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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé 
trabalha construção de 

avenida ligando tremembé 
a rodovia presidente dutra

Prefeitura de Pinda abre 
inscrições para processo 

seletivo de estagiários

Secretarias de Saúde 
e Educação promovem 
iniciativa conjunta na 

Semana da Criança em 
Ubatuba

Na manhã desta terça-fei-
ra (10), o prefeito Marcelo 
Vaqueli, recebeu o Enge-
nheiro Elias Fadel Júnior, 
analista de infraestrutura 
de transportes do DNIT 
(Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes) para apresentação 
do projeto de ligação entre 
o Centro da cidade à Ro-
dovia Presidente Dutra.
O projeto constitui na 
construção de uma estrada 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
CIEE - Centro de Integra-
ção Empresa Escola - abriu 
inscrições para proces-
so seletivo de estagiários 
para 2018. As vagas são 
para cadastro reserva e es-
tão disponíveis em 15 áre-
as de curso superior: Ad-
ministração de Empresas, 
Arquitetura e Urbanismo, 
Biologia, Comunicação 
Social (Jornalismo), Direi-
to, Educação Física, En-
genharia Ambiental, En-
genharia Civil, Farmácia, 
Fisioterapia, Informática 
(Ciência da Computação, 

Na última segunda-feira, 
9, a Escola Municipal Se-
bastiana Luiza de Oliveira 
Prado, no bairro do Ara-
ribá (Região Sul) recebeu 
a visita da equipe de saú-
de bucal da Prefeitura de 
Ubatuba,  juntamente com 
representantes da equipe 
multidisciplinar Centro 
Interdisciplinar de Refe-
rência e Apoio ao Aluno 
(Ciranda).
Essa foi mais uma ação 
conjunta entre as secreta-
rias de Saúde e Educação, 
que atua de acordo com 
o objetivo da administra-
ção:  promover educação 
de qualidade- o que reflete 
diretamente na boa saúde 
dos estudantes. A inicia-
tiva, que comemorou o 
Dia das Crianças, também 
contou com a participação 

que ligará a Avenida Tan-
credo Neves no Centro, 
até a rotatória da Peniten-
ciaria Doutor José Augus-
to Cesar Salgado (IRT), 
passando por um viaduto 
sobre a via férrea. Com 
isso, haverá uma ligação 
ao Distrito Industrial do 
Una em Taubaté, que tem 
acesso direto a Rodovia 
Presidente Dutra.
Várias serão as melhorias, 
tanto para nós moradores, 

Computação Aplicada, 
Engenharia da Computa-
ção, Análise de Sistemas,  
Tecnologia em Redes de  
Computadores, Tecnolo-
gia em Análise de Desen-
volvimento de Sistemas), 
Pedagogia, Psicologia, 
Serviço Social, e Terapia 
Ocupacional; quatro de 
nível técnico: Administra-
ção; Informática, Seguran-
ça do Trabalho, e Serviços 
Jurídicos; além de nível 
médio.
Os interessados devem fa-
zer cadastro gratuito pelo 
site www.escolas.ciee.
org.br/portal/estudantes/

dos pais.
A equipe de saúde bucal 
utilizou de estratégias lú-
dicas para ensinar a crian-
çada, abusando de recur-
sos, como por exemplo, a 
exibição de vídeos e a in-
teração com um fantoche, 
explicando a importância 
dos cuidados com a higie-
ne bucal.
“As profissionais da saú-
de conseguiram tornar a 
orientação didática, peda-
gógica e lúdica. Ao final, 
todos avaliamos que a 
ação local é muito impor-
tante e reconhecemos a ur-
gência de desenvolver um 
trabalho de prevenção”, 
comentou a psicopedago-
ga Maria de Lourdes Tei-
xeira “Malu”.
“Colhemos dados, nos 
divertimos com as crian-

quanto para toda Região 
do Vale do Paraíba.
O custo da construção do 
trecho da Avenida fica-
rá para o município e os 
R$13 milhões (aproxima-
damente) para construção 
do viaduto ficará por conta 
do DNIT.
O tempo de percurso sain-
do do centro de Tremembé 
até chegar a Rodovia Pre-
sidente Dutra durará cerca 
de 7 minutos.

