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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura promove 
mais uma edição do 

“Movimenta Taubaté” 
em shopping da cidade

A Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté promove 
no próximo final de sema-
na, dias 19 e 20 de agosto, 
no Via Vale Garden Sho-
pping, mais uma edição 
do “Movimenta Taubaté”, 
com a apresentação de Ca-
poeira, Taekwondo, Kara-
tê, Judô e Kickboxing.
Essas modalidades inte-
gram o projeto Lutando 
Pela Paz, desenvolvido 
pela Prefeitura, que inte-
gra o Programa Comum
-unidade em Ação, que 
atende crianças e adoles-
centes com o objetivo de 
utilizar as modalidades de 
lutas como instrumento de 
inserção social promoven-
do o resgate da cidadania 
por meio do esporte. Atu-
almente o projeto atende 
150 alunos.
No sábado, dia 19, as ati-
vidades começam a partir 
das 12h na Praça de Even-
tos do Via Vale, com apre-
sentações dos alunos de 
karatê, judô e taekwondo. 
No mesmo dia, das 18 às 21 
horas, as equipes de com-

petição destas três modali-
dades demonstrarão suas 
habilidades, sendo eles os 
atletas de MMA, Kalindra 
Faria e Isaias Simões, e de 
Kung Fu, Thiago Barros e 
Daielle Basanelli.
O evento se encerra no 
domingo, dia 19, quando 
novamente os alunos do 
Lutando pela Paz, da mo-
dalidade de capoeira, se 
apresentam ao público das 
13 às 16 horas. A estima-
tiva é que durante os dois 
dias cerca de 300 alunos 
e atletas passem pelas es-
tações, as quais estarão 
abertas para a participação 
de todos os presentes.
O “Movimenta Taubaté” é 
uma ação que objetiva di-
vulgar os projetos sociais 
e esportivos do programa 
Comum-unidade em Ação 
e promover momentos de 
entretenimento ao público.
A próxima edição do “Mo-
vimenta Taubaté” está 
marcada para os dias 09 e 
10 de setembro, com parti-
cipação dos alunos do pro-
jeto de Ginástica Rítmica e 

Artística.
A Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté oferece, 
por meio do projeto Lu-
tando pela Paz, as modali-
dades Taekwondo (Parque 
Jardim das Nações e no 
bairro Parque Aeroporto) e 
Capoeira (no Jardim Sônia 
Maria e Parque Sabará) 
além de aulas de iniciação 
esportiva nas modalidades 
Karatê e Judô, com au-
las no Ginásio Jardim das 
Nações. Os interessados 
devem consultar no site 
www.taubate.sp.gov.br 
dia, hora e local das aulas 
e pessoalmente conversar 
com os professores que 
irão orientar nos procedi-
mentos necessários para a 
formalização da inscrição 
nos projetos.
Serviço
Movimenta Taubaté
Dias 19 (sábado) e 20 (do-
mingo) de agosto
Via Vale Garden Shopping 
– Avenida Dom Pedro I, 
7181 | São Gonçalo
A partir das 12h no sábado 
e 13h no domingo

Bibliotecas de Pinda
recebem exposição de 

filmes do Ponto MIS

Nesta sexta-feira (18), Pin-
da irá receber o longa “Ga-
roto cósmico” e o curta 
“Nina”, que serão exibidos 
em dois pontos da cidade, 
de forma gratuita e aberta 
ao público. A biblioteca de 
Moreira César irá exibir às 
10 horas, enquanto o CEU 
das Artes às 15 horas, já 
a Biblioteca Castolira irá 
receber as produções no 
dia 25 (sexta-feira) às 15 
horas.
Os filmes são produções 
brasileiras e fazem parte 

da programação do Ponto 
MIS, “Garoto cósmico” 
é dirigido por Alê Abreu, 
enquanto “Nina” por Ro-
drigo Zerbetto Chehda.
“Garoto cósmico” conta 
história de três amigos, 
Cósmico, Luna e Mani-
nho, que vivem em um 
mundo futurista e acabam 
descobrindo um univer-
so cheio de aventuras em 
um circo. O longa prome-
te estimular a imaginação 
infantil, brincando com 
cores, sons e formas. Já o 

curta “Nina”, conta a his-
tória de um clown, perso-
nagem que não diferencia 
a vida da arte e acaba pro-
jetando suas angústias na 
bailarina Nina e em Quim, 
outro clown, em busca se 
enfrentar seus problemas.
Os filmes do ponto MIS 
estão sendo trazidos a Pin-
damonhangaba graças a 
uma parceria entre a Pre-
feitura, por meio do De-
partamento de Cultura, e o 
MIS - Museu da Imagem e 
do Som, de São Paulo.

