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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura e Unitau
realizam workshop 

“Agenda Positiva da 
Bacia do Rio Una”

Basquete feminino de Pinda é campeão
da Copa São Paulo

Votação para Esporte 
do Bem termina dia 15
em Pindamonhangaba

A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté e a Uni-
tau realizarão, em parce-
ria, o workshop “Agenda 
Positiva da Bacia do Rio 
Una”, no dia 14 de no-
vembro (terça-feira), das 
8h às 17h no auditório do 
Departamento de Ciências 
Agrárias.
Trata-se de uma oportuni-
dade para expor e dialogar 
com a sociedade civil e 
órgãos públicos sobre os 
principais problemas da 
bacia, sua situação atual e 
busca de soluções a curto, 
médio e longo prazos.
Segundo a programação, 
no período da manhã, às 
8h o público fará o cre-
denciamento, às 9h técni-

A equipe feminina de Bas-
quetebol de Pinda foi até a 
cidade de Presidente Pru-
dente na última semana 
para a disputa da Final Es-
tadual da 7ª Copa São Pau-
lo da modalidade e sagrou-
se campeã da competição.
O evento é organizado pela 
Secretaria de Esportes, La-
zer e Juventude do Estado 
de São Paulo e envolve os 
melhores times de atletas 
não federados do estado, 
na categoria Sub 16 anos. 
A equipe Pindense con-
quistou o título invicta. 
Ganhou dois jogos na pri-

O projeto social Esporte 
do Bem, de Pindamonhan-
gaba, foi um dos vencedo-
res da 6º edição do Prêmio 
Acolher, promovido pela 
Natura. A iniciativa da 
empresa revela o proje-
to de oito consultoras de 
beleza Natura e dois de 
consumidores nos temas: 
Educação, Meio Ambien-
te, Arte e Cultura e Tema 
Livre e os premia com R$ 
10 mil reais cada. Agora, 
os projetos estão concor-
rendo a um prêmio susten-
tabilidade com um adicio-

cos da Universidade farão 
a explanação “Bacia do 
Rio Una : Contribuições 
do Conhecimento Cientí-
fico,” na sequência às 10h 
o Secretário Municipal 
Paulo Fortes comandará 
a apresentação “O Po-
der Público Municipal de 
Taubaté e a Bacia do Rio 
Una.
Às 10h50 acontece uma 
conversa entre os parti-
cipantes e às 11h20 serão 
formados quatro grupos de 
trabalho para a elaboração 
de um projeto executivo 
com os temas: desassore-
amento e macrodrenagem, 
composição florestal, con-
trole de erosão de estradas 
rurais e produção agrícola 

meira fase, dos municípios 
de Barretos e Paraguaçu 
Paulista, venceu Ribeirão 
Preto nas quartas de final, 
realizou um jogo muito 
forte na semifinal, contra a 
cidade de Franca, quando 
perdendo de 17 pontos até 
o final do segundo quar-
to, conseguiu se superar e 
virar o placar, alcançando 
a vitória e a classificação 
para a final.
A final foi disputada con-
tra a cidade de Birigui, no 
Ginásio do SESI, em Pre-
sidente Prudente. No tem-
po normal, o placar ter-

nal de R$ 5 mil reais em 
uma votação online que 
irá até o dia 15 de novem-
bro. Para participar, basta 
acessar o link: http://vo-
tacaoacolher.com.br/vote/
meio-ambiente/esporte-
do-bem-4 e votar quantas 
vezes quiser.
“Concorremos com quase 
400 outros projetos e pas-
samos por seleção, depois 
um desafio, uma entrevista 
e assim, fomos contempla-
dos. Agora estamos con-
correndo ao prêmio adi-
cional de meio ambiente, 

e uso do solo.
As atividades serão reto-
madas as 13h30 com re-
flexão nos grupos que irão 
se apresentar às 15h30. 
Está prevista para às 17h a 
Agenda Positiva.
Os interessados devem se 
inscrever no endereço uni-
tau.br.
Serviço
Workshop “Agenda Posi-
tiva da Bacia do Rio Una”
Local: Auditório do De-
partamento de Ciência 
Agrárias da UNITAU
Endereço: Estrada Muni-
cipal Dr. José Luis Cem-
branelli, 5000
Dia: 14 de novembro de 
2017 (terça-feira)
Hora: das 8h às 17h

minou empatado e foram 
necessárias três prorroga-
ções para que o resultado 
fosse definindo, quando 
as meninas de Pinda con-
seguiram, enfim, abrir 4 
pontos de vantagem, ven-
cendo o jogo por 37x33 e 
conquistando o título.
A equipe Pindense foi co-
mandada pelo Professor 
Luis Paulo Bondioli, auxi-
liada pela Professora Bru-
na Muassab. Atletas: Ana 
Beatriz, Bárbara, Brenda, 
Gabriela, Lara, Letícia, 
Lívia, Natasha, Samyra, 
Suelen, Tamara e Victória.

