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A GAzetA dos Municípios

Taubaté reduz casos
de dengue no início

de janeiro

Escola do Trabalho
oferece curso rápido

de salgadeiro

Balanço divulgado pela 
Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté mostra 
queda no número de casos 
confirmados de dengue 
nas duas primeiras sema-
nas de 2017.
Foram emitidas até agora 
61 notificações de suspei-
tas da doença, com 1 caso 
positivo, 4 casos negativos 
e 56 aguardando o resulta-
do de exames. No mesmo 
período de 2016 foram re-
gistrados 114 casos positi-
vos.

Com duração de três dias e 
carga horária de 12 horas, 
a Escola do Trabalho de 
Taubaté oferece o curso de 
salgadeiro. As inscrições 
podem ser feitas a partir do 
dia 18 de janeiro, às 8h30, 
na unidade da Jaboticabei-
ras I, que fica na Av.Monte 
Castelo, 15.
O curso será realizado de 
23 a 25 de janeiro e estão 
disponíveis 20 vagas, sen-
do dez  por turma: de ma-
nhã (das 8h às 12h), e  à 
tarde ( das 13h às 17h). As 

Ainda na primeira quin-
zena de janeiro foram re-
gistradas 3 notificações de 
casos suspeitos de chikun-
gunya e uma notificação 
de suspeita de zika. A Vi-
gilância Epidemiológica 
aguarda o resultado dos 
exames destes casos.
Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté permanecem 
em alerta e promovem 
ações diárias para o com-
bate aos criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 

vagas são preenchidas por 
ordem de chegada.
Podem se inscrever can-
didatos acima de 16 anos, 
sendo necessária a apre-
sentação das cópias do 
RG, CPF, comprovante de 
endereço.
O curso oferece forma-
ção básica para confecção 
de salgados para festas, 
uma alternativa rápida  
de qualificação e geração 
de renda.  Além disso, os 
alunos receberão o certifi-
cado pela Escola do Tra-

responsável pelos vírus 
da dengue, zika e chikun-
gunya.
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.

balho.
Durante o curso os alunos 
vão aprender a fazer es-
firra, pizza enrolada, co-
xinha, rissole, bolinho de 
queijo, empada, croquete, 
quibe e pão de queijo.
Serviço:
Escola do Trabalho – Jabo-
ticabeiras I
Curso de salgadeiro
Inscrição: 18 de janeiro, a 
partir das 8h30.
Local: Av. Monte Castelo, 
15.
Telefone: 3625-5068

Prefeito Aguilar Jr anuncia 
congelamento de tarifa de 

ônibus, construção de
duas creches e uma UBS

A Prefeitura Municipal de 
Caraguatatuba, através do 
prefeito Aguilar Júnior, 
anunciou o congelamento 
da tarifa de ônibus neste 
ano de 2017. 
Segundo o prefeito, não 
há justificativas para que 
se tenha um reajuste. Uma 
série de reivindicações dos 
usuários também será en-
caminhada para a empre-
sa, como atraso de horá-

Servidor e contas
O prefeito anunciou o re-
torno das faltas abonadas, 
direito garantido do fun-
cionalismo e que foi reti-
rado na antiga gestão.
Os concursos públicos fei-
tos na gestão anterior con-
tinuam vigente e os servi-
dores serão chamados de 
acordo com as demandas 
das secretarias. 
Em relação as contas da 
Prefeitura, Aguilar Júnior 
tem  explicado que, ao 
contrário do que foi noti-

rios em linhas, condições 
da frota e acessibilidade. 
Há apenas nove dias na 
administração da cidade, 
o prefeito já tem mostrado 
sua participação em todas 
as áreas e anunciou para a 
população para este ano a 
construção de duas creches 
uma no bairro do Pegorelli 
e uma no bairro Golfinhos, 
ambas na região sul da ci-
dade,  para atender uma 

