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A GAzetA dos Municípios

IBGE realiza a atualização 
dos dados agropecuários 

da região

Prefeitura de Taubaté
disponibiliza guia atualizada

do IPTU na internet

Pinda terá nova feira
de orgânicos

A agência do IBGE de 
Taubaté realizou na Casa 

A Secretaria de Adminis-
tração e Finanças da Pre-
feitura de Taubaté infor-
ma aos contribuintes que 
desde o dia 22 de março, a 
guia de recolhimento atu-
alizada do IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano) 
encontra-se disponível na 
internet. O munícipe que 

A produção de hortifruti 
orgânicos está ganhando 
cada vez mais espaço em 
Pindamonhangaba. A par-
tir desta quinta-feira (30), 
a cidade terá mais um pon-
to de vendas dos produtos 
100% orgânicos, produzi-
dos no município. Será o 
Shopping Pátio Pinda, que 
dá início à feira orgânica 
todas as quintas-feiras, em 
um horário alternativo: das 
18 às 21 horas. A Feira Or-
gânica do Produtor Rural 
estará localizada próximo 
ao supermercado Shibata.  
Os participantes desta fei-
ra são todos de Pindamo-

de Agricultura de São Luiz 
de Paraitinga, juntamente 

perdeu a data de venci-
mento pode acessar o site 
www.taubate.sp.gov.br, 
clicar na opção “serviços 
online” e “2ª via IPTU”.
É necessário ter em mãos 
o número da inscrição do 
imóvel (BC), inseri-lo no 
campo disponível, selecio-
nar a parcela vencida e im-

nhangaba, certificados, e 
que passaram por capaci-
tação desenvolvida pelo 
Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural). 
São parceiros da iniciati-
va a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Agricul-
tura, o Sindicato Rural e a 
Apep - Associação de Pro-
dutores Ecológicos de Pin-
damonhangaba e o Pátio 
Pinda. Além da feira que 
será iniciada no Shopping, 
a Praça Emílio Ribas - co-
nhecida como praça da 
igreja São Benedito - tam-
bém conta com uma feira 

com o departamento de 
agricultura de Lagoinha e 
a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de São 
Luiz do Paraitinga em 23 
de março, a atualização 
dos dados agropecuários 
da região e projeções para 
a próxima safra de 2017.
Com esses dados, o 
IBGE tornará a pro-
dução de dados mais  
realista e os gestores locais 
de agricultura poderão me-
lhorar o desenvolvimento 
de políticas públicas do 
setor.

primir o boleto que deve 
ser pago no mesmo dia em 
que foi emitido.
Caso o contribuinte prefira 
o atendimento presencial, 
pode se dirigir à Divisão 
de Controle de Arrecada-
ção, na sede da Prefeitura, 
que fica à Avenida Tira-
dentes, nº 520, no Centro.

de orgânicos, todas as ter-
ças e sextas-feiras, das 7 
horas ao meio-dia. O Sin-
dicato Rural também tem 
sua feira orgânica, todas as 
quartas-feiras, no período 
da noite.  Os alimentos or-
gânicos são aqueles livres 
de agrotóxicos e insumos 
químicos. São considera-
dos mais benéficos para a 
saúde, mais nutritivos, sa-
borosos, são certificados, 
ajudam o desenvolvimen-
to dos pequenos agriculto-
res, protegem a qualidade 
da água e do solo em seu 
cultivo, entre outras quali-
dades.

Prefeitura de Campos do
Jordão regulariza a colocação

de mesas e cadeiras em
calçadas e padroniza

coberturas no Capivari

Mais uma questão polêmi-
ca em Campos do Jordão 
agora encontra o seu orde-
namento jurídico. Trata-se 
da instalação desordenada 
de mesas e cadeiras nas 
calçadas, que dificulta o 
trânsito de pedestres e faz 
com que o comerciante 
aumente a área útil de seu 
estabelecimento usando o 
espaço público.
Agora, os bares e restau-
rantes de Campos do Jor-
dão que quiserem colocar 
mesas e cadeiras em cal-
çadas terão que apresentar 
um projeto onde devem 
respeitar a área de ocupa-
ção definida em lei e  pa-
gar uma taxa pelo uso do 
espaço público.
A Lei enviada pela Pre-
feitura foi aprovada pela 
Câmara após audiência 

