
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVII 18-19-20 DE FEVEREIRO DE 2017 EDIÇÃO 1915 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Taubaté mantém
redução de casos

de dengue no verão

Subprefeitura passa a 
fazer cadastros da

Habitação em Pinda

Festival de Marchinhas 
abre a programação do 

Carnaval Solidário

Audiência Pública: demonstração
e avaliação do cumprimento das
Metas Fiscais do 6º Bimestre e 

3º Quadrimestre de 2016 Audiência
Pública: demonstração e avaliação 
do cumprimento das Metas Fiscais 
do 6º Bimestre e 3º Quadrimestre 

de 2016

Balanço da Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té indica que, a um mês do 
término do verão, a cidade 
consegue manter uma re-
dução histórica de casos 
confirmados de dengue. 
De janeiro até agora foram 
registrados 14 casos con-
firmados da doença contra 
590 casos confirmados no 
mesmo período de 2016.
Apesar disto, a população 
precisa continuar a ajudar 
o município no combate 
ao mosquito Aedes aegyp-
ti, em especial nos próxi-
mos 30 dias.
Com o término do verão, 
em 20 de março, ficam 
menores as chances de um 

A Subprefeitura de Mo-
reira César integrou mais 
uma atividade de atendi-
mento para facilitar a vida 
da população. 
Desde o início de feverei-
ro, uma iniciativa conjunta 
entre a Subprefeitura e a Se-

Neste final de semana, 
Pindamonhangaba reali-
za o 10º Festival de Mar-
chinhas, que neste ano 
homenageia um de seus 
fundadores, Darcy Torres. 
O evento abre a programa-
ção do Carnaval Solidário 
2017.
Os ensaios abertos come-
çaram na quarta-feira (15) 
e terminam nesta quinta 
(16), sempre a partir das 
20 horas, no Largo do 
Quartel. A competição co-
meça, pra valer, na sexta-
feira (17), com a primeira 
eliminatória e segue no sá-
bado (18), com a segunda 
eliminatória. Dez marchi-
nhas serão apresentadas 
por dia e a grande final 
será no domingo (19), com 
as dez classificadas pela 
comissão julgadora.

Temos a honra de convidar 
Vossa Senhoria para parti-
cipar da Audiência Públi-
ca, no próximo dia 24 de 
fevereiro de 2017, às 10 
horas, no Salão Nobre da 

aumento significativo de 
casos. Taubaté ainda não 
tem casos confirmados de 
zika e chikungunya.
A partir da próxima se-
mana, os agentes do CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos) terminam o 
período de visitas casa a 
casa em horário estendido 
em Taubaté.
Com o fim do horário de 
verão, à 0h do próximo 
domingo, dia 20 de feve-
reiro, não é mais possível 
verificar a presença de 
criadouros do mosquito no 
período noturno.
A região 4, composta pe-
los bairros do centro de 
Taubaté, continua na mira 

cretaria de Habitação pos-
sibilita aos moradores do  
Distrito fazer cadastra-
mento e recadastramen-
to para imóveis popu-
lares diretamente em 
Moreira César. Com isso, as  
pessoas que moram em 

Para escolher a melhor 
marchinha de 2017, os jul-
gadores seguirão os que-
sitos: melodia, letra, apre-
sentação e comunicação, 
ordem esta que servirá de 
critério de desempate.
No total, o Departamento 
de Cultura da Prefeitura 
recebeu 50 inscrições  e 
a comissão selecionadora 
escolheu as 20 concorren-
tes deste ano.  
Premiação
Os vencedores levarão 
troféus e premiação em 
dinheiro. Para o 1º lugar, 
troféu “Alarico Corrêa 
Leite” e premiação de R$ 
2.845,12 (UFMP 32,32); 
2º lugar - troféu José de 
Assis Alvarenga - “Zé 
Sambinha” e R$ 1435,76 
(UFMP 16,31); 3º lugar - 
troféu “Celso Guimarães” 

