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A GAzetA dos Municípios

Departamento de Meio 
Ambiente oferece curso 

de jardinagem para
PEADs em Pinda

Prossegue a limpeza de 
canais na Massaguaçu 
para facilitar drenagem 

das chuvasEscolas municipais recebem 
serviços de limpeza antes da 
volta às aulas em Caçapava

Atleta de Caraguatatuba 
recebe prêmio de

Melhores do Ano pela 
Confederação de Kung Fu

A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba por 
meio da Secretaria de Ha-
bitação, Meio Ambiente e 
Regularização Fundiária 
iniciou, nesta segunda-fei-
ra (29), uma capacitação 
em jardinagem e paisa-
gismo básico destinada 
aos integrantes do PEAD 
- Programa Emergencial 
de Auxílio ao Desempre-
gado, com interesse no as-
sunto. O workshop integra 
o “Programa Cidade Flo-
rida” e tem como objetivo 
a apresentação da impor-
tância da jardinagem em 
espaços verdes do municí-
pio, levando em conside-
ração as qualidades esté-
tico-funcionais e também 
a harmonia dos ambientes 
com compatibilização de 
espécies vegetais.
O diretor do Departamen-

A Prefeitura de Caraguata-
tuba continua promovendo 
a limpeza de canais, valas 
e córregos em toda a cida-
de. Desde ontem (31/01), 
equipes da regional Norte 
da Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesep) traba-
lham em valas da região 
da Massaguaçu.
Valas que passam pelas 

As aulas na rede municipal 
de ensino serão retomadas 
no dia 5 de fevereiro, mas 
as unidades já estão sendo 
preparadas para recepcio-

O lutador de Caraguatatu-
ba, Hemerson Carvalho de 
Oliveira, recebeu em de-
zembro o prêmio de Atleta 
Destaque de 2017 conce-
dido pela Confederação 
Brasileira de Kung Fu. A 
homenagem se deu pelos 
títulos conquistados nos 
Campeonatos Paulista, 
Brasileiro, Panamericano 
e Copa Internacional
Hemerson também ficou 
em 4º lugar no 7º Campe-
onato Mundial de Kung 
Fu (7th World Kungfu 
Championships) de 2017 
em novembro, na cidade 
chinesa de Emeishan. O 
lutador representou o Bra-
sil nas rotinas individuais 
(estilos) mãos livres e com 

to de Meio Ambiente, Fre-
derico Lúcio de Almeida 
Gama, indicou que a qua-
lificação servirá de base 
para o treinamento de no-
vos servidores. “A maioria 
dos PEADs não tem no-
ção de jardinagem. Então, 
antes deles começarem 
a trabalhar, é importante 
que eles tenham uma ins-
trução, uma aprendizagem 
sobre métodos de poda, 
fertilização e outras técni-
cas da área”, destacou.
As aulas abordarão temas 
como: dicas de adubação 
e irrigação, regras para 
podagem, relação de fer-
ramentas e formas de con-
trole de pragas e doenças. 
Sendo que as atividades 
acontecem até esta sexta-
feira (2) e em dois turnos: 
exercícios práticos das 8h 
às 13h, no Parque da Ci-

ruas Antonio Alécio Pigos-
so, 20 de Abril e Benedito 
Francisco de Paula estão 
sendo desassoreadas ma-
nualmente e também com 
apoio de retroescavadeira 
e caminhões. O objetivo 
da ação é facilitar a drena-
gem das águas pluviais em 
direção ao mar, para evitar 
alagamentos em situação 

nar os alunos e professo-
res. Equipes do DSM (De-
partamento de Serviços 
Municipais), da Prefeitura 
de Caçapava, já atuam nas 

espada na Categoria D. 
O lutador garantiu a vaga 
no Mundial, após vencer 
o 2º Campeonato Pan-A-
mericano de Kung Fu em 
agosto, na capital costa-ri-
quenha San José.
Somente três atletas foram 
indicados para receber o 
maior prêmio oferecido 
pela Confederação Brasi-
leira de Kung Fu, que pas-
sou a premiar os atletas em 
2016. “Me considero um 
privilegiado pelas oportu-
nidades que tive de repre-
sentar minha cidade e meu 
país em campeonatos por 
todo o mundo, enaltecen-
do o esporte que escolhi 
para minha vida e ao qual 
eu agradeço em forma de 