pública. O prefeito Fred 
Guidoni sancionou a alte-
ração do Código de Pos-
turas do Município de 
Campos do Jordão e es-
tipula que a ocupação só 
será permitida após apre-
sentação de projeto que 
deve delimitar que as me-
sas e cadeiras só poderão 
ocupar a largura da testada 
do estabelecimento, em 
calçadas padronizadas, até 
a primeira faixa de grafite 
(algo em torno de dois a 
quatro metros dependendo 
do local).
No recém- inaugurado 
calçadão do Capivari, 
também foi instituído um 
padrão de cobertura para 
as mesas nas calçadas. A 
cobertura não é obrigató-
ria, mas caso o comercian-
te queira fazê-la, terá que 

obedecer ao padrão dese-
nhado e já em vigor.
Grande parte dos co-
merciantes do Capivari 
já aderiu ao modelo de 
cobertura padronizada, 
o que foi amplamente 
aprovado pelos turistas.  
A padronização de tais co-
berturas em calçadões tem 
feito sucesso nos lugares 
de maior interesse turísti-
co ao redor do mundo, por 
criar um ambiente único e 
típico de um lugar.
As plantas com os proje-
tos devem ser entregues na 
Secretaria
Municipal de Planejamen-
to (SEPLAN). A taxa será 
de 5% do valor venal do 
terreno. No Capivari, em 
média, a taxa deverá ficar 
entre R$ 40,00 e R$ 50,00, 
o metro quadrado, ao mês.



Miscelânea
Curiosidades

Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com apenas 
duas cores: o preto e o vermelho. Sempre se acreditou que eles obtinham as tintas 
misturando água com óxido de ferro para o vermelho e óxido de magnésio para o 
preto, mas um novo estudo mostrou que os artistas das cavernas eram mais requin-
tados. Depois de examinarem com microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 mi-
límetros dos desenhos feitos há cerca de doze mil anos, cientistas franceses conclu-
íram que aqueles autênticos pintores preparavam as tintas com misturas complexas 
ainda não identificadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob 
a camada de tinta, sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.
***
Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico Johan 
S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com ânsias de vômito de 
alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita de um preparado à Jacob`s 
Pharmacy, onde esse preparado foi misturado com água oxigenada e foi assim que 
se chegou à fórmula da Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pe-
quenos barris de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a 
cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os 
ingredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. Dois anos depois, e 
empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos gasosa).  A mudança 
só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1943. Isso é que é: quarenta 
mil garrafas ou latinhas de Coca-Cola são vendidas por segundo em todo mundo.   

Humor

Dois advogados, sócios de uma consultoria, estão almoçando, quando de repente, 
um deles salta da cadeira e diz:
- Pua vida, esquecemo-nos de trancar o escritório!
E o outro responde:
-Não faz mal! Estamos os dois aqui!
***
O jovem tinha acabado de tirar a carta de motorista e resolveu levar a mãe em casa 
pela primeira vez. O filho ia falando e a mãe quieta. Quando chegaram em casa, a 
mãe saiu do carro e disse:
- Muito obrigado!
- De nada mamãe! Quando precisar é só me chamar.
- Eu não estava falando com você querido e sim com o bom Deus.
***
Na aula de português, a professora pergunta:
- Joãozinho, me fale um verbo?
- Bicicreta, fessora.
- Joãozinho, bicicleta não verbo é substantivo.
- Você Pedrinho, me fale um verbo?
- Prástico, fessora.
- Pedrinho, plástico não é verbo é substantivo.
- E você Luizinho, me fale um verbo?
- Hospedar, fessora.
- Parabéns Luizinho, hospedar é verbo. Então agora me fale uma frase com o verbo 
hospedar?
- Hospedar da bicicreta é de prastico.
***
O telefone toca da Delegacia e ouve-se uma voz desesperada:
- Socorro! Venham rapidamente! Um gato acaba de entrar na minha casa!
- Um gato? Não fique apavorada. Não precisa se preocupar por causa de um gato.
- Socorro! É caso de vida ou morte!
- Mas quem é que está falando?
- É o papagaio!