pe/pseletivo/index_pre-
f-pinda_out17.asp até dia 
15 de outubro. A prova 
seletiva será realizado dia 
22 de outubro na Funvic - 
campus Dutra, às 9 horas 
para curo superior; e às 12 
horas para nível técnico e 
médio.
O valor da bolsa auxílio é 
de R$ 472,44 (nível supe-
rior) e R$ 420,42 (médio e 
técnico), além de auxílio 
transporte de R$ 30,00.
Mais informa-
ções pelo site da  
Prefeitura http://www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br/
concursos.asp

ças, disseminamos co-
nhecimentos pensando na 
melhoria da qualidade de 
vida dos munícipes e, co-
meçar pelos pequenos es-
tudantes, nos mostra que 
estamos no caminho cer-
to”, acrescentou a dentista 
Vanessa Ferreira Campos.
De acordo com as secre-
tarias, já existe uma in-
tenção de promover ou-
tras ações. “Acreditamos 
que uma população adulta 
saudável aprende desde 
a infância a importância 
dos cuidados com a pró-
pria saúde, transforman-
do seus hábitos, sua vida 
e modificando o planeta. 
Parabenizamos e agrade-
cemos as secretarias e os 
profissionais envolvidos”, 
destacou o prefeito Délcio 
Sato (PSD).
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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

Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segurança pú-
blica? Isso porque ela ajuda a descobrir personalidade de risco. É chama-
da “grafologia criminal”, capaz de desenvolver crimes quando há pistas 
escritas. A técnica serve ainda para promover o autoconhecimento e des-
cobrir a compatibilidade entre casais ou grupo de pessoas. Há também 
a chamada “grafologia doméstica”, que segundo a grafologia é muito 
útil na contratação de cuidadores. Nas investigações históricas, o estudo 
grafológico também pode ser aplicado ao método e que auxilia ainda na 
superação de conflitos pessoais. O estudo da letra diagnostica os reais 
problemas e adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a planejar e im-
plementar soluções mais eficazes. E o que os especialistas chamam de 
“grafoterapia”.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando far-
dos pesados. Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e 
serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 
anos é muito. Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa dos homens e serás seu 
melhor amigo. Comerás os ossos que eles te jogarem e viverás 30 anos e 
serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei os ossos, mas 
viver 30 anos é muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo maca-
quices, serás divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraça-
das, mas viver 20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, 
usarás sua inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. 
Dominarás o mundo e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos ani-
mais, mas viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, 
os 10 anos que o cachorro não quis e também os 10 anos que o macaco 
dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: Está bem, viverás 30 anos como ho-
mem, casarás e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as 
contas e carregando fardos, serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos 
como cachorro, vigiando a casa e depois ficarás velho e viverás 10 anos 
como o macaco, pularás dc casa em casa de um filho para outra e ficarás 
fazendo macaquices para divertir seus netinhos.

Mensagens

 Oferecer um sorriso torna feliz o coração. Enriquece quem o recebe sem 
empobrecer quem o doa. Dura somente um instante, mas sua lembrança 
permanece por longo tempo. Ninguém é tão rico a tempo de dispensá-lo, 
nem tão pobre que não possa doá-lo. O sorriso gera alegria na família, 
dá sustentação no trabalho e é sinal tangível de amizade. Um sorriso dá 
consolo a quem está cansado, renova coragem nas provações e é remédio 
na tristeza. E se um dia você encontrar quem não lhe ofereça um sorriso, 
seja generoso e ofereça-lhe o seu. Ninguém tem tanta necessidade de um 
sorriso quanto àquele que não sabe dar.
***
Para que você se sinta melhor, pense positivo. Coordenar seus pensa-
mentos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole 
palavras e expressões destrutivas. Interrompa pensamentos, boicotando 
as mensagens negativas. Realce seu lado positivo, explorando tudo de 
bom que existe em você. Reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que 
rodeia de maneira diferente. Crie o hábito de se lembrar do melhor que 
existe em você. Lembre-se somente de coisas boas. Faça disso um lema 
de vida, um retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu, 
mas também do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamen-
to... A escolha é sua.