dade, e instruções teóricas 
das 14h às 16h, no auditó-
rio da sede da Prefeitura.
Além disso, dentro da pro-
posta do curso, visitas téc-
nicas serão realizadas em 
praças, locais com córre-
gos e no Bosque da Prin-
cesa com o propósito de 
conceder conhecimentos 
suficientes para as práticas 
de serviços relacionados à 
implantação de zonas ver-
des públicas em Pindamo-
nhangaba. “Nós queremos 
formar bons jardineiros”, 
enfatizou Fred Gama.
Sendo assim, as planta-
ções e os trabalhos desen-
volvidos pelos estudantes 
estão inseridos no planeja-
mento de transição da sede 
do Departamento de Meio 
Ambiente para o Parque 
da Cidade e nos serviços 
prestados pelo setor.

de fortes chuvas.
Na mesma região, na ave-
nida Ermelinda Araújo de 
Lima, a Sesep enviou uma 
equipe de funcionários 
terceirizados para serviços 
de roçada, varrição e ope-
ração bota-fora.
Ruas transversais como 
a Benedito Francisco de 
Paula, Geraldo Estevam de 
Matos e Joaquim Adolfo 
de Paula também recebem 
as mesmas benfeitorias. 
A previsão é de que até 
amanhã, tanto a limpeza 
de valas quanto a de ruas 
e avenidas na região já es-
tejam finalizadas. De acor-
do com a programação, o 
próximo bairro a receber 
os serviços é o Sertão dos 
Tourinhos, também na re-
gião Norte.

escolas e creches munici-
pais com serviços de capi-
na e limpeza.
Os serviços foram realiza-
dos ao redor das unidades 
escolares: EMEF “Pro-
fessora Hermengarda Ro-
drigues Braga”, no bairro 
da Piedade, EMEF “Ed-
mir Viana de Moura”, no 
bairro Jd. Shangrila e na 
creche EMEI “Professora 
Lucila Dores de Carvalho 
Abreu”. Todas as escolas 
da cidade serão benefi-
ciadas com o serviço, que 
continua ao longo da se-
mana.

empenho e dedicação”, 
comentou Hemerson, que 
valorizou o prêmio rece-
bido.
“Contudo, e apesar da 
honra das vitorias con-
quistadas, não foram as 
medalhas e os títulos que 
mais me emocionaram, 
mas sim a indicação ao 
prêmio de atleta destaque 
de 2017,em reconheci-
mento aos  resultados ob-
tidos. Isso me emocionou 
mais do que qualquer pó-
dio que eu já tenha subido 
e do qual eu não esquece-
rei jamais”, disse.
Hemerson é professor da 
Associação Long Teh ide-
alizador do Projeto Eco em 
Caraguatatuba, que ofere-
ce gratuitamente aulas de 
Kung Fu, Tai Chi Chuan, 
Ginástica Terapêutica (Chi 
Kung) e Sanda (boxe chi-
nês) para a comunidade. 
Mais informações sobre 
o projeto podem ser obti-
das pela FanPage https://
www.facebook.com/Pro-
jetoeco.org/, Loja Nutris-
ports/Pça Cândido Motta 
182 – Centro ou pelo (12) 
3889-1066.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e 
a do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fíga-
do. O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação 
do cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e 
cereais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a 
mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve 
e vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético 
da mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes 
e levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de descon-
forto como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar per-
gunta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para fren-
te, proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as 
obras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma 
página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva 
de idéias. Tente contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o 
clima espiritual. Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir pa-
lavras e instruções que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, 
especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, 
buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que a 
sua. Atenda as tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeça 
qualquer demora nas nuvens do desconforto. Guarde a convicção de que 
todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, 
na aquisição de experiência e, de que a vida concorda com as pausas de 
refazimento das forças, mas não se acomodam com inércia em momento 
algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse. 