Taubaté participa dos 
Jogos Escolares do
Estado de São Paulo

A cidade de Taubaté será 
representada por 86 alu-
nos, divididos em 8 equi-
pes, nos Jogos Escolares 
do Estado de São Paulo 
(JEESP) de 2017, que 
acontecerá de 16 a 20 de 
agosto na cidade de Águas 
de Lindóia. Todos os atle-
tas são alunos do período 

integral da EMIEF Anna 
dos Reis Signorini (SE-
DES) e conquistaram as 
vagas após vencerem as 
regionais do JEESP, nas 
modalidades masculinas 
de voleibol, futsal e tênis 
de mesa, handebol e bas-
quete; e nas femininas de 
voleibol, futsal e tênis de 

mesa. Esses alunos fazem 
parte do Programa Escola 
de Atletas e Formação In-
tegral (EAFI) da Prefeitu-
ra de Taubaté. O projeto é 
realizado pelas Secretarias 
de Esporte e de Educação 
e visa à formação do alu-
no, agregando os estudos e 
prática esportiva.

Museu passa a abrir 
também aos sábados
em Pindamonhangaba

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina agora 
está aberto também aos 
sábados. Assim, o horário 
de funcionamento do mu-
seu passa a ser de segunda 

a sábado das 9h às 12h e 
das 13h às 17h. Durante 
a semana, os funcionários 
auxiliam os visitantes, po-
rém, aos sábados, o servi-
ço é realizado por voluntá-
rios.

A visitação ao pré-
dio é gratuita.  
Para a realização de visi-
tas em grupos é necessário 
que seja feito um agenda-
mento pelo telefone 3648-
1779.
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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.

Miscelânea
Curiosidades

O alho-poró previne doenças cardiovasculares e diabete tipo dois

O alho-poró é um vegetal da família das cebolas e do alho. Tem um sabor mais 
suave que o das cebolas e é muito usado na cozinha francesa. Como a maioria 
dos vegetais o alho-poró é pobre em calorias. Em cem gramas temos sessenta 
calorias. E é fonte de vitamina A, devido a presença de carotenóides, vitamina 
C, vitamina K, vitamina B6 e ácido fólico e tem boas quantidades de minerais 
como ferro e manganês. O ácido ajuda a manter o equilíbrio da homocisteína no 
sangue prevenindo doenças cardiovasculares. E as vitaminas A e C têm função 
importante no sistema imune. O alho-poró possui composto como a alicina, que 
tem efeito antibacteriano, antiviral, antifúngico e antioxidante, neutralizando os 
radicais livres produzidos pelo corpo. Ainda possui flavonóide como o kaemp-
ferol, assim como o brócolis e a couve. Esse composto auxilia na prevenção de 
problemas de saúde relacionados com aumento do stress oxidativo e inflamação 
crônica de baixo grau, como alguns tipos de câncer, diabetes tipo dois, doenças 
cardiovasculares, obesidade e artrite. Não existe uma recomendação de consumo 
diário de alho-poró. O ideal é consumir cerca de quatrocentas gramas de vegetais 
frescos por dia, variando os tipos entre frutas, verduras e legumes.
***
A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provocada 
por uma dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células vermelhas 
do sangue, encarregado do fluxo de oxigênio. Entre os sintomas da anemia estão 
a fadiga, a sensação de falta de ar, a irritabilidade e as infecções constantes, O 
primeiro passo para combater a anemia é adotar uma nova dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste arrasado, com um copo cheio de bebida, 
quando entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O 
cara chega até a mesa dele, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o 
resto no sujeito e grita:
- Fala alguma coisa, cachorro! Fala logo antes que eu te arrebente!
E o sujeito, com muita calma e triste, responde:
- Hoje não é mesmo o meu dia de sorte. Estou aqui arrasado completamente, 
pensando em me suicidar com este copo de veneno e chega esse palhaço, bebe 
metade do meu veneno e ainda joga o resto fora... Francamente, assim realmente 
não dá!
***
A ONU resolveu fazer uma pesquisa em todo mundo e enviou uma carta para o 
representante de todos os países a pergunta: Por favor, diga honestamente qual é 
a sua opinião sobre a escassez de alimentos no resto do mundo?
A pesquisa foi um sucesso:
- Todos os países europeus não entenderam o que era “escassez”.
- Os países africanos não sabem o que é “alimentos”.
- Os cubanos estranharam e pediram maiores explicações sobre o que era “opi-
nião”.
- Os argentinos mal sabiam o significado de “por favor”.
- Os norte-americanos nem imaginam o que significa “resto do mundo”.
- O Congresso Brasileiro está até hoje debatendo sobre o que será “honestidade”.