Pensamentos, provérbios e citações

Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Nas horas de crise, difícil é não cumprir com o dever.
Desgosto não se discute.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.
Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.
É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.

Fundo Social de Ilhabela
leva Polo da Beleza para 

Unidades Básicas de Saúde 
em ação do “Outubro Rosa”

O Fundo Social de Ilha-
bela, em parceria com a 
Secretaria de Saúde, ini-
ciou hoje, 10, um ciclo de 
ações em comemoração 
ao Outubro Rosa, levan-
do o Polo da Beleza até as 
UBS (Unidades Básicas 
de Saúde) do município e 
realizando corte de cabelo, 
penteados, design de so-
brancelhas e esmaltação.
As ações visam elevar a 
autoestima das mulheres e 
ajudar na conscientização 
e prevenção do câncer de 
mama e do câncer de colo 
de útero, tendo em vista 
que o diagnóstico precoce 

é fundamental para o trata-
mento das doenças.
“Queremos oferecer mo-
mentos de descontração 
para elevar a autoestima 
das mulheres da nossa ci-
dade, não esquecendo que 
o ‘Outubro Rosa’ é um 
movimento internacional 
que alerta todas nós sobre 
a importância do autoexa-
me e os exames de rotina”, 
disse Júlia Tenório, presi-
dente do Fundo Social de 
Ilhabela.
Nesta terça-feira, 10, a pri-
meira unidade a receber o 
Polo da Beleza é a UBS do 
Itaquanduba, com ação até 

às 17h.
Confira a programação 
completa:
Dia 18
13h3 às 16h – UBS Água 
Branca
Dia 19
9h às 14h – UBS Armação
Dia 20
9h às 17h – UBS Barra Ve-
lha (baixa)
Dia 21
9h às 13h – UBS – Vila
Dia 25
9h às 17h – UBS – Costa 
Sul
Dia 26
13h às 20h – Barra Velha 
(alta)
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Prorrogação Programa de 
Recuperação de Créditos 
Municipais em Natividade

Rodovia dos Tamoios terá 
operação especial no

feriado de 12 de outubro

 Oficina de dança
inscrições abertas em
São Luiz do Paraitinga

Workshop MEI
microempreendedor

individual em São Luiz 
do Paraitinga

Potim vai realizar 1º oficina
do plano de resíduos
sólidos e saneamento

Governo do Esta-
do de São Paulo,  
Secretaria da Cultura, Po-
esis, Oficinas Culturais e 
a Prefeitura Municipal de 
São Luiz do Paraitinga 
convidam a todos OFICI-
NA DE DANÇA.
 “Conexão entre Dança 
Contemporânea e Danças 
Brasileiras”
Coordenação: Mônica Al-
varenga
Por meio do estudo das 
Danças Brasileiras, a 
oficina explora passos, 
ritmos, posturas e ma-
nobras coreográficas  
populares dentro de um 
processo contemporâneo 
de estudo da cena. Os 
participantes experimen-
tarão possibilidades de 

O Comitê Gestor Munici-
pal Do Simples Nacional 
em parceria com a Prefei-
tura Municipal realizará 
Workshop para Microem-
preendedor Individual, 
no dia 17 de outubro, das 
08h00 às 11h00, na sede 
da Prefeitura Municipal,
O Microempreendedor In-

A Prefeitura de Potim, junto ao 
departamento de Planejamen-
to por meio do setor de meio 
ambiente, realiza no dia 19 de 
outubro a 1ª Oficina do Plano 
de Resíduos Sólidos e Sanea-