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES A RESPEITO DO 
TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E TAXAS DURANTE O PERÍODO 

DE CARNAVAL EM SÃO LUIZ DO PARATINGA.
ESQUEMA DE TRÂNSITO – CARNA-
VAL 2018
Confira o mapa com as principais vias que 
serão interditadas (em vermelho) durante 
o período de carnaval, as vias onde terão 
estacionamento rotativo (Zona Azul) e as 
vias que terão alguma restrição ou estarão 
livres para CIRCULAÇÃO (em cinza), 
conforme sinalização de trânsito.
Este mapa ilustrado poderá ser baixado de 
nosso site e também será distribuído gra-
tuitamente aos visitantes em nossa cidade. 
(locais de entrega: Postos de Acesso e Sede 
da Prefeitura Municipal, na Praça Oswaldo 
Cruz).
Download do mapa: www.saoluizdoparai-
tinga.sp.gov.br
ALGUMAS DICAS IMPORTANTES
O acesso 01 – (da Avenida Celestino Cam-
pos Coelho) estará aberto para que o mo-
torista acesse o centro até as 10h00. Após 
este horário para acessar outros bairros e 
logradouros somente pelo Acesso 02 (Vár-
zea dos Passarinhos).
Procure escolher com antecedência a me-
lhor rota para chegar ao seu destino;
Dirija com atenção e cuidado devido à 
quantidade de pedestres e carros circulan-
do durante este período;
Fique atento a sinalização, não pare em lo-
cais proibidos. Evite multas ou ter o veícu-
lo guinchado.
Em caso de dúvidas, entrar em contato 
com o DEMUTRAN – Departamento Mu-
nicipal de Trânsito através do telefone (12) 
3671 7000.
TAXAS PARA ENTRADA E ESTA-
CIONAMENTO
Os selos de zona azul poderão ser adquiri-
dos nos postos de acesso à cidade e também 
com agentes que estarão circulando pelas 
vias. Este selo é obrigatório para quem for 
deixar seu carro nas ruas identificadas.
A cada dia terá um selo, correspondente ao 
dia e com o horário previamente definido 
pelo agente de zona azul.
A Taxa de Preservação Ambiental será co-
brada, junto, no mesmo local, nos Postos 
de Acessos.
VALOR DA TAXA DE PRESERVA-
ÇÃO AMBIENTAL E CONSERVA-
ÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
E CULTURAL
A TPA – Taxa de Preservação Ambiental 
deverá ser paga, independente do local 
onde o motorista deixará seu veículo.
Veículos com placas de São Luiz do Parai-
tinga estarão automaticamente ISENTOS 
da taxa.
Moradores com placas de veículos de ou-
tras cidades que fizeram o pedido de isen-
ção da TPA receberão uma autorização que 
deverá ser apresentada para os agentes nos 