Mensagens

A visão da vida vem sendo um drama, uma grande peça que nos ajuda a viver 
com harmonia. Significa que somos atores com nossos próprios papéis e que há 
apenas um só diretor, Deus, que quer o melhor para cada um de nós. Ao atuarmos 
da melhor maneira possível em nossas atribuições, ao mesmo tempo sentindo 
bons votos e cooperando com o progresso de outros, nós próprios crescemos 
como indivíduos. No entanto, se um ator se considerar o próprio diretor geral e 
quer controlar a peça da vida, bem como os outros atores, muitos danos podem 
ser causados.
***
Há muitas explicações para o fato de algumas pessoas não irem com a cara de 
outras. Dizem que o “santo” de uma não combina com o “santo” da outra, que é 
incompatibilidade energética, coisa de outras vidas e por aí vai. Pode ser qual-
quer uma dessas razões, o fato é que isso existe. Existem algumas pessoas que 
queremos ver pelas costas. Por mais que a gente se esforce, sorrindo amarelo e 
disfarçando o mal estar, não dá. O papo não engrena, fala-se uma coisa e enten-
de-se outra, um desconforto total. Com tanta gente no mundo e com uma vida tão 
curta, certamente não vale a pena insistir.
***
A criança é o reflexo do adulto. Sofrendo críticas, aprende a condenar. Sendo 
alvo de zombarias, se trona extremamente tímida. Sendo vítima de humilhações, 
adquire sentimento de culpa. Vivendo com tolerâncias, aprende a ser impaciente. 
Convivendo em ambiente íntegro, aprende a ser honesta. Vivendo em ambiente 
seguro, se sente capaz. Recebendo incentivo, desenvolve a sua alta confiança. Vi-
vendo em positivismo e amizade, aprende a amar. Você vivendo com serenidade, 
seus filhos crescerão com mente sadia e tranqüila.

Pensamentos, provérbios e citações 

O desapontamento é a babá da sabedoria.

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.

Em todas as separações alguém sai machucado.

Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.

Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.

Secretaria de Habitação realiza
última chamada para sorteados e 
suplentes do Bem Viver em Pinda

As pessoas sorteadas em 
dezembro como pré-selecio-
nadas para as moradias do 
empreendimento Bem Vi-
ver, no Araretama, precisam 
comparecer com urgência na 
Secretaria de Habitação da 
Prefeitura, para resolverem 
pendências de documen-
tação. Todos os constantes 
da publicação divulgada no 
jornal Tribuna do Norte dos 
dias 16, 17 e 18 de agosto 
deverão comparecer até o dia 
29 de agosto na Secretaria 
de Habitação, no bairro do 
Bosque, das 7h30 às 11 ho-
ras e das 13h às 16h30, para 
as providências necessárias a 
regularização.
De acordo com informações 
da Secretaria de Habitação 
da Prefeitura, conforme a 
portaria nº 142, de 06 de 
agosto de 2015, do Ministé-
rio das Cidades, responsável 
pelo Programa Federal Mi-
nha Casa, Minha Vida - faixa 
1 - o não comparecimento 

até o dia 29 de agosto impli-
cará na exclusão sumária do 
candidato ao referido pro-
grama. Esta é a última con-
vocação para os que ainda se 
encontram com pendências 
de documentação. A Secre-
taria de Habitação já realizou 
a chamada via diário oficial, 
site da Prefeitura e contato 
com os contemplados, dos 
grupos de idosos, de famílias 
de pessoas com necessida-
des especiais, e do grupo 1. 
Até o momento, faltam 380 
pessoas se apresentaram 
para dar andamento aos trâ-
mites para adquirir o imó-
vel. Além de comparecerem  
à Secretaria de Habitação 
para a assinatura, os con-
templados também precisam 
levar alguns documentos. 
As pessoas casadas devem 
ir junto com o esposo ou es-
posa, e apresentar RG, CPF, 
comprovante de estado civil, 
comprovante de endereço e 
comprovante de renda, tudo 