Câmara Municipal, onde 
será demonstrado e avalia-
do o cumprimento das Me-
tas Fiscais do 6º Bimestre 
e 3º Quadrimestre de 2016, 
conforme disposto no arti-

do mutirão de combate ao 
mosquito neste final de se-
mana.
Serão 45 profissionais, en-
tre agentes comunitários 
de saúde, da Vigilância 
Sanitária, do CAS e da Su-
cen (Superintendência de 
Controle de Endemias) en-
volvidos no mutirão, que 
acontece no sábado.
Denúncias sobre cria-
douros em potencial 
devem ser feitas ao  
CAS pelo telefone 3635-
4091. A prefeitura também 
disponibiliza o hotsite xô 
mosquito (taubate.sp.gov.
br/xomosquito/) para o en-
caminhamento de denún-
cias.

Moreira César e quei-
ram ser inclusas no  
cadastro habitacio-
nal têm a opção de re-
alizar o processo na  
Subprefeitura ou direta-
mente na Secretaria (Cris-
pim).

e R$718,32 (UFMP 8,16); 
4º lugar - troféu “Maes-
tro Arthur dos Santos”; e 
ainda troféus para Melhor 
Intérprete “Troféu Hé-
lio Camargo”, para Me-
lhor Torcida 2017 “Tro-
féu Franco Neto”, e para 
Melhor Figurino “Troféu 
Cida Novaes”.
Carnaval Solidário
Além de se divertir ao 
som das marchinhas, o 
público poderá colaborar 
com o Carnaval Solidário 
2017, entregando 1 kg de 
alimento no posto de cole-
ta, instalado no Largo do 
Quartel durante os dias de 
festival. 
Os alimentos arrecadados 
serão entregues para o 
Fundo Social de Solidarie-
dade, que os repassará às 
instituições cadastradas.

go 9º, § 4º da Lei Comple-
mentar nº 101/2000 (Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal). Contamos com sua 
presença. Tremembé, 13 
de fevereiro de 2017.
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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 Com novidades, ADC 
Ford Taubaté Futsal 

apresenta elenco 2017

A Secretaria de Esportes 
e Lazer apresenta nesta 
sexta-feira, dia 17 de feve-
reiro, às 15h, a equipe da 
ADC Ford Taubaté Futsal, 
na sede da secretaria.
O elenco, vice-campeão 
da Copa Paulista em 2016, 
está com novidades para a 
nova temporada.
Com a saída do golei-
ro Velloso, a diretoria do 
time anunciou a contrata-
ção do experiente Pezão, 
de 41 anos, que estava no 
Jacareí. O ala direito Glei-
son, de 26 anos, e que fez 
parte do elenco do Mag-
nus, campeão mundial em 
2016, é mais um que che-
ga.

O pivô Tuiú, que esta-
va no CAD/ Guarapuava 
(PR); os alas Dieguinho, 
que veio do Indaiatuba e 
com passagem pelo Co-
rinthians, e Fabrício, que 
defendeu o Yoka Guara-
tinguetá em 2016; o beque 
Marcelo Paulista, campeão 
da Liga Nacional pelo 
Corinthians, e o goleiro 
Gustavo, que atuou pelo 
Pompeia no ano passado 
completam a lista de no-
vidades. O time manteve a 
base da temporada de 2016 
e este ano tem no comando 
o treinador Edilson Leite, 
que possui passagens pelo 
São Paulo, São José e Pin-
da e Siqueira Campos Pro 