acessos, garantido assim o direito a isen-
ção.  (Retirada da autorização até o dia 08 
de fevereiro no Prédio da Prefeitura Mu-
nicipal).
VALORES E VALIDADE DA TAXA – 
VALOR COBRADO POR VEÍCULO
I – Motocicleta, motoneta, bicicleta a mo-
tor e similares – R$10,00 (dez reais);
II – Veículos de pequeno porte (passeio, 
automóveis) – R$25,00 (vinte e cinco re-
ais);
III – Veículos utilitários (caminhonete e 
furgão) – R$25,00 (vinte e cinco reais);
IV – Veículos de excursão (vans) – R$50,00 
(cinquenta reais);
V – Caminhões e micro-ônibus – R$75,00 
(setenta e cinco reais);
VI – Ônibus – R$150,00 (cento e cinquen-
ta reais).
VALIDADE DE 24 HORAS
Exemplo: Caso você entre com seu veículo 
dentro do município, às 9h00 de sábado, 
você poderá sair e retornar até o período de 
8h59 do dia seguinte, domingo. A cobrança 
é feita apenas para a entrada na cidade, nos 
postos de acesso.
VEÍCULOS COM PLACAS DE SÃO 
LUIZ DO PARAITINGA ESTARÃO 
ISENTOS DESTA TAXA.
ZONA AZUL
Quem for deixar seu veículo em estaciona-
mento particular ou próprio, não pagará a 
taxa de ZONA AZUL.
Caso seu veículo não possua o selo de zona 
azul, correspondente ao dia, terá o carro 
multado e estará sujeito a guincho.
Ao adquirir o selo o motorista deverá obe-
decer aos locais próprios e devidamente si-
nalizados para estacionar seu carro. Fique 
atento à sinalização.
VALOR E PERÍODO
I – Veículo de passeio – R$ 100,00 (Cem 
reais);
II – Ciclomotor – R$ 25,00 (vinte e cinco 
reais);
Valor da taxa de ingresso e permanência:
I – ônibus – R$500,00 (quinhentos reais);
II – micro-ônibus – R$400,00 (quatrocen-
tos reais);
III – veículos alternativos de lotação – 
R$300,00 (trezentos reais)
Horários correspondentes ao período de 
Carnaval 2018:
Das 18h00 horas do dia 09/02/2018 às 
06h00 horas do dia 10/02/2018.
Das 06h00 horas do dia 10/02/2018 às 
06h00 horas do dia 11/02/2018.
Das 06h00 horas do dia 11/01/2018 às 
06h00 horas do dia 12/02/2018.
Das 06h00 horas do dia 12/02/2018 às 
06h00 horas do dia 13/02/2018.
Das 06h00 horas do dia 13/02/2018 às 
06h00 horas do dia 14/02/2018.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 225, Termo nº 6719
Faço saber que pretendem se casar ODAIR JOSÉ OZORIO e MARISA HELE-
NA PAULINO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Salmourão 
- SP, nascido em 29 de setembro de 1974, de profissão vigilante, de estado ci-
vil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de 
LUIZ OZORIO, falecido em Oswaldo Cruz/SP na data de 4 de abril de 2014 e 
de MERCEDES LOPES OZORIO, residente e domiciliada em Oswaldo Cruz/
SP, natural de Oswaldo Cruz/SP. Ela é natural de Cruzeiro - SP, nascida em 18 
de março de 1972, de profissão técnica de enfermagem, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Rua São João, nº 142, Vila Santo Antônio, nesta cida-
de, filha de SEBASTIÃO PAULINO, falecido em Cruzeiro/SP na data de 7 de 
julho de 1978 e de ROSA MARCELINO PAULINO, falecida em Cruzeiro/SP 
na data de 10 de dezembro de 2006. 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 226, Termo nº 6721
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ EDUARDO ANSELMO e ALINE 
DE ALVARENGA MIRANDA, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Tremembé - SP, nascido em 2 de outubro de 1993, de profissão auxiliar de 
mineração, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Pedro 
Celete, nº 803, Aterrado, nesta cidade, filho de MARIA PEDRINA ANSELMO 
BRAGA, de 57 anos, nascida na data de 1 de julho de 1960, residente e domici-
liada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 13 de fevereiro de 1997, de profissão do lar, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ CAR-
LOS DE MIRANDA, de 65 anos, nascido na data de 3 de outubro de 1952, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de São José do Barreiro/SP e 
de MARIA NATALIA DE ALVARENGA MIRANDA, de 52 anos, nascida na 
data de 5 de janeiro de 1966, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Tremembé/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 226, Termo nº 6720
Faço saber que pretendem se casar ALESSANDRO LUIZ CLEMENTE GUER-
REIRO e SILMARA CAMPOS RIBEIRO, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de São Paulo - SP, nascido em 8 de novembro de 1970, de profissão 
aposentado, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Vitória 
Régia, nº 255, Flor do Vale, nesta cidade, filho de LUIZ GUERREIRO, falecido 
em Taubaté/SP na data de 25 de abril de 2013 e de MARILENE CLEMENTE 
GUERREIRO, de 70 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 10 de 
julho de 1947, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Tauba-
té - SP, nascida em 8 de abril de 1971, de profissão administradora, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
RAYMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO, falecido em Guaratinguetá/SP na data 
de 2 de janeiro de 2007 e de MARIA LEONOR DE CAMPOS RIBEIRO, faleci-
da em São Paulo/SP na data de 15 de março de 1976. 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 
BALCÃO DE EMPREGOS