das duas pessoas. Os sol-
teiros devem apresentar os 
mesmos documentos.
A Secretaria de Habitação 
fica na Dr. Monteiro de Go-
doy, nº 445 – bairro do Bos-
que, esquina do prédio do 
DSM.
Bem Viver: O Empreendi-
mento Habitacional “Bem 
Viver” é realizado em par-
ceria entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Gover-
no Federal, através do Pro-
grama Minha Casa, Minha 
Vida, e Governo Estadual, 
via CDHU / Minha Casa 
Paulista.  O empreendimento 
habitacional que beneficiará 
1.536 famílias tem aparta-
mentos de dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro e área de  
serviço. Cada apartamento 
ainda conta com interfone e 
gás encanado. O condomínio 
possui também playground, 
área de festa, quadra, ampla 
área verde e área de estacio-
namento para os moradores.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI

Nº 56 de 2017 DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL

                        Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, 
do art. 48 da Lei 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando pro-
porcionar a transparência da gestão fiscal, a Câmara Municipal de São 
Bento do Sapucaí torna público que realizará às 17:00 horas do dia 23 de 
agosto de 2017, AUDIÊNCIA PÚBLICA, em suas dependências, sito a Rua 
Sargento José Lourenço, 190, para discutir projeto de Suplementação de 
Verba do Orçamento Vigente. Convidamos os interessados e a população 
do Município para participarem.

Ver. Fábio Luiz dos Santos Silva
Presidente da Câmara

Ver. Paulo Cândido Ribeiro
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Livro D- 24, FLS. nº 176, Termo nº 6621

Faço saber que pretendem se casar DIEGO ROMEU ALCICI e ANNA LAURA 
LORDI PALOMBO FIGUEIREDO, apresentando os documentos necessários 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Cruzeiro - SP, nascido em 23 de fevereiro de 1989, de profissão co-
merciante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Agostinho 
Manfredini, nº 1071 apto 22B, dos Guedes, nesta cidade, filho de ANTONIO 
CARLOS ALCICI, natural de São Paulo/SP, falecido em São Paulo/SP na data 
de 29 de setembro de 2005 e de SÔNIA APARECIDA ROMEU ALCICI, de 72 
anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 10 de março de 1945, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Espírito Santo do Pinhal - SP, 
nascida em 24 de outubro de 1988, de profissão comerciante, de estado civil 
divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
JOSIMAR IGNACIO FIGUEIREDO, de 54 anos, natural de São João da Boa 
Vista/SP, nascido na data de 10 de outubro de 1962, residente e domiciliado em 
São João da Boa Vista/SP e de ARLETE REGINA PALOMBO, de 57 anos, na-
tural de Espírito Santo do Pinhal/SP, nascida na data de 16 de dezembro de 1959, 
residente e domiciliada em Ubatuba/SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, 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

Contador
Operador de Telemarketing Ativo
Eletromecânico de Refrigeração

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: SE-
GUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H

Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadas-
trar vagas abertas  entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatvagas@gmail.com
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Programa de Recuperação 
de Créditos Municipais
em Natividade da Serra

Pronatec 2017 Cursos 
EAD

em Natividade da Serra

Senhores Contribuintes:
Através da Lei Municipal nº 705/2017, fica instituído o PRCM – Programa de Re-
cuperação de Créditos Municipais de Natureza Tributária e não Tributária, no Mu-
nicípio 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% (no-
venta por cento) juros e multas;
·         Para PARCELAMENTO EM ATÉ 24 VEZES: o desconto será de 85% (oi-
tenta 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 30 de setembro de 2017.
Informações:
Setor de Tributos
(12) 3677-9700
tributos@natividadedaserra.sp.gov.br