Mensagens

Existem mães que em vez de criar seus filhos para a vida, cria para si mesma. Elas 
fazem de tudo para que seus filhos namorem e casem com alguém rico, ficam con-
trolando a arrumam as maiores ciladas para afastá-los de pessoas indesejadas, sem-
pre com as desculpas de querer o melhor para seus filhos. Dizem os psicólogos que 
essas atitudes traduzem muito um casamento mal resolvido, frustrações e o desa-
mor por seus semelhantes, isto é apenas uma justificativa para só querendo poupar 
os filhos das desilusões que elas próprias vivem ou viveram. Para elas a felicidade é 
o mesmo que segurança financeira e nada mais. Essas mães poderosas nem sempre 
e, percebendo o domínio que exercem sobre os filhos, acabam inventando mil des-
culpas para justificar sua maneira de agir, geralmente dizem: Quem ama cuida. Mas 
na realidade estão desejando controlar o que elas consideram sua propriedade, seus 
filhos. Muitas explicam que querem poupá-los das dificuldades e por isso exercem 
algum controle quando acham que seus filhos não têm maturidade necessária para 
agirem em determinadas situações. Outras ainda agem de forma autoritária porque 
são dependentes dos filhos, não tem vida própria ou por puro interesse pessoal. 
Mães deixem seus filhos aprenderem sozinhos e enfrentar a vida e suas dificulda-
des. Procurem e ocupar com trabalhos interessantes ao invés de ficarem reclamando 
de suas tarefas domésticas. Façam novas amizades e descubram um “hobby” que o 
ambiente doméstico ficará mais leve para todos.

Pensamentos, provérbios e citações 

Não julguem para não serem julgados.
Se precisar descanse, mas não desista nunca.
O homem que pensa senão em viver, não vive.
Não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos.
Os matriculados na escola da vida, nunca têm férias.
Quando estão muitos, pouco se fala.
Sempre antes que as coisas aconteçam, o coração suspeita.
Também a liberdade deve ser limitada para ser possuída.
Eficiência é a inteligência preguiçosa.
A razão faz o homem e o entusiasmo o conduz.
Nunca deixe para amanhã o que alguém poderia fazer hoje.
O exemplo é sempre o mais eficaz dos preconceitos.
A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo.
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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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 125, Termo nº 6519
Faço saber que pretendem se casar MAIQUE DE OLIVEIRA DE PAULA e 
MIRIAM PEDROSO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tremembé - SP, nascido em 19 de novembro de 1992, de profissão pedreiro, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço do contraente, 
filho de ELÍ DE PAULA, 46 anos, nascido na data de 20 de setembro de 1970, 
residente e domiciliado Tremembé/SP, natural de São José dos Campos/SP e de 
ANA MARIA CRISTINA OLIVEIRA DE PAULA, 43 anos, nascida na data de 
24 de junho de 1973, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de Igaratá/
SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 28 de outubro de 1974, de profissão 
auxiliar de cozinha, de estado civil viúva, residente e domiciliada Rua vinte e 
Cinco, nº 647, Jardim Maracaibo, nesta cidade, filha de JOSÉ CLÁUDIO DO 
PRADO, 69 anos, nascido na data de 10 de janeiro de 1948, residente e domici-
liado Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de TEREZINHA DOS SANTOS, 66 
anos, nascida na data de 18 de junho de 1950, residente e domiciliada Tremem-
bé/SP, natural de Quiririm - distrito 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. 

Tremembé, 28 de março de 2017. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT

DE TAUBATÉ
AUXILIAR DE LOGÍSTICA (PARA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PARA PES-
SOA COM DEFICIÊNCIA)
AUXILIAR DE COZINHA (PARA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA)
VENDEDOR NO COMÉRCIO (PARA PES-
SOA COM DEFICIÊNCIA)
AUXILIAR DE COZINHA
BORDADEIRA
GARÇOM
OPERADOR DE MOTOSERRA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO: -RG -CPF -CARTEIRA DE  TRA-
BALHO -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

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na moda-
lidade Convitel nº04/2017, Processo nº13/2017, para Contratação de Empresa para fornecimen-
to de Ovos de Páscoa. Abertura da Sessão Pública dia 07/04/2017 às 09:00 horas. Os interessa-
dos poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 
06/04/2017, 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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Taubaté varre Juiz de 
Fora e encara o Sesi-SP 