DE TAUBATÉ

INSTALADOR DE ALARME E CONCERTINA – 
COM EXP. NA FUNÇÃO
FORNEIRO DE PIZZARIA – COM EXP. NA FUNÇÃO
AJUDANTE DE PIZZAIOLO – COM EXP. NA FUN-
ÇÃO
SALGADEIRA – QUE  MORE  PRÓXIMO AO BON-
FIM
AJUDANTE  DE PADEIRO – COM EXP. NA FUN-
ÇÃO
MANICURE
ESCOVISTA
ESTÁGIO EM DIREITO
GARÇOM
CONTADOR – COM EXP. NA FUNÇÃO
CASEIRO –  COM  EXP. NA FUNÇÃO E REFERÊN-
CIA
BARISTA – COM EXPERIÊNCIA – URGENTE
ATENDENTE – P.C.D.
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – 
COM CURSO DE PEDAGOGIA
PADEIRO
PINTOR PREDIAL
MOTORISTA CARRETEIRO
CONSULTOR COMERCIAL –CONHECIMENTO EM 
VENDAS E COREL DRAW –COM CNH
VENDEDOR COM EXP.EM MATERIAS ELÉTRICOS
ANALISTA DE LABORATÓRIO – FORMAÇÃO EM 
BIOLOGIA CRBIO ATIVO
ANALISTA DE ALMOXARIFADO –  PCD  –SUPE-
RIOR EM ADMINISTRAÇÃO OU ÁREAS
AFINS OU TÉCNICO EM LOGÍSTICA – EXP.EM RO-
TINA DE ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE LIMPEZA –PCD
ADESIVADOR (APLICADOR DE INSULFILM)
PLOTADOR – C.N.H CONHECIMENTO DO PACOTE 
OFFICE E AUTOCAD OU COREL
IMPRESSOR –EXP.EM PACOTE OFFICE E COREL 
EXP. ADESIVAÇÕES E IMPRESSOES EM MAQUI-
NAS DE SOLVENTE E RECORTE DE VINIL CNH B
PROGRAMADOR –CODIFICAR E TESTAR SISTE-
MAS, QUE SAIBA USAR JAVA, HTML, PHP E SQL
CHEFE DE COZINHA
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO –PCD PACOTE OF-
FICE
VENDEDOR INTERNO – COM EXP. EM VENDAS 
DE FERRAMENTAS
INSTALADOR DE CALHAS
AJUDANTE DE INSTALADOR DE CALHAS
AUXILIAR DE R.H.: COM EXP. EM FOLHA DE 
PAGAMENTO, CÁLCULO DE FÉRIAS, ENVIO DE 
CAGED, CÁLCULO DE F.G.T.S., TRANSMISSÃO 
DE G.F.I.P.
ASSISTENTE FINANCEIRO – COM EXP. EM CON-
CILIAÇÃO BANCÁRIA, CONTAS A PAGAR, ETC
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
ELETRICISTA DE AUTOS
MECÂNICO DE AUTOS
TÉCNICO DE PABX – EXP. EM PABX ANALÓGICO, 
IP, ACESSO REMOTO E INSTALAÇÃO DE SOF-
TWARE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SUPERIOR EM 
ADM. – P.C.D.
ESTÁGIO EM TI – CURSANDO SUPERIOR EM TI 
OU ÁREA CORRELATA MANUTENÇAO GERAL 
(PCD) – EXPERIÊNCIA EM MANUTENÇÃO PRE-
DIAL

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
* 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-fei-
ra, das 8h às 15h
Horário para emissão de Carteira de Trabalho: segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@gmail.com

Pátio Pinda será local para 
retirada de abadás do bloco 

Juca Teles nesta sexta

Serão 1.000 peças que se-
rão trocadas por um quilo 
de alimento não perecível
O Carnaval está chegan-
do e Pindamonhangaba 
já se prepara para receber 
os famosos blocos de São 
Luiz do Paraitinga e mui-
tas outras atrações. Em 
2018, quem gosta da festa 
poderá também ajudar o 
próximo em meio à folia. 
Em uma parceria entre o 
bloco Juca Teles e o Fun-
do Social de Solidariedade 

de Pindamonhangaba se-
rão disponibilizados 1.000 
abadás para a população.
Quem quiser garantir seu 
abadá para a festa deverá 
trocar doar um quilo de 
alimento não perecível 
(exceto sal e açúcar) nes-
ta sexta-feira (2 de feve-
reiro), das 10h às 22h, na 
loja Arte Encanto, no Sho-
pping Pátio Pinda. Cada 
pessoa poderá fazer a troca 
de até dois abadás.
A apresentação do blo-