concorremos diretamente 
com outro projeto de Mi-
nas e precisamos do voto 
de todos, para trazer para 
Pinda mais esta conquis-
ta”, explicou a gestora de 
atividades esportivas da 
Semelp e autora do projeto 
vencedor, Priscila Mateus.
Todo o valor adquirido 
com a premiação será re-
vertido em investimentos 
para as próprias crianças 
da Semelp (Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer 
de Pindamonhangaba) 
atendidas pelo projeto. 
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Miscelânea
Curiosidades

Cuidar de uma criança não é tarefa fácil. Ela está a todo o momento in-
ventando novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou 
pai de cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, aí 
mesmo é que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir 
o que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem 
mais relaxados pelo fato da criança conhecer o ambiente é preciso es-
tar sempre alerta a possíveis situações de risco, evitando desta forma os 
acidentes domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade 
de brincar e explorar o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro 
para que eles possam desfrutar o laser sem riscos. Não deixe sozinhos no 
banheiro nem próximo de baldes ou bacias com água, instale grades ou 
redes de proteção em todas as janelas, bloqueie os acessos das escadas, 
proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha os produtos de limpe-
za, objetos cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma con-
sulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai 
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz 
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme mul-
tidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***  
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacio-
nal de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está 
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou 
fazendo?

Mensagens

Coisas que levamos muitos anos para aprender:

1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e 
um laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça 
humana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa pa-
lavra seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com 
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não 
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um armador 
solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais 
construíram o Titanic. 
***
O que seria de nós, se não plantássemos hoje as sementes que servirão de 
alimento amanhã? Não podemos estar voltados somente para nós mes-
mos. Temos que pensar também nas gerações que estão por vir. Temos 
que dar nossa contribuição. Muitas medidas tomadas hoje repercutirão 
no futuro. Tomara que você sinta orgulho de poder fazer, de alguma for-
ma parte dela e ter dado a sua contribuição.

Pensamentos, provérbios e citações

Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhum delas.
Mire em nada e você acertará.
Uma pessoa grande é aquela que no dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Não procuro saber s respostas, prefiro entender as perguntas. 

RESENHA
SEU FUTURO EM ADMINISTRAÇAO

Título do livro: Seu Futuro em Administração
Autor: Leandro Vieira
Número de páginas: 155
Editora: Elsevier
Tratativa: Conselhos e  exemplos pra se tornar um grande administrador
“Seu Futuro em Administração” é um livro de fácil leitura em que o autor descreve 
inúmeros exemplos de sua experiência profissional como administrador . Seu obje-
tivo e fazer o leitor entender se quer ser mesmo um administrador  e ser o melhor  
nessa profissão.
Para o autor a chave mestra da administração é a tomada de decisões  e que você 
as tomara varias vezes por dia .Ele afirma que toda organização independente de 
tamanho ou estrutura sempre tem um administrador e esse é elemento vital de toda 
a organização.
A intenção do autor é mostrar os caminhos a serem percorridos por um administra-
dor e que eles saibam fazer da melhor maneira possível  levando em conta a função 
que exercem sobre a sociedade e seu meio.

MARCO AURÉLIO PASCHOAL ORLANDI
ACADÊMICO UNIV. ANHANGUERA
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Secretaria de Desenvolvimento
e Inclusão Social de Taubaté

participa de Seminário do
Ministério Público

O 1º Seminário sobre 
Atendimento Socioeduca-
tivo da Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte aconteceu 
nos dias 9 e 10 de novem-
bro na Câmara Municipal 
de Taubaté.  Com o tema 
“Desafios da Socioedu-
cação” o evento foi or-
ganizado pelo Ministério 
Público em uma parceria 
com a Prefeitura de Tauba-
té e o Governo do Estado 
de São Paulo.
O seminário foi dividido 
em painéis tendo como te-

