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A GAzetA dos Municípios

Equipe de Taubaté
conquista nove medalhas

na Copa América
de Taekwondo

A equipe de Taekwondo de 
Taubaté conquistou nove 
medalhas na Copa Amé-
rica da modalidade, neste 
final de semana, dias 11 e 
12 de fevereiro, em Arujá.
Foi o primeiro campeona-
to do time nesta tempora-
da de 2017 e serviu para 
mostrar o bom preparo dos 
atletas e a esperança de 
mais conquistas durante o 

ano. Agora, os taubateanos 
se preparam para a primei-
ra etapa do Campeonato 
Paulista, que acontece em 
março. Confira os resul-
tados de Taubaté na Copa 
América: Rayane Lenzi 
(+57kg) – 1º lugar – Ouro
Joao Victor Pires – 1º lu-
gar – Ouro
Thiago Billard – 1º lugar – 
Ouro

Mariana Sosa (-67kg) – 2º 
lugar – Prata
Miriam Monteiro (-57kg) 
– 2º lugar – Prata
Marcos Vianna (-80kg) – 
2º lugar – Prata
Otavio Pires – 2º lugar – 
Prata
Felícia da Costa (+73kg) – 
3º lugar – Bronze
Diego da Costa (-54kg ) – 
3º lugar – Bronze

Prefeitura de Taubaté 
abre inscrições para o 

Simube 2017

Taubaté Vôlei realiza 
noite de autógrafos e 
troca ingressos para 

jogo da Superliga

A Prefeitura de Taubaté 
abriu nesta segunda-fei-
ra, dia 13 de fevereiro, as 
inscrições do Simube (Sis-
tema Municipal de Bolsas 
de Estudo) para cursos de 
graduação e técnico pro-
fissionalizantes.
A ficha de inscrição esta-
rá disponível até 24 de fe-
vereiro, neste link www.
taubate.sp.gov.br/simu-
be/2017/menu.html.
O candidato deve-
rá preenchê-la, im-
primir e juntar toda  
documentação exigida 
no edital, como cópia do 
comprovante de matrícula; 
cópia do RG, CPF, carteira 
de trabalho e comprovan-
te de rendimentos do can-
didato e dos membros do 
grupo familiar; compro-
vante de residência; dentre 
outros. A documentação 
deve ser entregue na insti-
tuição de ensino até às 17h 
do dia 24 de fevereiro.
Para garantir a parti-
cipação no processo,  
o candidato deve estar 
matriculado em uma das 

A Funvic/ Taubaté Vôlei 
realiza uma noite de autó-
grafos nesta quarta-feira, 
dia 15 de fevereiro, às 19h, 
na praça de eventos do Via 
Vale Garden Shopping.
Será uma oportunidade 
dos torcedores estarem 
perto dos seus ídolos e 
aproveitarem o momento 
para fotografias, e um con-
tato mais próximo.
Os torcedores também já 
poderão trocar os ingres-
sos para a próxima partida 
da Superliga contra o Sesi, 
no próximo sábado, dia 18 
de fevereiro, no ginásio do 
Abaeté.
A troca será feita na loja 
Loucos por Esporte e con-
tinua no dia seguinte, na 
própria loja, e na Secreta-
ria de Esportes e Lazer de 

instituições de ensino ca-
dastradas junto ao Conse-
lho de Administração do 
Fundo Municipal de Bol-
sas de Estudo, deve residir 
em Taubaté nos últimos 
cinco anos e não pode ter 
nenhum outro benefício 
semelhante, como outras 
bolsas.
Após o término do período 
de inscrições, a instituição 
de ensino e o Conselho de 
Administração do Fundo 
Municipal de Bolsas de 
Estudo vão conferir a do-
cumentação e classificar 
os candidatos inscritos de 
acordo com o índice de ca-
rência.
MODALIDADES DE 
BOLSAS
A bolsa custeio é desti-
nada aos alunos classi-
ficados entre os maiores 
índices de carência, rece-
bendo uma bolsa de es-
tudos nos valores entre  
25% a 100% da mensali-
dade, não sendo obrigató-
ria a restituição ao fundo. 
Apenas 20% do montante 
destinado ao fundo será 