Tork Futsal.
Em 2017 a ADC Ford 
Taubaté disputa Liga Pau-
lista, Jogos Regionais, Jo-
gos Abertos do Interior e 
Copa Paulista.
A Secretaria de Esportes 
fica Rua Edmundo Mo-
rewood, s/n, Estiva.
LIGA PAULISTA
A Liga Paulista começa no 
dia 19 de março. A compe-
tição foi dividida em dois 
grupos e avançam para a 
próxima fase os quatros 
melhores times da cada 
chave. Ao lado dos tauba-
teanos estão: Corinthians, 
Yoka Guará, Dracena, 
Pulo do Gato, Hortolândia, 
FIB Bauru e Araraquara.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 111, Termo nº 6490
Faço saber que pretendem se casar DARIO NOGUEIRA CARVALHO e NATA-
LIA ZARZUR, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo 
- SP, nascido em 28 de junho de 1986, de profissão autônomo, de estado ci-
vil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de 
CARLOS ALBERTO CARVALHO, falecido em São Paulo/SP na data de 13 de 
maio de 2013 e de SANDRA GALVÃO NOGUEIRA CARVALHO, de 51 anos, 
nascida na data de 19 de dezembro de 1965, residente e domiciliada em Cajuru/
SP, natural de Sorocaba/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 
19 de abril de 1985, de profissão engenheira ambiental, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Rua Major Zanani, nº 141, Centro, nesta cidade, filha 
de SILVIO ZARZUR, de 73 anos, nascido na data de 12 de março de 1943, re-
sidente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de MARIA 
LIGIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, de 69 anos, nascida na data de 21 de novem-
bro de 1947, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Jambeiro/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 110, Termo nº 6489
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON LUÍS DA SILVA e FABIA-
NA GOMES DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Pindamonhangaba - SP, nascido em 20 de maio de 1979, de profissão técnico 
em enfermagem, de estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo 
endereço da contraente, filho de MARCILIO DA SILVA, falecido em Pindamo-
nhangaba/SP na data de 15 de dezembro de 2004 e de MARIA DE NAZARÉ 
SILVA, falecida em Pindamonhangaba/SP na data de 16 de novembro de 2015. 
Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 26 de julho de 1988, de profissão 
serviços gerais, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Nove, 
nº 111, Jardim Maracaibo, nesta cidade, filha de JOSÉ RONILDO DOS SAN-
TOS, de 49 anos, nascido na data de 1 de junho de 1967, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de ROSICLER GOMES DA SILVA, 
de 47 anos, nascida na data de 29 de agosto de 1969, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/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. 

Livro D- 24, FLS. nº 111, Termo nº 6491
Faço saber que pretendem se casar PAULO JOSÉ DE DEUS e DANIELA MA-
RIA DE OLIVEIRA, 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 2 de fevereiro de 1982, de profissão serviços gerais, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Flor de Palhas, nº 31, Vale das 
Flores, nesta cidade, filho de VICENTE PINTO DE DEUS e de EDUARDA DE 
OLIVEIRA DE DEUS. Ela é natural de Jacareí - SP, nascida em 7 de outubro 
de 1980, de profissão diarista, de estado civil solteira, residente e domiciliada na 
Rua Biagino Chieff, nº 93, Parque São Jorge, Santa Branca/SP, filha de DORIS 
MARIA DE OLIVEIRA. 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. 

Relação de Vagas Balcão
de Empregos de Taubaté

AJUDANTE DE SUSHIMAN
AUXILIAR DE APOIO ADMINS-
TRATIVO – P.C.D.
AUXILIAR DE LIMPEZA – 
P.C.D.
ESTÁGIO EM MARKETING
INSTALADOR DE ALARME RE-
SIDENCIAL
INSTALADOR DE CALHAS
MANICURE
MECANICO DE MAQUINA IN-
DUSTRIAL
OPERADOR DE EXTRUSORA
OPERADOR DE REBOBINA-
DEIRA
PADEIRO
PASSADEIRA
PROFESSOR DE TEATRO
REPRESENTANTE COMER-
CIAL
SALGADEIRA
SHUSHIMAN
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO EM MECATRÔNICA
VENDEDOR EXTERNO
TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ÓTICO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDE-
REÇO;
* 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