co Juca Teles faz parte da 
programação do Carnaval 
de Pinda 2018 e terá duas 
datas: no sábado (3), no 
Pré-Carnaval, que aconte-
ce em Moreira César, com 
saída às 16 horas, da ave-
nida José Adhemar César 
Ribeiro (avenida do CE 
Zito); e no dia 10, sába-
do de carnaval, saindo da 
Padre João Faria Fialho, a 
Praça do Quartel, seguin-
do em direção ao Parque 
da Cidade.

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - OBJETO: Cadastramento de Presta-
dores de Serviço para orientação no Projeto “Escolinha de Fanfarra”, con-
forme condições descritas na chamada pública, no termo de referência e 
demais anexos que integram a presente. DATA DE REALIZAÇÃO: de 05/02 
a 09/02/2018 - Horário: 09:00 às 16:30 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO: 
Divisão Municipal de Educação, localizada à Rua Rio Grande do Sul, nº 43, 
Jd. Alvorada, Potim/SP - A Chamada Pública na integra poderá ser consul-
tada no endereço acima citado ou retirado GRATUITAMENTE no site: www.
potim.sp.gov.br.
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Início das aulas nas unidades escolares: EMEI Paulo Casagrande, 
Creche Eliza Rossi e Centro Educacional Unidade I em Tremembé

Sorteios para ambulantes 
terminam nesta semana 
em Pindamonhangaba

Taubaté escolhe
Corte de Momo do

Carnaval 2018

IPTU terá desconto no 
pagamento à vista e 

parcelamento

ADL de janeiro lança 
alerta para Taubaté

A Secretaria de Educação 
da Estância Turística de 
Tremembé comunica que 
o início das aulas será no 
dia 15 de fevereiro, 5ª fei-
ra, nas seguintes Unidades 
Escolares:
EMEI Sr Paulo Casagran-
de
Creche Eliza Rossi Lima
Centro Educacional Uni-
dade I
Em todas as demais Uni-
dades o início das aulas, 
conforme já comunicado, 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Administração 
e Setor de Fiscalização de 
Posturas, está realizando 
o sorteio para definir os 
vendedores ambulantes 
que terão licença para tra-
balharem no Carnaval So-
lidário Pindamonhangaba 
2018.
Foram realizados sorteios 

Taubaté escolheu a Corte 
de Momo na noite de sá-
bado, 27 de janeiro. Com 
isso a cidade dá início as 
festividades do Carnaval 
2018.
Felipe Freitas, que tem 30 
anos e atua na área de ges-
tão de Recursos Humanos, 
assumiu o cetro do rei do 
Carnaval ao lado da rai-
nha Ana Paula Costa, que 
é vendedora de 32 anos, 

Os carnês para pagamento 
do IPTU - Imposto Predial 
Territorial Urbano - serão 
postados pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, nos 
Correios, a partir do dia 1º 
de fevereiro. 
O primeiro vencimento 
será no dia 15 de março. 
Os contribuintes poderão 
realizar o pagamento em 
cota única, cota dupla ou 
parcelar em até 10 vezes. 
Com o pagamento em 

A ADL (Análise de Den-
sidade Larvária) realizada 
pela Prefeitura de Taubaté 
em janeiro deste ano lança 
um alerta para a infesta-
ção de larvas do mosquito 
Aedes aegypti em toda ci-
dade, em especial na área 
1, composta por bairros 
mais populosos. No geral, 
a ADL foi de 6,7 pontos no 
IB (Índice Breteau).
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o índice de 
tranquilidade é 1,0 ou me-
nos. Acima do nível de 1,5 
há risco de epidemia. Este 
é o resultado mais eleva-
do para o mês de janeiro 
desde 2015. Na ADL de 
janeiro deste ano, a região 

será no dia 5 de fevereiro, 
próxima 2ª feira.
Os horários de funciona-
mento em todas as Uni-
dades serão os mesmos já 
praticados nos anos an-
teriores. As famílias que 
já fizeram inscrição para 
vaga na EMEI Sr. Paulo 
Casagrande podem todas 
comparecer no dia 15 para 
reunião geral as 10 horas. 
Caso haja necessidade de 
triagem em função do nú-
mero de vagas em cada 