Taubaté.
Cada pessoa pode trocar 
dois ingressos com seu do-
cumento, sendo que cada 
ingresso corresponde a 
1kg de alimento não pere-
cível.
Ao todo serão disponibi-
lizados “800 ingressos” 
para troca dos torcedores.
• Postos de troca:
– Ginásio da CTI 
(Rua das Três Meni-
nas, S/N). Horário: das 
8h30 às 18h – Ingressos  
disponíveis: 400;
– Loucos Por Esporte (Via 
Vale Garden Shopping). 
Horário: das 10h às 22h 
– Ingressos disponíveis: 
400;
• Cada ingresso será troca-
do por 1 quilo de alimento 
não perecível, que será do-

para essa modalidade.
Na modalidade finan-
ciamento, o bolsista  
firmará contrato afirmando 
o compromisso de restitui-
ção ao Fundo Municipal 
de Bolsas de Estudo dos 
valores após o término do 
curso, podendo chegar a 
100% de financiamento.
A bolsa estágio permite 
que o aluno realize es-
tágio não remunerado  
nas secretarias municipais, 
tendo como contrapartida 
a bolsa integral.
Os funcionários munici-
pais também podem ser 
beneficiados, através da 
bolsa servidor, desde que 
tenham passado pelo es-
tágio probatório, garantin-
do 50% de benefício, sem  
ressarcimento no futuro.
E ainda há a bolsa para pes-
soa com deficiência, que 
poderá participar desde que  
comprove sua deficiência 
através de laudo atuali-
zado emitido por profis-
sional habilitado, ficando 
o bolsista dispensado do 
ressarcimento.

ado às instituições de cari-
dade da cidade;
• Cada pessoa poderá tro-
car no máximo dois in-
gressos e deverá apresen-
tar o CPF no momento da 
troca. Essa medida preci-
sou ser tomada para evitar 
a ação de cambistas.
• Crianças de até 04 anos 
não precisam do ingresso;
• Pedimos que levem sa-
quinhos plásticos para re-
tirada do lixo após o jogo;
• Estará proibida  
a entrada de instrumentos 
musicais, capacetes, guar-
da-chuvas e bebidas, alco-
ólicas ou não, em garrafa 
ou latinha. Somente estará 
liberada a entrada de água 
em copinho plástico.
Não há troca de ingressos 
na hora do jogo.

Palestra motivacional integra
valorização dos funcionários

da Subprefeitura de Pinda
A valorização do funcio-
nário é uma das diretrizes 
da administração muni-
cipal, para oferecer um 
melhor atendimento à po-
pulação. Diversas ações 
estão sendo realizadas 
desde o início do ano para 
acolhimento e integração 
do servidor.
Na segunda-feira (13), os 
funcionários e PEADs da 
Subprefeitura de Moreira 
César receberam a ação, 
por meio de uma palestra 
motivacional, com a fisio-
terapeuta ocupacional e 
coach Elaine Cristina Fer-
reira. O evento foi reali-
zado no Recinto São Vito, 
para cerca de 100 pessoas.

Durante a atividade, que 
contou com diversas dinâ-
micas, foram transmitidas 
lições para um olhar mais 
positivo diante das situa-
ções do cotidiano. A inten-
ção é valorizar o servidor, 
mas também colaborar 
para a melhora de sua qua-
lidade de vida como um 
todo.
Na ocasião, os funcioná-
rios também puderam ter 
contato direto - alguns 
pela primeira vez - com 
o prefeito e o subprefeito,  
tendo a oportunidade de 
ouvir e falar. Foi, ainda, 
um espaço para a inte-
gração entre os próprios 
funcionários, pois muitos 

trabalham em setores dis-
tantes uns dos outros e não 
têm a convivência do dia a 
dia.  
Além desta palestra, a 
gestão da Subprefeitura 
está procurando também 
humanizar o relaciona-
mento entre os integran-
tes da equipe, com ações 
simples, como a lem-
brança do dia do ani-
versário, por exemplo.  
“Muitas vezes, até os me-
nores gestos são significa-
tivos para que os funcio-
nários possam saber como 
são importantes e que fa-
zem a diferença”, obser-
vou o subprefeito Nilson 
Luis de Paula Santos.
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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.