mas “Gestão Pública das 
medidas socioeducativas 
entre os entes públicos” e 
contou com a presença de 
Adilson Fernandes, Dire-
tor Técnico da Fundação 
CASA; Marina Marinho, 
Agente de Desenvolvi-
mento Social (DRADS); 
Gilcelly Toledo Azzolini, 
diretora de Proteção So-
cial Especial que represen-
tou Andréa Auxiliadora da 
Silva Gonçalves, secretá-
ria de Desenvolvimento e 
Inclusão Social de Tauba-
té; e a mediadora do even-

to Marly Moura, Diretora 
Regional do Vale do Paraí-
ba da Fundação CASA.
Na sexta-feira, dia 10, 
um dos painéis abordou o 
tema “Práticas restaurati-
vas- Utilização na execu-
ção das medidas em meio 
aberto”.
O objetivo do seminário 
foi promover o debate 
entre os agentes públicos 
sobre as medidas socioe-
ducativas em âmbito re-
gional e como promover 
melhores práticas de aco-
lhimento.

Prefeitura de Taubaté abre
Processo Seletivo para

contratação de professores 
eventuais

A Prefeitura de Taubaté 
vai realizar Processo Se-
letivo para contratação de 
professores eventuais na 
Educação Básica e Edu-
cação Profissional e Tec-
nológica. As inscrições 
acontecem a partir das 12h 
desta segunda-feira, 13 de 
novembro e vão até às 12h 
do dia 4 de dezembro. A 
taxa de inscrição é de R$ 
15,65 e os interessados po-
dem acessar a ficha e o edi-
tal completo no link dispo-

nível no site www.taubate.
sp.gov.br ou no endereço 
da empresa realizadora do 
processo seletivo, www.
institutoexcelenciapr.com.
br. Estão abertas vagas 
para: Professor Eventual 
Educação Infantil; Pro-
fessor Eventual I; Pro-
fessor Eventual III: Arte, 
Artes Visuais/Plásticas, 
Ciências, Dança, Educa-
ção Especial – DM, Edu-
cação Física, Geografia, 
História, Língua Inglesa, 

Língua Portuguesa, Ma-
temática, Música/Canto, 
Teatro; Professor Eventual 
não habilitado e Professor 
Eventual III para todas as 
disciplinas não habilitado.
Os profissionais serão con-
tratados para substituição 
de falta-aula nas unidades 
de ensino da rede munici-
pal de acordo com as ne-
cessidades da Secretaria 
de Educação. As funções 
tem  valor de hora/aula de 
R$ 16,36 e R$ 22,90.Taubaté faz mutirão de

fiscalização e de
combate ao Aedes aegypti

Prefeitura de Taubaté alerta 
para compra de terrenos em 

loteamentos irregulares

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio do CAS (Con-
trole de Animais Sinan-
trópicos) e dos agentes do 
programa Saúde da Famí-
lia, realiza neste sábado, 
dia 11, das 8h às 14h, mais 
um mutirão de fiscalização 
e de combate ao mosquito 
Aedes aegypti.
O objetivo é envolver toda 
comunidade, dos bairros 
Parque Aeroporto e Par-
que Piratininga, nas ações 
de prevenção para evitar a 
proliferação de focos do 
mosquito responsável pela 
transmissão da dengue, 
zika e chikungunya.
Os bairros mencionados 
integram a “área 1” que 
apresentou indicador da 
ADL (Análise de Den-

A Prefeitura de Taubaté 
continua com as ações de 
fiscalização para coibir os 
loteamentos irregulares e 
clandestinos na zona rural 
e zona de expansão urba-
na, atendendo recomenda-
ção do Ministério Público. 
Entre os dias 6 e 9 de no-
vembro, fiscais da Secre-
taria de Planejamento, Se-
cretaria de Meio Ambiente 
e guardas civis municipais 
percorreram 506 km e vis-
toriaram diversas regiões.
As equipes atuaram nas 
seguintes localidades: Re-
gistro, Caieiras, Baracéia, 
Ipiranga, Sete  Voltas, 
Graminha e João Pasin. 
Essa operação resultou em 

sidade Larvária) de 1,8, 
considerada a mais alta 
do município, juntamente 
com os bairros Esplanada 
Santa Terezinha, Jardim 
Mourisco e Parque Sabará, 
que já receberam ações de 
intervenção.
Por tratar-se de bairros 
muito populosos, 66 agen-
tes de controle de vetores 
irão vistoriar residências, 
buscando possíveis focos 
do mosquito, para eliminar 
os criadouros e orientar os 
proprietários em relação a 
cuidados básicos. A expec-
tativa é de que pelo menos 
1.500 imóveis sejam visi-
tados no sábado.
De janeiro até agora foram 
confirmados 60 casos de 
dengue, 5 casos de chikun-