PRONATEC 2017 Cursos EAD
Você quer obter uma certificação técnica e conseguir ótimas oportunidades no mer-
cado de trabalho? Seu problema é falta de tempo? Então, você precisa conhecer o 
PRONATEC 2017 Cursos EAD.
O PRONATEC foi criado e desenvolvido pelo Governo Federal em meados de 
2011 e significa Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
O principal objetivo desse programa é ofertar, de forma gratuita, formação profis-
sional e tecnológica aos milhares de cidadãos brasileiros que precisam de melhores 
qualificações e que estão em busca de melhores oportunidades no mercado de tra-
balho.
Você já pensou em poder realizar o PRONATEC 2017 Cursos EAD no conforto da 
sua casa? Os cursos oferecidos nessa modalidade possibilitam essa facilidade para 
quem deseja obter uma certificação e estudar a distância.
Vantagens de Fazer um dos Cursos do PRONATEC?
Com o avanço das diversas tecnologias presentes no nosso país, estudar se tornou 
mais fácil mesmo que você não tenha tempo ou até mesmo que não tenha condições 
de se locomover até uma instituição de ensino.
Com o PRONATEC 2017 Cursos EAD, você pode obter uma certificação de curso 
técnico estudando a distância.
Os cursos oferecidos no modelo EAD são feitos totalmente a distância, sendo ne-
cessário que o aluno apenas possua uma conexão a Internet.
Esses cursos oferecidos a distância no PRONATEC 2017, tem a participação ativa 
de professores e tutores, localizados nos polos de ensino a distância.
Natividade da Serra tem reservado 70 vagas nos seguintes cursos: Ingles, espanhol, 
fotografia, auxiliar de recursos humanos e auxiliar administrativo.
Outros cursos e disponiblidade de vagas consulte: http://pronatec2017.pro.br/
pronatec-2017-cursos-ead-inscricoes-cursos-e-vagas/
Inscrições por e-mail: turismo@natividadedaserra.sp.gov.br
INFORMAÇÕES:  DANIELA CASSAL (12) 36779700

Prefeitura de Caraguatatuba
faz vistoria em veículos

escolares da cidade

A Prefeitura de Caraguata-
tuba realizou hoje (16/08) 
uma vistoria de rotina 
nos veículos de transpor-
te escolar, durante a saída 
e entrada de estudantes 
da EMEF Dr. Carlos de 
Almeida Rodrigues, no 
bairro do Indaiá, região 
central. A vistoria foi fei-
ta em seis veículos e todos 
foram considerados aptos 
a exercer a atividade.
O objetivo da inspeção, se-
gundo a chefe da Seção de 
Transporte Público da Se-
cretaria de Trânsito, Ales-
sandra Aparecida Táparo 
de Souza, é observar se 
os transportadores estão 
exercendo a atividade de 
forma regular.
Entre os aspectos que são 
observados pela equipe de 
fiscalização estão: o por-
te de alvará devidamente 
atualizado; o transporte 

dos alunos conforme as 
normas de segurança; a 
forma como os veículos 
são estacionados em fren-
te da escola para entrada e 
saída de alunos; se os con-
dutores estão utilizando o 
veículo que foi registrado 
para a atividade e se é o 
próprio condutor habilita-
do que está conduzindo o 
veículo cadastrado e não 
outra pessoa. A equipe 
do Trânsito aproveitou a 
oportunidade para lembrar 
aos transportadores esco-
lares que eles têm até o dia 
4 de setembro para ade-
sivar o número do alvará 
nas laterais de seus veícu-
los, em obediência a Por-
taria 03/2017 da Secretaria 
de Trânsito. Os veículos 
também terão que portar 
em sua parte traseira uma 
numeração fornecida pela 
secretaria para melhor 

identificação. Atualmen-
te, 30 veículos escolares 
devidamente regulariza-
dos prestam serviços na 
cidade. O alvará deve ser 
renovado de seis em seis 
meses, de acordo com o 
final da placa do veículo. 
Nos casos de falta de alva-
rá e transporte irregular, o 
condutor será notificado, 
autuado e até mesmo ter 
ser veículo apreendido. A 
chefe do Transporte Públi-
co explica que, para uma 
pessoa iniciar na atividade 
de transporte escolar, antes 
de mais nada, deve obter o 
alvará. “Se a documenta-
ção do requerente estiver 
certinha, em um prazo de 
30 dias ele já estará apto a 
trabalhar sem problemas 
com a fiscalização”, expli-
ca. Para mais informações 
a respeito do assunto, li-
gue 0800-778-8080.

Caraguatatuba reserva 
20% dos cargos em

comissão para servidores 
municipais efetivos

O projeto de lei comple-
mentar que destina 20% 
dos cargos em comissão 
aos servidores públicos 
municipais efetivos foi 
aprovado na sessão ordi-
nária da terça-feira (15/8) 
da Câmera de Caraguata-
tuba. O projeto de lei de 
autoria do prefeito Agui-
lar Junior alterou o Artigo 
20 da Lei Complementar 
25/2007 (do Estatuto dos 
Servidores).
O secretário de Admi-

nistração, Ricardo Ro-
mera, disse que a apro-
vação da lei vai de 
encontro à política de va-
lorização do funcionário 
do governo Aguilar Junior.  
“A garantia de um percen-
tual de cargos em comis-
são para os funcionários 
de carreira privilegia a boa 
continuidade dos serviços 
públicos, mesmo quando 
ocorrerem às mudanças de 
gestão, inerentes à demo-
cracia”, destacou.