MISCELÂNEA

Prefeitura  de Pinda
divulga lista de

renovação de bolsas 
universitárias

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba divulga a lista de 
renovação de bolsas de es-
tudo para ensino superior, 
de acordo com averigua-
ção final de documentação 
das pessoas interessadas. 
Participaram da avaliação 
as pessoas convocadas em 

edital de 8 de dezembro 
de 2016. No total, 68 estu-
dantes foram contempla-
dos com a renovação das 
bolsas. Agora, a equipe do 
Departamento de Assis-
tência Social vai entrar em 
contato com os estudantes 
e diretamente com as insti-

tuições de ensino.
A renovação das bolsas 
ocorre de acordo com a lei 
municipal nº 5.509, de 28 
de fevereiro de 2013 e de-
creto 4.497, de 6 de mar-
ço de 2013. A renovação é 
referente ao ano letivo de 
2017. 
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Uma história de Amor

Paiva Netto
Vou contar-lhes esta história, porque quem disser que não quer ser amado está doente ou mentindo. 
Ela começa na Bahia, cruza o sul do país e tem belo desfecho no Rio de Janeiro.
Em 27/1, meus pais, Bruno (1911-2000) e Idalina Cecília (1913-1994), se estivessem entre nós, 
completariam mais um ano de feliz casamento.
Peço licença a vocês para narrar o autêntico conto de amor que ambos viveram, modelo de perseve-
rança e superação para os que se gostam.
Conheceram-se em Camaçari. Hoje, um dos mais importantes polos petrolíferos do Brasil. Ele tinha 
9 anos de idade. Ela estava com 7. Quando cresceram, a família foi contra o namoro por serem pri-
mos. Não que fossem pessoas ruins, temiam o grau de parentesco. Então, colocaram meu pai num 
seminário e mandaram minha mãe, ainda jovem, para o Rio de Janeiro. Passam-se muitos anos, 
quando meu velho, já sem batina, também vai para a Cidade Maravilhosa. Entretanto, não a encontra 
nessa primeira tentativa. Desiludido, viaja por várias regiões do país, incluído o sul. Longe de seu 
verdadeiro amor, volta ao Rio decidido a localizá-la.
Certo dia, na capital carioca, o querido e consagrado compositor e cantor Dorival Caymmi (1914-
2008), conhecido deles desde a infância, topa com seu Bruno e lhe diz, com seu sotaque bem baiano: 
“Ô Ioiô, você sabe quem encontrei? Idalina!! Ela veio, com uma prima, aqui na rádio. Está morando 
na rua Gregório Neves, no Engenho Novo”. Meu pai não titubeou e dirigiu-se ao endereço indicado 
por Caymmi. Chegando lá, foi recebido pela minha tia-avó, Amália. Ao vê-lo, ela se vira para dentro 
de casa e chama em alta voz: “Idalina, o seu primo da Bahia está aqui! Ele veio casar com você!”. E 
um dado curioso é que, um mês antes desse reencontro, minha mãe terminara seu noivado forçado 
com um médico. Naquele tempo, o poder patriarcal era uma parada!
Idalina e Bruno uniram-se em 1940, vinte anos depois que se viram pela primeira vez. Adivinhem 
quem foi o padrinho de casamento? O saudoso Dorival Caymmi, privilegiado marido de Dona Stella 
Maris (1922-2008) e ditoso pai de Nana, Dori e Danilo, e que sempre encantou as plateias.
Observando o grande exemplo de meus amados pais, relembro, com Lícia (1942-2010), minha irmã, 
algumas palavras que publiquei em Reflexões e Pensamentos — Dialética da Boa Vontade, lançado 
em 1987: Assim como o sangue, circulando pelo corpo, oxigeniza e alimenta as células humanas, 
o Amor, percorrendo os mais recônditos pontos de nossa Alma, fertiliza-a e a torna plena de vida. 
(...) Ao término de tudo, ele — que se expressa das mais surpreendentes formas no sublime labor de 
conduzir os homens à sobrevivência — vencerá! Prosseguimos acreditando na vitória final do Espí-
rito Eterno do ser humano, “a Obra Máxima do Criador”, na definição de Alziro Zarur (1914-1979).
E parabéns ao nosso estimado Caymmi que, se estivesse na carne comemoraria mais um aniversário, 
em 30 de abril (ele nasceu em 1914). Caymmi e dona Stella Maris continuam vivos, pois os mortos 
não morrem.