ciado pela antiga gestão, 
não há R$ 61 milhões em 
caixa para gastar.
“Dos R$ 61 milhões anun-
ciados, temos R$ 29 mi-
lhões em contas vincula-
das, ou seja, dinheiro já 
destinado e empenhado, 
R$ 20 milhões de restos a 
pagar, além de uma multa 
do Meio Ambiente de R$ 
5 milhões. Além disso, 
tem muita hora extra de 
servidor que não foi paga 
e eles têm direito de rece-
ber. Sem contar hoje o dé-

demanda de aproximada-
mente  600 crianças. Já o 
bairro do Ipiranga, região 
central,  irá receber uma 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS). Os projetos execu-
tivos estão sendo feitos e 
devem ser encaminhados 
em breve para licitação.
Ainda na área da saú-
de, na próxima semana, 
técnicos das Secreta-
rias de Saúde e Obras se  
reunirão para montar um 
projeto de ampliação da 
UBS do Massaguaçú, re-
gião norte. A novidade 
será o funcionamento no 
período noturno.
Já a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) da 
Zona Sul passará por um 
novo processo de licita-
ção, pois foram encontra-
das falhas no prédio.

ficit do Caraguá Prev que 
chega a R$ 110 milhões. 
Basta fazer a soma e ver 
que a prefeitura não tem 
dinheiro”, esclareceu.
O fator que deve minimi-
zar esse impacto será a re-
ceita originária da arreca-
dação do IPTU, cujo carnê 
não foi impresso pela ad-
ministração passada. Po-
rém, a entrada do dinheiro 
vai atrasar por conta do 
envio dos carnês que co-
meçam a chegar nas resi-
dências nos próximos dias.
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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 Abernes-
sia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno Aran-
tes.
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 Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade 
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 Setembro, 
258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim Noguei-
ra. 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 comércio lo-
cal.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições pú-
blicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.
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Parque da Cidade 
de Pindamonhagaba

recebe limpeza de
vegetação

O Parque da Cidade 
está recebendo ações 
de limpeza e poda de  
vegetação em toda sua 
área. A equipe terceirizada 
da Prefeitura está no local 
desde a manhã de sexta-
feira (13) e permanecerá 
até a finalização do servi-

ço.
Além do corte de  
grama, estão sendo retira-
dos troncos de árvores que 
tombaram com as chuvas 
dos últimos dias, e galhos 
que estão em risco de que-
da. Os troncos de árvores 
caídos serão reaproveita-

dos para a demarcação de 
novas trilhas no Parque.
A sede administrati-
va do Parque também 
está recebendo serviços  
gerais de limpeza e varri-
ção, para melhor recepcio-
nar o visitantes que fren-
quentam o local. 

Melhoras no entorno
da praça da matriz de

Caçapava

O Município de Caçapava 
reorganiza os vendedores 
ambulantes do entorno 
da Praça Doutor Pedro de 
Toledo, para o galpão do 
mercado municipal , de 
forma a propiciar melhores 
condições de trabalho para 
os vendedores e liberar es-

paço para melhor fluxo da 
população. Os trabalhos 
começaram na segunda-
feira, 9, com apoio da se-
cretaria de indústria, co-
mércio e agricultura, e da 
secretaria de obras e ser-
viços municipais, com ter-
mino na quarta-feira, 11. 

A ação tem como objetivo 
organizar, planejar, ade-
quar e implantar melhores 
soluções para a cidade de 
Caçapava, trazendo bene-
fícios à população de for-
mar a melhorar progres-
sivamente a qualidade de 
vida dos caçapavenses. 