na semifinal da Superliga

Inscrição para corrida dos 
160 anos de emacipação 

de Caraguatatuba
continua aberta

Reunião do Consórcio
Intermunicipal Serra

da Mantiqueira

Prefeitura de Taubaté
abre inscrições de teatro 

para crianças com
Síndrome de Down

Na noite desta segunda-
feira, os taubateanos do-
minaram o confronto do 
início ao fim e não deram 
chances para os visitantes. 
O técnico da seleção brasi-
leira, Renan Dal Zotto, es-
teve no ginásio para assis-
tir ao embate. O ponteiro 
Lucarelli foi eleito o me-
lhor atleta da partida desta 
segunda-feira e recebeu o 
troféu Viva Vôlei. Após a 
partida, o jogador desta-
cou a atuação da equipe 
nesta terceiro jogo.
– Dos jogos que fizemos 
contra Juiz de Fora, acho 
que esse foi o melhor dis-
parado. A nossa consistên-
cia foi alta, nosso contra-a-
taque foi bom. É um jogo 

A inscrição para a 2ª Etapa 
do Circuito Caraguatatuba 
Rensz de Corrida de Rua/
Aniversário da Cidade, 
continua aberta e vai até às 
23h59 do dia 14 de abril. 
A prova será no dia 23 de 
abril, às 7h, na Praça de 
Eventos do Porto Novo.
A corrida terá percursos de 
5,5 km e 21,1 Km (meia
-maratona) na orla, além 
da Corrida Kids e dos 3 
km de caminhada.  A com-
petição está inserida na 
programação dos 160 anos 
de emancipação Político
-Administrativa de Cara-
guatatuba, comemorada 
em 20 de abril.
Inscrições para corrida dos 
160 anos
Inscrições para corrida dos 
160 anos (fotos: Cláudio 
Gomes)
A Secretaria de Esportes 
disponibilizou 500 vagas 
gratuitas para moradores 
do município, que já fo-

Aconteceu nesta sema-
na, no Gabinete do Pre-
feito Junior Adv. de  
Santo Antônio do Pinhal, 
a reunião do Consórcio 
Intermunicipal Serra da 
Mantiqueira (CISMA).
Participaram do encon-
tro os representantes das 
cidades que fazem par-

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté está 
com inscrições abertas 
para as aulas de teatro para 
crianças de até 12 anos 
com Síndrome de Down. 
As inscrições, que irão 
durar até o preenchimento 
das vagas, devem ser fei-
tas pelos pais ou respon-
sáveis no Centro Cultural 
Toninho Mendes, das 8h 

que temos que ter como 
exemplo e repetir mais ve-
zes. Mas é claro que pre-
cisamos sempre melhorar. 
Agora vai vir o Sesi. Não 
sei quantas vezes já nos 
enfrentamos nesta tem-
porada. É uma excelente 
equipe. Será uma batalha 
daquelas. Temos duas se-
manas para nos preparar e 
vamos nos empenhar para 
fazer grandes jogos – disse 
Lucarelli em entrevista ao 
SporTV.
O JOGO
Ao contrário da segunda 
partida da série, em que 
teve um apagão no segun-
do set, Taubaté foi superior 
o jogo todo na noite desta 
segunda-feira. A partida 

ram preenchidas. Desta 
forma, outras 100 inscri-
ções foram abertas e reser-
vadas para os munícipes 
com 50% de desconto.
A inscrição pode ser reali-
zada na Loja Rensz Calça-
dos, das 10h às 18h, locali-
zada na Rua Major Ayres, 
80 – Centro. O atleta deve 
apresentar o RG, CPF e tí-
tulo eleitor.
A taxa de inscrição é de 
R$ 70 para meia-marato-
na; R$ 65 para a prova de 
5,5 Km e caminhada de 3 
Km; e R$ 45, relacionados 
à Corrida Kids. Esportistas 
com mais de 60 anos pa-
gam metade dos valores 
(R$ 32,50 e R$ 35,00). As 
vagas são limitadas.
Os atletas de ambos os se-
xos disputam nas catego-
rias Sub-20; 20 a 24 anos; 
25 a 29 anos; 30 a 34 anos; 
35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 
45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 
55 a 59 anos e,  acima de 

te do Consórcio. Prefeita 
Daniela de Monteiro Lo-
bato , Prefeito Marcelo 
Vaqueli de Tremembé,  
Prefeito Fred Guido-
ni de Campos do Jor-
dão e o Prefeito Ro-
naldo Venâncio de São 
Bento do Sapucaí. Foram  
tratados diversos assun-