Com a aprovação da pro-
posta, os cargos em co-
missão destinados apenas 
às atribuições de direção, 
chefia e assessoramento 
serão providos mediante 
livre escolha da autoridade 
competente de cada poder.
O artigo  
recebeu o acréscimo dos 
seguintes parágrafos: 
“parágrafo 1º: Os car-
gos em comissão serão 
providos preferencial-
mente e sempre a crité-
rio do Chefe do Execu-
tivo, por funcionários de  
cargo efetivo;  
e parágrafo 2º: Fica defi-
nido em 20% o percentu-
al mínimo dos cargos em 
comissão ocupados, que 
deverão ser providos por  
servidores públi-
cos de carreira no  
âmbito da administração 
pública do município de 
Caraguatatuba.”
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Secretaria de Educação 
convoca para vagas 

disponíveis do Berçário 
ao Jardim em Taubaté

Balcão de Empregos de 
Taubaté contabiliza 650 

contratações no primeiro 
semestre de 2017

A Secretaria de Educação 
de Taubaté disponibiliza a 
partir dessa quarta-feira, 
16 de agosto, no site ofi-
cial, uma lista de interessa-
dos em vagas disponíveis 
nas unidades municipais, 
do Berçário ao Jardim. Os 
pais ou responsáveis que 
tiverem o nome publica-
do devem comparecer na 
Secretaria, de 21 a 25 de 
agosto, munidos de com-
provante de endereço atual 
(em nome do responsável), 
RG do adulto e certidão de 
nascimento da criança (có-

O Balcão de Empregos de 
Taubaté registrou no pri-
meiro semestre de 2017 
um total de 650 novas 
contratações. Em todo o 
ano de 2016 foram realiza-
das, por meio de interme-
diação da unidade munici-
pal, 1.488 contratações de 
trabalhadores por meio de 
carteira assinada.
Os números de Taubaté 
refletem os esforços da ad-
ministração em promover 
a oferta de vagas no mu-
nicípio e, com isto, reduzir 
os índices de desemprego. 
A atualização dos dados 
cadastrais por parte das 
empresas empregadoras 
também é necessária para 
a redução da distorção na 

pia e original).
Devido ao fluxo de alu-
nos na Educação Infantil, 
foi realizado um levanta-
mento pela Secretaria e 
foram disponibilizadas, 
aproximadamente, 100 
vagas neste mês. A par-
tir das manifestações de 
interesse registradas na  
Secretaria de Educação 
foi feito contato telefônico 
com as famílias.
As pessoas que não pude-
ram ser localizadas por te-
lefone estão sendo convo-
cadas por meio dessa lista 

divulgação dos balanços 
mensais divulgados pelo 
Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados). Desde janeiro de 
2016, o Certificado Digital 
se tornou obrigatório para 
o uso Caged. Toda empre-
sa com mais de 20 funcio-
nários que tenha admitido, 
demitido ou transferido 
empregados sob regime de 
trabalho CLT deve fazer a 
declaração. Esta declara-
ção deve ser enviada por 
meio do Caged Web até o 
dia 7 do mês subsequente 
ao mês de competência in-
formado.
Para se cadastrar no Bal-
cão de Empregos é neces-
sário apresentar RG, CPF 

lançada no site da Prefei-
tura. Caso não haja com-
parecimento, a vaga será 
disponibilizada ao próxi-
mo interessado.
O atendimento da Secre-
taria de Educação é de se-
gunda, quarta e sexta, das 
8h às 11h; e terça e quinta, 
das 14h às 17h. A unidade 
fica na rua Itanhaém, 37, 
no Jardim Russi.
A lista completa está dis-
ponível na aba da Secreta-
ria de Educação/Educação 
Infantil, em www.taubate.
sp.gov.br.

(ou CNH), comprovante 
de endereço e carteira de 
trabalho. A orientação é 
que o cadastro seja sempre 
atualizado para gerar mais 
oportunidades ao candida-
to.
O atendimento ao público 
é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 15h, e as vagas 
são atualizadas constan-
temente no site da prefei-
tura: http://www.taubate.
sp.gov.br/empregos/rela-
cao-de-vagas-balcao-de
-empregos/.
A unidade está localiza-
da no Emprega Taubaté, 
na praça Dr. Barbosa de 
Oliveira, s/n, Centro (piso 
superior da Rodoviária 
Velha).