Secretaria de Saúde 
alerta para prazo de 
imunidade de vacina

Quem pretende se deslo-
car neste Carnaval para 
países ou regiões do Brasil 
com recomendação para 
aplicação da vacina contra 
a febre amarela deve ficar 
atento ao período necessá-
rio para o desenvolvimen-
to da imunidade. A Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté alerta que o perí-
odo para que a vacina sur-
ta os efeitos necessários é 
de 10 dias a contar de sua 
aplicação.
Se a dose da vacina for 
aplicada nesta quarta-fei-
ra, dia 15 de fevereiro, 
por exemplo, a imunidade 
deve estar garantida so-
mente a partir do dia 25, 
sábado de Carnaval.
Em Taubaté, a vacinação 

contra a febre amarela 
continua a ser realizada 
em três unidades de saúde. 
Um novo lote com 500 do-
ses chegou na manhã desta 
quarta-feira ao município.
A vacina é contraindicada 
para crianças menores de 
seis meses, idosos acima 
dos 60 anos, gestantes, 
mulheres que amamentam 
crianças de até seis meses 
e pacientes em tratamento 
de câncer, entre outros.
A população que não vive 
na área de recomendação 
ou não vai se dirigir a essas 
áreas não precisa buscar a 
vacinação neste momento.
Desde o início do ano, 
mais de 3.300 pessoas re-
ceberam doses da vacina 
em Taubaté.

Confira abaixo os postos 
de saúde e horários de 
vacinação contra a febre 
amarela:
Pamo Cidade Jardim
Endereço: Rua Manoel 
Huma Duran, nº 241, Ci-
dade Jardim
Horários: segunda e sex-
ta-feira das 13h às 15h30; 
terça, quarta e quinta-feira 
das 8h às 15h30
Pamo Jardim Mourisco
Endereço: Rua Francisco 
Escobar, s/n, Jardim Mou-
risco
Horários: das 8h às 10h30 
e das 13h às 15h30
UBS Mais Fazendinha
Endereço: Rua 31, nº 50, 
Parque Três Marias
Vacinação: das 8h às 
10h30 e das 13h às 15h30

Por problemas bancários
Prefeitura de Taubaté adia

inscrições de processo seletivo

A Prefeitura de Taubaté 
informa que por proble-
mas técnicos na emissão 
dos boletos bancários as 
inscrições para o Proces-
so Seletivo 001/2017 e 
a data da prova sofrerão 
alterações. Tão logo, que 
o problema seja solucio-
nado, novas datas serão 
informadas, com devida 
antecedência.
O processo seletivo sim-
plificado (nº 001 / 2017 
– Portaria nº 573, de 26 
de Maio de 2015) é para a 
contratação 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 devem ser 
feitas apenas pelo site da 
prefeitura (www.taubate.
sp.gov.br).
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.
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 
vigente, conforme estabe-
lecido no Item 3.9 do edi-
tal.
O processo seletivo será 
realizado em etapa única, 
através da aplicação de 
uma prova prática. A pro-
va visa aferir a capacida-
de 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.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2017,para Registro de Preços 
nº04/2017, Processo nº 05/2017, Edital 05/2017, para Contratação de Empresa 
para possível Fornecimento de MEDICAMENTOS DE USO COMUM. Abertura da 
Sessão Pública dia 02/03/2017 às 09:30 horas. Os interessados poderão reti-
rar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 
01/03/2017, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: 
(12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . 
RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600
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Ambulatório Municipal 
de Infectologia faz

campanha de prevenção 
no Carnaval de Taubaté

A equipe do AMI (Ambu-
latório Municipal de In-
fectologia) de Taubaté co-
meça, a partir da próxima 
sexta-feira, 17 de feverei-
ro, a Campanha de Carna-
val 2017.
Durante esse período, 
os munícipes receberão 
orientações sobre preven-
ção de HIV/AIDS e serão 
encaminhados para rea-
lização de testes rápidos 
nas unidades de saúde. 
Também está prevista a re-
alização de testes rápidos 
nas imediações do Taubaté 
Shopping.
No dia 18, a equipe estará 
na avenida do Povo a par-
tir das 15h para atividades 
de orientação e entrega de 
preservativos aos foliões 