11 notificações.
De forma efetiva, a Prefei-
tura  conta com o apoio do 
Creci (Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis), 
que está disponibilizando 
a sua estrutura para au-
xiliar nas operações.  Ao 
tomar conhecimento do 
envolvimento de alguma 
imobiliária ou corretor na 
comercialização de áreas 
em loteamentos irregula-
res, o Creci vai instaurar 
processo administrativo; e 
quanto aos corretores não 
cadastrados serão respon-
sabilizados por exercício 
ilegal da profissão e serão 
autuados .
É importante que as pes-

gunya e nenhum caso de 
zika em Taubaté. No mes-
mo período do ano passa-
do foram 3.285 casos de 
dengue, 6 de chikungunya 
e 3 de zika.
Mesmo com uma redu-
ção histórica de casos de 
dengue e com os indica-
dores gerais da ADL de 
0,8 ponto, abaixo do risco 
de epidemia, a população 
deve colaborar. A época 
é de reforçar as ações de 
prevenção, já que tanto a 
primavera como o verão 
têm como características o 
aumento das temperaturas 
e a ocorrência de chuvas. 
Esta é uma combinação 
que favorece a prolifera-
ção de focos de larvas do 
mosquito.

soas saibam que o parce-
lamento do solo para fins 
urbanos em zonas rurais 
e de expansão urbana traz 
graves consequências, 
ocasionando sérios proble-
mas urbanísticos.
A Administração Mu-
nicipal orienta para que 
antes de comprar um 
terreno o munícipe faça 
uma consulta prévia 
na Prefeitura, para que  
não seja enganado na com-
pra de um lote irregular.  
Comercializar lotes em lo-
teamento irregular e clan-
destino é considerado cri-
me; e quem não cumprir a 
lei está sujeito às sanções 
legais.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 205, Termo nº 6678
Faço saber que pretendem se casar LUIZ ANTONIO ABDO JUNIOR e DE-
NISE DO PRADO SENRA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
São Caetano do Sul - SP, nascido em 28 de dezembro de 1975, de profissão me-
talúrgico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado Rua Pousada do Rio 
Quente, nº 111, Parque das Fontes, filho de LUIZ ANTONIO ABDO, de 65 anos, 
natural de Santa Fé do Sul/SP, nascido na data de 20 de fevereiro de 1952, resi-
dente e domiciliado em Lins/SP e de JOVELINA APARECIDA DOMINGUES 
ABDO, falecida em Lins/SP na data de 27 de novembro de 2015. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascida em 19 de julho de 1989, de profissão vendedora, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
RICARDO CORRÊA SENRA, de 57 anos, natural de Juiz de Fora/MG, nascido 
na data de 14 de janeiro de 1960 e de FATIMA JESUS DO PRADO SENRA, 
de 59 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 7 de maio de 1958, ambos 
residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, 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

Mecânico  de  motor  a  diesel (para pessoa com deficiencia)
Operador  de  vendas  (para pessoa com deficiencia)
office boy (para pessoa com deficiencia)
Auxiliar  de  limpeza (para pessoa com deficiência)
Auxiliar de cozinha
auxiliar de enfermagem
Auxiliar de limpeza
chefe de cozinha
Chefe  Departamento  Pessoal
controlador  de  entrada  e saida
copeiro
comprador
cozinheiro industrial
garçom
Instalador de alarmes
nutricionista
supervisor administrativo
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚMERO DO 
PIS ENDEREÇO DO PAT: Piso superior da Rodoviária Ve-
lha TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas As empresas que têm o interesse 
em cadastrar vagas abertas  entrar em contato pelo e-mail: 
taubatepatvagas@gmail.com
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FATEC Taubaté divulga 
data de inscrições para 

processo seletivo

Começam na segunda-feira, dia 13, 
as inscrições para o JOMI - Jogos 
Municipais do Idoso. Atletas com 
mais de 50 anos são bem-vindos! 
Faça sua inscrição e venha fazer

parte da equipe de
Pindamonhangaba! 