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

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 109, Termo nº 6486
Faço saber que pretendem se casar MATHEUS COUTO DOS SANTOS DO-
MINGO e TATYARA BEATRIZ COUTO DOS SANTOS, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 14 de fevereiro de 1995, 
de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Nicolau Couto Ruiz, nº 50, Fazenda Reiplan, nesta cidade, filho de ILSON 
APARECIDO DOMINGO, de 46 anos, nascido na data de 17 de setembro de 
1970, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP, natural de Moreira Ce-
sar/SP e de ROSEMEIRE FATIMA COUTO DOS SANTOS DOMINGO, de 46 
anos, nascida na data de 22 de setembro de 1970, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 
30 de agosto de 2000, de profissão estudante, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada na Rua Dorival Couto, nº 211, Fazenda Reiplan, nesta cidade, 
filha de MARCIO COUTO DOS SANTOS, de 55 anos, nascido na data de 30 
de agosto de 1961, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Pinda-
monhangaba/SP e de ANA BEATRIZ DA SILVA, de 43 anos, nascida na data 
de 16 de outubro de 1973, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Ubatuba/SP. 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
CONFEITEIRO
COZINHEIRO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:

-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT:

Piso superior da Rodoviária Velha

TEL: 3632-3984
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-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

Alckmin assina parceria 
com os municípios de
Guaratinguetá, Pinda e 

Taubaté para reduzir
mortes no trânsito

Até o final de 2017, R$ 100 mi-
lhões - provenientes de multas 
do Detran.SP - serão destina-
dos para 52 municípios. Ações 
voltadas à segurança viária se-
rão estudadas pelos técnicos do 
Movimento Paulista de Segu-
rança no Trânsito juntamente 
com os servidores municipais
 O governador Geraldo Alck-
min assinou nesta quarta-feira, 
08 de fevereiro, no Palácio dos 
Bandeirantes, parcerias que am-
pliarão o número de convênios 
do Movimento Paulista de Se-
gurança no Trânsito – programa 
do Governo do Estado de São 
Paulo que tem como objetivo 
reduzir pela metade o número 
de óbitos no trânsito até 2020. 
Nesta primeira fase estão con-
templadas 13 cidades. No Vale 
do Paraíba, foram assinados 
convênios com Guaratinguetá, 
Pindamonhangaba e Taubaté.
 A parceria também foi assinada 
com Botucatu, Diadema, Ita-
quaquecetuba, Itu, Jundiaí, Li-
meira, Mogi das Cruzes, Mogi 
Guaçu, Ribeirão Pires e Salto.
 “Esse dinheiro vai ajudar a sal-
var vidas, evitar acidentes, me-
lhorar a infraestrutura e educar 
para podermos avançar mais”, 
comentou Alckmin sobre as 
iniciativas para reduzir mortes 
no trânsito. “Podem acompa-
nhar, mês a mês, porque vamos 
reduzir o número de acidentes, 
feridos e mortos, celebrando a 
vida”, enfatizou o governador.
 O objetivo desses convênios é 
fornecer auxílio para a estrutu-
ração da gestão da segurança vi-
ária em cada um dos municípios 
selecionados e dar apoio finan-
ceiro para a realização de ações 
para reduzir mortes no trânsito.
 Com o início da parceria serão 
realizadas visitas de diagnósti-
co e construídos planos de ação 
contendo medidas preventivas e 
de melhorias com relação à in-
fraestrutura, fiscalização e cons-
cientização. Além disso, nesses 
municípios, é proposta a criação 
de um Comitê de Segurança de 
Trânsito, com representantes 
dos órgãos e setores com atu-
ações relacionadas ao tema 
(Polícias Militar e Civil; Seto-
res de Engenharia de Tráfego, 
Fiscalização e Educação para 
o Trânsito; Unidades de Saúde 
e Hospitais; SAMU; Corpo de 
Bombeiros; Detran.SP; DER e 
Concessionárias Rodoviárias) 