do bloco Vai Quem Quer. 
Na próxima semana está 
prevista a visita aos gal-
pões das escolas de samba 
e blocos de Taubaté para 
promover a entrega de ma-
terial informativo e pre-
servativos. Serão distribu-
ídos preservativos durante 
o desfile de Carnaval na 
Avenida do Povo. O tema 
da campanha deste ano é 
#partiuteste, sugerido pelo 
Ministério de Saúde. A 
expectativa é de distribuir 
cerca de 30 mil preserva-
tivos. O AMI de Taubaté 
é um serviço de referên-
cia para o atendimento de 
HIV/AIDS e outras DSTs, 
além de hanseníase, tuber-
culose e hepatites virais. 
O AMI está situado à rua 

Vicente da Costa Braga, 
51 – Centro, próximo ao 
Cardiocentro.
Programação de Carnaval 
– AMI
Dia 18 de fevereiro: Orien-
tação e entrega de preser-
vativos a partir das 15h no 
desfile do bloco Vai Quem 
Quer, na avenida do Povo
Dia 23 de fevereiro: Tes-
tagem nas proximidades 
do Taubaté Shopping, das 
14h às 21h
Dia 25 de fevereiro: 
Orientação e entrega de 
preservativos no desfile de 
blocos e escolas de samba, 
na Avenida do Povo
Dia 26 de fevereiro: 
Orientação e entrega de 
preservativos no Carnaval 
de Quiririm.

Escola do Trabalho de 
Taubaté disponibiliza vagas 
remanescentes de cursos 

profissionalizantes

A Escola do Trabalho de 
Taubaté está recebendo 
inscrições para preencher 
161 vagas remanescentes 
de cursos profissionalizan-
tes gratuitos.
Na unidade Jaboticabeiras 
I há vagas para os cursos 
de Eletricista, Cabeleirei-
ro, Manicure e Pedicu-
re. No Alto do Cristo as 
oportunidades são para 
Informática Básica, Excel 
Básico, Inglês Básico, Re-
ciclagem, Customização, 
Feltro e Decoupage.
Já no Sitio Santo Antônio 
estão sendo ofertados os 
cursos de Inglês Básico, 
Inglês Intermediário, Es-
panhol Básico, Espanhol 
Intermediário, Desenho 
Técnico, Bordado e Con-

fecção.
No Gurilândia há vagas 
para a área de artesanato: 
Crochê e Confecção de 
Bonecas; e no Areão as 
oportunidades são para o 
curso de Word Avançado.
Na unidade do Santa Te-
reza ainda dá tempo de se 
inscrever para os cursos de 
Pintura em Tecido, Feltro, 
Decoupage, Patchaplique, 
Informática Básica e Digi-
tação.
Para se inscrever os inte-
ressados devem procurar 
a unidade correspondente 
ao curso que pretende fa-
zer, munido de cópias dos 
seguintes documentos: 
RG, CPF, comprovante de 
endereço e comprovante 
de escolaridade.  Mais in-

formações pelo telefone: 
3622-1170.
Serviço:
Escola do Trabalho de 
Taubaté
Jaboticabeiras I – Av. 
Monte Castelo, 15. Telefo-
ne: 3625-5068
Alto do Cristo – Praça 
Cristo Redentor, 17. Tele-
fone: 3631-5433
Gurilândia – Rua Bambi, 
50. Telefone: 3624-8173
Sitio Santo Antônio – Rua 
Dr. José Ortiz Patto, 2557. 
Telefone: 3608-4110
Areão – Av. Santa Cruz 
do Areão, s/n. Telefone: 
3624-7144
Santa Tereza – Rua Antô-
nio da Silva Lobo, 1360. 
Telefone: 3622-1170