O Prazo para aderir aos PRCM 2017 – Programa de Recuperação de Créditos Mu-
nicipais de Natureza Tributária e não Tributária, no Município de Natividade da 
Serra foi PRORROGADO até o dia 31/10/2017.
Senhores Contribuintes:
Através da Lei Municipal nº 705/2017, fica instituído o PRCM – Programa de Recu-
peração de Créditos Municipais de Natureza Tributária e não Tributária, no Muni-
cípio de Natividade da Serra.
Esse Programa PERMITE ao contribuinte inadimplente, O PAGAMENTO COM 
DESCONTO DE JUROS E MULTAS.
Como será o desconto?
O desconto incide sobre os juros e multas, portanto, o valor principal da dívida e a 
correção monetária serão mantidos.
·         Para QUITAÇÃO: o desconto será de 100% (cem por cento) nos juros e multas;
·         Para PARCELAMENTO EM ATÉ 12 VEZES: o desconto será de 90% (noventa 
por cento) juros e multas;
·         Para PARCELAMENTO EM ATÉ 24 VEZES: o desconto será de 85% (oitenta 
e cinco por cento).   
(OBS: o valor mínimo das parcelas é de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Quem pode requerer?
Todos os contribuintes com dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2016.
Como requer?
Para ter direito ao benefício, o contribuinte deverá requerer junto ao Setor de Tribu-
tos, juntando os seguintes documentos:
·         Cópia do RG e CPF ou documento equivalente;
·         Cópia do CNPJ, no caso de pessoa jurídica.
Qual o prazo para aderir ao PRCM?
Até 31 de outubro de 2017.
Informações:
Setor de Tributos
(12) 3677-9700
tributos@natividadedaserra.sp.gov.br

Durante o feriado prolongado, os usu-
ários contarão com recursos extras da 
Concessionária e implantação de faixa 
adicional, se necessária.
     A operação especial na Rodovia dos 
Tamoios durante o feriado prolongado 
do Dia da Padroeira do Brasil terá início 
na quarta-feira (11/10), a partir das 13h, 
quando deverá ser implantada uma faixa 
adicional na pista de descida do trecho 
de Serra (do km 68 ao km 81). A faixa 
adicional estará disponível até as 17h de 
quinta (12).
     Para o retorno do feriado, no domingo 
(15), a pista de subida voltará a ter sua 
configuração normal, com duas faixas 
de rolamento, ficando a pista de descida 
com uma faixa. A implantação da faixa 
adicional está condicionada à sua neces-
sidade, levando em consideração o au-
mento do fluxo de veículos e a possibi-
lidade de congestionamentos no trecho 
de Serra.
     Veículos extras (guinchos) serão co-
locados à disposição dos usuários, junto 
com o aumento de efetivo, para suprir 
o eventual acréscimo de demanda por 
serviços.
     Na quarta, 11 (a partir das 12h), quin-
ta, 12 (o dia todo) e domingo, 15 (o dia 
todo), as obras com interdições realiza-
das no trecho de Serra para a duplicação 
da pista e nos demais trechos da rodo-

reelaborar danças como 
o Frevo, Cacuriá, Coco, 
Maracatu e Jongo, por 
meio de uma abordagem 
somática, para que possam  
organizar e buscar sua lin-
guagem corporal própria. 
Os estudos, as relações 
e as improvisações serão 
concebidos no âmbito do 
grupo, respeitando e oti-
mizando as vocações in-
dividuais e coletivas dos 
participantes.
INSCRIÇÕES ABERTAS
DE 11 DE OUTUBRO A 
03 DE NOVEMBRO
Local da inscrição: Centro 
Turístico e Cultural Nelsi-
nho Rodrigues
Endereço: Rua Coronel 
Domingues de Castro, nº 
33 – Centro

dividual é uma categoria 
empresarial que contem-
pla atividades como: cos-
tureira, pintor, cabeleirei-
ra, manicure, pipoqueiro, 
entre outras profissões.
Entre os benefícios de ser 
MEI está o registro Ca-
dastro Nacional de Pesso-
as Físicas (CNPJ), o que 

mento.
O evento acontece no dia 19 de 
outubro às 19h30, no Centro Pa-
roquial que fica Ciro de Castro 
Nogueira, nº 116, bairro Frei 
Galvão – Potim.