nos dias 12 (para o Fes-
tival de Marchinhas), 15 
(também para o Festival de 
Marchinhas), 19 (pré-car-
naval de Moreira César), 
25 (Parque da Cidade).
Para as matinês na 
Praça do Quartel  
(de 10 a 13 de fevereiro), 
serão disponibilizados 14 
espaços. As inscrições se-
rão até 31 de janeiro, na 

com medidas de 1,70 de 
altura, 102 cm de busto, 
88 cm de cintura e 112 cm 
de quadril. Leticia Santos, 
de 22 anos, supervisora de 
vendas e que representa o 
Bloco Carnavalesco Im-
perial do Vale, foi eleita 
primeira princesa do Car-
naval. Marcia Carvalho, 
de 37 anos, cabelereira, é 
a segunda princesas.
O concurso da realeza do 

cota única, o desconto é 
de 10%. Cota dupla terá 
desconto de 5% em cada 
parcela e em até 10 vezes, 
o desconto será de 2% até 
a data de vencimento. 
De acordo com o dire-
tor do Departamento de 
Receita e Fiscalização 
Fazendária, Vicente Cor-
rêa, a praça de atendi-
mento da Prefeitura e  
Subprefeitura de Morei-
ra César não estarão im-

1 apresentou IB de 10,2. 
O melhor resultado ficou 
para a área 3, com IB de 
1,5.
A Secretaria de Saúde re-
força a necessidade de 
conscientização da po-
pulação, já que cabe às 
famílias o combate aos 
criadouros do mosquito 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-
kungunya.
Durante a ADL foram 
coletadas amostras em 
imóveis escolhidos ale-
atoriamente em todas as 
regiões da cidade. Foram 
vistoriados cerca de 3.600 
imóveis, média de 600 por 
área. Os resultados obtidos 

turma, as famílias serão 
avisadas.
Famílias que ainda não fi-
zeram inscrição para vaga 
na EMEI Sr. Paulo Casa-
grande devem se dirigir 
diretamente à Secretaria 
Municipal de Educação 
para inscrição em Lista de 
Espera. Desejamos a todos 
os alunos e famílias um 
ótimo início de ano letivo 
na Rede Municipal de En-
sino da Estância Turística 
de Tremembé.

Prefeitura e na Subpre-
feitura, e o sorteio está 
marcado para o dia 2 de 
fevereiro, às 15h30, no 
auditório da Prefeitura. As 
licenças serão entregues 
dias 5 e 6 de fevereiro.
Todas as informações po-
derão ser obtidas nos edi-
tais publicados no site da 
Prefeitura, o www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br

Carnaval de Taubaté ga-
rante ao Rei Momo um 
prêmio de R$ 3.500. O 
mesmo valor é destinado 
à rainha. Primeira princesa 
fatura R$ 3.000 e a segun-
da princesa tem prêmio de 
R$ 2.500.
O evento aconteceu na 
avenida do Povo e contou 
com quatro candidatos a 
Rei Momo e seis candida-
tas ao título de rainha.

primindo as segundas 
vias desses boletos até a  
finalização das entregas 
pela agência dos Cor-
reios. Também estão dis-
poníveis para impressão 
e pagamento, desde a se-
gunda-feira (29), os bo-
letos do IPTU / ISSQN / 
Alvará de Localização e 
Funcionamento - 2018,  
no site oficial www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br, 
link “Serviços Online”. 

geram o IB, um valor nu-
mérico que define a quan-
tidade de insetos em fase 
de desenvolvimento en-
contrados nos locais visto-
riados e permite saber em 
quais regiões da cidade há 
maior risco de transmissão 
da dengue.
O trabalho de contro-
le é realizado nos meses 
de janeiro, julho e outu-
bro. Este ano está pre-
vista mais uma ADL a 
ser realizada em março.  
A cidade é dividida em 
seis áreas, onde são veri-
ficadas a existência de lar-
vas do mosquito e os tipos 
de recipientes em que fo-
ram encontradas.