com o objetivo de promover 
análises e levantamentos de 
causas e soluções para a redu-
ção de acidentes e óbitos nos 
municípios.
 Segundo o INFOSIGA-SP - 
Sistema de Informações Geren-
ciais de Acidentes de Trânsito 
do Estado de São Paulo, ferra-
menta técnica que contabiliza 
e divulga mensalmente os óbi-
tos decorrentes de acidentes 
de trânsito nos 645 municípios 
paulistas, apenas nessas 13 ci-
dades, 542 pessoas morreram 
vítimas de acidentes de trânsito 
em 2016, sendo a maioria ho-
mens (78,97%).
Em relação à faixa etária, das 
542 vítimas, 102 pessoas tinham 
mais de 60 anos. Em segundo 
lugar aparecem os jovens entre 
18-24 anos, com 78 mortes.
Acidente com motociclistas foi 
a principal causa das fatalida-
des, com 145 casos. O segundo 
lugar ficou por conta dos auto-
móveis, com 136 vítimas com 
mortes, seguida pelos pedestres 
(134 pessoas).  
 A meta do Governo do Esta-
do de São Paulo é fechar 2017 
com 52 novos municípios con-
veniados, que somados aos 15 
já existentes, irão cobrir 71% 
do Estado em termos popula-
cionais. O investimento, prove-
nientes de multas do Detran.SP, 
será de R$ 100 milhões.
 Convênios realizados
Em 2016 foram conveniados 15 
municípios (Amparo, Atibaia, 
Barretos, Catanduva, Fernan-
dópolis, Itanhaém, Jacareí, Pie-
dade, Praia Grande, Registro, 
Ribeirão Preto, São Carlos, São 
José do Rio Preto, São Roque e 
Sorocaba), com um volume de 
repasses na ordem de R$ 10,5 
milhões, provenientes de recur-
sos de multas do Detran.SP. O 
resultado registrado dos traba-
lhos realizados nessas locali-
dades, no acumulado de janeiro 
a dezembro 2016, foi positivo, 
atingindo 10,6% de redução no 
número de mortes no trânsito 
(517 óbitos), com 61 vidas pre-
servadas em comparação a 2015 
(578 óbitos).     
Estatísticas 2016
Ainda segundo o INFOSIGA
-SP, o número de mortes decor-
rentes de acidentes de trânsito 
apresentou uma queda de 5,6% 
em todo o Estado de São Paulo 
no acumulado de 2016 (5.727 

óbitos) em relação ao mesmo 
período de 2015 (6.066 óbitos). 
Contabilizando 339 vidas pre-
servadas.
Além da ferramenta INFOSI-
GA-SP, o Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsito conta, 
desde dezembro, com o sistema 
inédito de georreferenciamento 
INFOMAPA-SP. Desde então, 
é possível não só quantificar 
os óbitos dos 645 municípios 
paulistas por meio do INFOSI-
GA-SP, como também mapear 
os locais dos acidentes que le-
varam a essas mortes, por meio 
do INFOMAPA-SP.
 Ambas ferramentas podem ser 
acessadas pelo site: www.info-
siga.sp.gov.br e são atualizadas 
todo dia 19 de cada mês. Para 
mais informações sobre as me-
todologias do INFOSIGA-SP e 
INFOMAPA-SP, acesse:
http://www.infosiga.sp.gov.br/
relatorios/Nota_T%c3%a9cni-
ca_Infosiga_Infomapa_SP.pdf.
 Movimento Paulista de Segu-
rança no Trânsito
É um programa do Governo do 
Estado de São Paulo que tem 
como principal objetivo reduzir 
pela metade os óbitos no trânsi-
to no Estado até 2020. Inspirado 
na “Década de Ação pela Segu-
rança no Trânsito”, estabelecida 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) para o período 
de 2011 a 2020, o comitê gestor 
do Movimento Paulista de Se-
gurança no Trânsito é coordena-
do pela Secretaria de Governo 
e composto por mais nove Se-
cretarias de Estado: Casa Civil, 
Segurança Pública, Logística e 
Transportes, Saúde, Direitos da 
Pessoa com Deficiência, Edu-
cação, Transportes Metropoli-
tanos, Planejamento e Gestão, 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção.  Elas são responsáveis por 
construir um conjunto de polí-
ticas públicas para redução de 
vítimas de acidentes de trânsito 
no estado.
O Movimento Paulista de Se-
gurança no Trânsito acontece 
também com o envolvimento da 
sociedade civil, parceria estra-
tégica do Centro de Liderança 
Pública – CLP e com o apoio 
das empresas: Abraciclo, Am-
bev, Arteris, Banco Itaú, CNseg, 
Grupo Ultra, Pro Simulador, 
Porto Seguro, Optas – Fadel e 
Raízen.
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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.

Comunicado sobre os carnês de IPTU, TLFC e ISS 2017
em Jambeiro

Comunicamos que os carnês de IPTU, TLFC e ISS 2017, dos bairros 
Jardim Luciana, Jd. Santa Cruz, zona rural e demais áreas não atendidas 
pelo correio, já estão a disposição para retirada no setor de Tributos da 
Prefeitura.
Os demais endereços já foram encaminhados para os devidos endere-
ços.
Qualquer dúvida estamos a disposição, Denise ou Luiz Augusto .
Telefone: (12) 39782615
Emails:
tributos@jambeiro.sp.gov.br
tributos2@jambeiro.sp.gov.br