ACABADOR DE MÁRMORE
BLOQUEIRO
CARPINTEIRO
CORRETOR DE IMÓVEIS
AUXILIAR FISCAL
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO
ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ESTAMPADOR
INSTALADOR DE CALHAS
INSTALADOR DE SOM AUTOMOTIVO
MECÂNICO DE AUTOS
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
MECÂNICO DIESEL – COM NR-10
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – COM EXP. 
EM BOMBA HIDRAULICA E COMPRESSORES
NUTRICIONISTA
OPERADOR DE EXTRUSORA – COM EXP. COM 

Relação de Vagas Balcão de Empregos de Taubaté
PLÁSTICO POLIPROPILENO E POLIETILENO
PADEIRO
PINTOR INDUSTRIAL – COM EXP. EM ESTRU-
TURA METÁLICA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – COM 
INGLÊS, ESPANHOL OU FRANCÊS
PROFESSOR DE JAPONÊS
REBOBINADOR – COM EXP. COM PLÁSTICO 
POLIPROPILENO E POLIETILENO
SERRALHEIRO – COM EXP. EM JANELAS E 
PORTÃO DE FERRO
SUSHIMAN
OPERADORA DE TELEMARKETING
TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ELETRÔNICO
TÉCNICO EM MECATRÔNICA
TÉCNICO ÓTICO

VENDEDOR INTERNO
VENDEDOR EXTERNO – COM MOTO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADAS-
TRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;
* CARTEIRA DE TRABALHO.

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segunda a sexta-
feira, das 8h às 15h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 99, Termo nº 6466
Faço saber que pretendem se casar LUIZ FELIPE MARTINS e ALINE DOS 
SANTOS LESSA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, 
nascido em 4 de março de 1985, de profissão prensista, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de LUIZ FER-
NANDES MARTINS, de 60 anos, nascido na data de 12 de março de 1956, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Caçapava/SP e de MARIA 
ISABEL MATTOS MARTINS, de 61 anos, nascida na data de 10 de fevereiro de 
1955, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natu-
ral de Santa Bárbara d’Oeste - SP, nascida em 20 de março de 1990, de profissão 
piloteira, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Avenida General 
Gabriel da Fonseca, nº 1940, Padre Eterno, nesta cidade, filha de CLEUSENIR 
ROSA DOS SANTOS GONÇALVES LESSA, de 54 anos, nascida na data de 5 
de fevereiro de 1962, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Ge-
neral Salgado/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. 

Livro D- 24, FLS. nº 99, Termo nº 6467
Faço saber que pretendem se casar CLAUDIO LUIZ ALEIXO e VALÉRIA 
CRISTINA FRANCO DA CUNHA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Campinas - SP, nascido em 24 de maio de 1960, de profissão vende-
dor, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua das Pindaúvas, 
nº 101, Vila Boa Vista, Campinas/SP, filho de ARNALDO ALEIXO, de 87 anos, 
nascido na data de 18 de julho de 1929, residente e domiciliado em Campinas/
SP, natural de Indaiatuba/SP e de APPARECIDA BENENCASA ALEIXO, fale-
cida em Campinas/SP na data de 21 de julho de 2005. Ela é natural de Tremembé 
- SP, nascida em 21 de julho de 1971, de profissão bacharel em direito, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Pedro Celete, nº 101, Jardim 
dos Eucaliptos, nesta cidade, filha de IVERSON FRANCO DA CUNHA, de 71 
anos, nascido na data de 26 de abril de 1945, residente e domiciliado em São 
Vicente/SP, natural de Mogi-Mirim/SP e de NILCÉA DE JESUS CUNHA, 72 
anos, nascida na data de 10 de novembro de 1944, residente e domiciliada São 
Vicente/SP, natural de Taubaté/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

AUXILIAR DE JARDINA-
GEM (PCD)
CORRETOR DE IMÓVEIS
EMPREGADA DOMÉSTICA
SALVA-VIDAS

TODAS AS VAGAS DISPO-
NÍVEIS SÃO PARA TRABA-
LHAR EM FRANQUIA DE 
RESTAURANTE EM GUA-
RAREMA E CAMPINAS. OS 
INTERESSADOS DEVEM 
TER DISPONIBILIDADE 
PARA MORAR EM ALOJA-
MENTO CEDIDO PELA EM-
PRESA.

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS 
PARA CADASTRO: 
-RG -CPF 
-CARTEIRA DE TRABALHO 
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT: PISO 
SUPERIOR DA RODOVIÁ-
RIA VELHA - TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONA-
MENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 
DAS 08H ÀS 17H