 Vagas Limitadas | Público 
– Interessados em geral | 
Indicação – maiores de 16 
anos
CALENDÁRIO DAS 
OFICINAS
05 de novembro (domin-
go) – 09h00 às 12h00
12 de novembro (domin-
go) – 09h00 às 12h00
19 de novembro (domin-
go) – 09h00 às 12h00
25 de novembro (sábado) 
– 15h00 às 18h00
26 de novembro (domin-
go) – 09h00 as 13h00
 Realização: Gover-
no do Estado de São 
Paulo, Secretaria da  
Cultura, Poesis Oficinas 
Culturais com apoio da 
Prefeitura Municipal de 
São Luiz do Paraitinga

facilita a abertura de con-
ta bancária, o pedido de 
empréstimos e a emissão 
de notas fiscais; o direito 
a usufruir da Previdên-
cia Social; entre outras 
vantagens. A inscrição é 
GRATUITA e pode ser 
feita através do site: www.
eventbrite.com.br

via serão interrompidas. Uma equipe de 
manutenção estará de sobreaviso para 
eventuais emergências.
   No site da Concessionária Tamoios 
(www.concessionariatamoios.com.br), 
os usuários têm acesso a imagens de câ-
meras em pontos da Rodovia.
     Não será permitido o tráfego de ve-
ículos de carga nos seguintes horários:
Sentido Litoral (do km 55,3 ao km 
83,4): quarta (11), das 16h à meia-noi-
te; quinta (12), das 08h às 12h; e sábado 
(14), das 08h às 12h.
Sentido Vale do Paraíba (do km 83,4 ao 
km 67,4): das 13h de quarta (11) às 23h 
de quinta (12); e domingo (15), das 15h 
às 23h.
     Cerca de 150 mil veículos devem 
trafegar pela rodovia durante o feriado.
Horários de pico:
Início do feriado (fluxo de veículos sen-
tido Litoral)
Quarta-feira (11/09) – das 14h às 20h
Quinta-feira (12/09) – das 06h às 14h
Retorno do feriado (fluxo de veículos 
sentido Vale do Paraíba)
Domingo (15/09) – das 12h às 22h
Concessionaria Tamoios
Assessoria de Imprensa
(12) 3924-1196 / 99747-0542
0800 545 0000
www.concessionariatamoios.com.br
https://twitter.com/tamoios099
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Prefeitura de Caçapava
reforça sinalização de 

trânsito

A Prefeitura de Caçapava 
através da Secretaria de 
Defesa e Mobilidade Urba-
na, segue com os trabalhos 
de reforço na sinalização 
de trânsito em diversas re-
giões da cidade. A medida 
visa dar maior segurança à 
população e melhorar a vi-
sualização dos condutores 
e pedestres nas vias públi-
cas para que as normas de 
trânsito sejam respeitadas 
e, consequentemente, evi-
tar acidentes.
Na entrada da cidade, no 
acesso a Av. Cel. Manoel 
Inocêncio, foi repintada 
a faixa de pedestres para 
maior segurança na traves-
sia dos pedestres.
No cruzamento da Av. Ci-

dade de São Paulo com a 
Rua Antônio Xavier de 
Assis no bairro? foi reali-
zada a sinalização vertical 
e a releitura de canalização 
e repintura “PARE”.
As vias Rua. Cel. João 
Moreira da Costa, Rua. 
Marquês do Herval e Av. 
Henry Nestlé, também 
receberam os serviços de 
manutenção de sinalização 
vertical.
As vagas de carga e des-
carga e vaga de idoso ga-
nharam nova pintura
nas vias Rua. Elpídio Ma-
noel dos Santos, localiza-
da no bairro Vitória Vale, e 
na Rua. Cel. João Moreira 
da Costa, na Vila Resende.
Os cruzamentos das 

ruas Cônego Rodova-
lho com a 14 de Abril, 
Marquês do Herval e 
da da Av. Brasil com a  
Av. Dr. José de Moura Re-
sende também ganharam 
nova pintura.
Para solicitações de servi-
ços de pintura em sua rua, 
a Prefeitura pede que soli-
cite pela ouvidoria:
Atendimento telefônico:
Central: (12) 3654-6606 | 
3654 6608
Horário: das 10h às 16h.
Presencialmente:  
Endereço:  Rua Cap. Car-
los Moura, 243 – Vila 
Pantaleão, Caçapava – SP, 
CEP 12280-050.
Horário:  das 9h às 15h30, 
de segunda à sexta-feira