às 18h, de segunda a sex-
ta-feira. As aulas terão 
turmas de até 15 pessoas 
e serão aplicadas duas ve-
zes por semana, as terças e 
quintas-feiras, das 10h30 
às 11h30, e das 15h30 às 
16h30, no próprio Centro 
Cultural. O objetivo do 
projeto é aprimorar as ha-
bilidades dos alunos com 
a síndrome, com ativida-

até começou equilibrada, 
com os times trocando 
pontos. Mas logo os donos 
da casa abriram vantagem 
e venceram o primeiro pe-
ríodo por 25 a 21.
No segundo set, Juiz de 
Fora iniciou o período er-
rando bastante. Taubaté, 
equilibrado em quadra, 
aproveitou a situação para 
se distanciar no marcador. 
Ao abrir vantagem, não 
deixou a vitória no perío-
do escapar. Venceu por 25 
a 18. No último set, o pa-
norama foi o mesmo. Os 
anfitriões, superiores du-
rante todo o período, não 
deram brechas e fecharam 
a partida ao vencer a par-
cial por 25 a 14.
Confira a programação da 
série entre Vôlei Taubaté 
(2º) x Juiz de Fora (7º)
18/03 - 15h30 - Juiz de 
Fora 0 x 3 Vôlei Taubaté - 
ginásio da UFJF
23/03 - 21h55 - Vôlei 
Taubaté 3 x 1 Juiz de Fora - 
ginásio do Abaeté
27/03 - 18h30 - Vôlei 
Taubaté 3 x 0 Juiz de Fora - 
ginásio do Abaeté

60 anos e ACD (Atleta 
com Deficiência).
A Corrida Kids agrupou as 
crianças e adolescentes em 
abaixo de 6 anos; 7 a 11 e,  
12 a 14 anos. Eles percor-
rerão as distâncias de 50m, 
200m e 300m, respectiva-
mente.
Mais informações pelo 
telefone (12) 3885-2200, 
WhatsApp (12) 99755-
7627, e-mail circuitocai-
cara@gmail.com ou pelos 
sites  http://www.corrida-
ecia.com.br,  www.minha-
sinscricoes.com.br e www.
ativo.com.
A 2ª Etapa Circuito Cara-
guatatuba de Corrida de 
Rua/Aniversário da Cida-
de é organizada pela, “Es-
tou Nessa Cronometragem 
Esportiva”, e conta com o 
apoio da MT Run Asses-
soria Esportiva e Eventos 
e da Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Esportes e 
Recreação.

tos e discutidos projetos 
futuros, em relação a re-
alização de um trabalho 
em conjunto das cidades, 
no sentido de promoção 
da nossa região Serra da 
Mantiqueira e consequen-
temente das cidades que 
compõe o consórcio CIS-
MA.

des lúdicas, brincadeiras e 
jogos pedagógicos, a fim 
de facilitar o aprendizado. 
Além disso, as aulas irão 
estimular o raciocínio ló-
gico e a coordenação mo-
tora dos alunos.
O Centro Cultural fica na 
praça Coronel Vitoriano, 
1, no Centro. Mais infor-
mações pelo telefone: (12) 
3625-5030.

Prefeitura alerta para Informação falsa 
divulgada em redes sociais sobre

concurso público em Caraguatatuba
A Prefeitura de Caragua-
tatuba informa que a notí-
cia do site “Vagas Abertas 
Online” sobre edital de 
abertura de Concurso Pú-
blico 2017 é falsa.
Na informação, constam 
vagas de níveis fundamen-
tal, médio e superior, com 
remunerações que variam 
de R$ 980 a R$ 5.762,28.  
O conteúdo tem circulado 
nas redes sociais desde o 
último domingo (26).
Além de ser inverídica, 

ao acessar a publicação, o 
usuário das redes sociais 
poderá cair em um golpe, 
já que dados pessoais são 
solicitados.
Segundo a administra-
ção, toda e qualquer pu-
blicação sobre concur-
so público tem como 
fonte oficial apenas o site da  
Prefeitura de Caraguata-
tuba (www.caraguatatuba.
sp.gov.br) ou da empresa 
responsável pela realiza-
ção da prova, quando con-

tratada.
Vigente
De acordo com a Secre-
taria de Administração, o 
único concurso em vigên-
cia na cidade é o de núme-
ro 001/2016, realizado em 
maio do ano passado.
Os aprovados são convo-
cados conforme necessi-
dade da Administração 
Pública. O concurso tem o 
prazo de validade de dois 
anos, podendo ser prorro-
gado por igual período.