Taubaté é apontada em 
ranking das cinco melhores 

cidades para dirigir

Prefeitura de Taubaté 
assina convênio com 
Governo do Estado de 
SP para continuidade 

dos serviços da Sabesp

De 07 de Novembro ao 
dia 07 de Dezembro esta-
rão abertas as inscrições 
para o Processo Seletivo 
Vestibular da Faculdade 
de Tecnologia de Tauba-
té. São 40 vagas para cada 
curso, sendo eles Tecnolo-
gia em Análise e Desen-
volvimento de Sistemas e 
Tecnologia em Eletrônica 
Automotiva.

Taubaté é destaque, pelo 
segundo ano seguido, 
como uma das melhores 
cidades do Brasil para diri-
gir, de acordo com o Waze. 
A cidade está em quinto 
lugar no ranking nacional, 
a melhor colocada da RM 
Vale.
O aplicativo Waze divul-
gou no último dia 03 de 
novembro, sexta-feira, 
a pesquisa Waze Driver 
Satisfaction Index 2017 
(Índice de Satisfação dos 
Motoristas 2017), que ran-

A Prefeitura de Taubaté as-
sinou na tarde desta quin-
ta-feira, dia 09, o convênio 
com o Governo do Estado 
de São Paulo para a con-
tinuidade dos serviços da 
Sabesp, responsável hoje 
pelo abastecimento de 
água e coleta e tratamento 
de esgoto no município.
A assinatura aconteceu na 
sede do Palácio dos Ban-
deirantes, na capital pau-
lista, e o acordo  permite à 
Sabesp implementar ações 
graduais e progressivas 
com o objetivo de oferecer 
serviços de abastecimen-
to de água e esgotamento 
sanitário no período de 

Para concorrer a uma das 
vagas, o candidato dever 
ter concluído ou estar cur-
sando o ensino médio ou 
equivalente desde que no 
ato da matrícula compro-
ve a conclusão do curso. 
As inscrições deverão ser 
feitas exclusivamente pela 
internet no site www.vesti-
bularfatec.com.br
O manual do candidato, 

queou em uma única nota 
217 cidades, com mais de 
40 mil usuários ativos, de 
39 países.
Foram avaliados atributos 
qualitativos e quantitati-
vos, dentre eles o nível de 
trânsito (quão frequentes e 
quão ruins são os conges-
tionamentos); segurança 
das vias (como números 
de acidentes e condições 
climáticas); qualidade 
das vias e infraestrutu-
ra; serviços ao motorista 
(como acesso a postos de 

30 anos. De acordo com 
o plano de investimentos 
da concessionária serão 
destinados ao municí-
pio R$ 174.948.889,00. 
Destes a Sabesp paga-
rá uma parcela inicial de 
R$ 23.650.000,00 em 
até 30 dias após a assina-
tura do contrato e mais 
três parcelas fixas de R$ 
14.750.000,00, com a pri-
meira a ser quitada dois 
anos após o pagamento 
da parcela inicial e as res-
tantes na mesma data dos 
anos subsequentes.
Além disso, 4% da arreca-
dação obtida pela Sabesp 
em Taubaté no primeiro 

que traz todas as datas, 
normas e orientações para 
o processo seletivo, está 
disponível para download 
gratuito no site da Fatec.
Serviço
Vestibular Fatec
Inscrições pelo site  www.
vestibularfatec.com.br
Endereço da unidade: Ave-
nida Tomé Portes Del Rei, 
nº 525 – Vila São José

gasolina e boas opções 
de estacionamento); fa-
tor Econômico e Social  
(como acesso a carros, au-
mento ou baixa dos pre-
ços de gasolina); e “wa-
zyness”, que representa 
o quão boa (ou ruim) é a 
rede de Wazers em termos 
de ajuda aos colegas mo-
toristas.
No ranking geral Taubaté 
está atrás das cidades de 
Atibaia, São José do Rio 
Preto, Campinas e Soro-
caba.

ano e vigência do contra-
to será pago ao município 
na mesma data da primei-
ra parcela, anualmente, 
a partir do sexto ano até 
o trigésimo, o que cor-
responde ao valor de R$ 
107.048.889,00.
Em relação aos inves-
timentos em obras por 
parte da Sabesp, há ain-
da o acréscimo de R$ 
236.000.000,00 para sa-
neamento durante os anos 
de vigência do contrato e 
o Programa de Uso Racio-
nal da Água (PURA), que 
reduz em 25% as tarifas de 
consumo nos próprios mu-
nicipais.


