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A GAzetA dos Municípios

Balcão de Empregos de 
Taubaté divulga vagas 

para setor de
pavimentação

Ubatuba registra queda de 
8% nos índices de

criminalidade na temporada

Após shows, equipes de 
limpeza da Prefeitura de 
Caraguá entram em ação

O Balcão de Empregos de 
Taubaté iniciou esta sema-
na a captação de vagas de 
trabalhadores para cargos 
voltados ao setor de pavi-
mentação asfáltica.
As vagas são oferecidas 
por uma das empresas en-
volvidas nas obras do pro-
grama Acelera Taubaté. A 
prioridade é para a seleção 
de currículos de profis-
sionais com experiência 
nas seguintes funções:  
operador de acabadora de 
asfalto, operador de rolo 

Dados preliminares da Po-
lícia Militar apontam re-
dução nos crimes patrimo-
niais referentes ao mesmo 
período da temporada pas-
sada – de 24 de dezembro 
de 2017 a 02 de janeiro de 
2018.
Essa estatística foi apre-
sentada pelo Comandante 
da 3ª Companhia de Po-
lícia Militar de Ubatuba, 
Capitão Robert Scott ao 
prefeito Délcio Sato (PSD) 
na tarde de terça-feira, 02, 
durante uma reunião em 
que também participaram 
o secretário de Segurança 
Pública e Defesa Social, 
Major Rubens Martins 
Franco Jr, o coordenador 
de Trânsito, Adonel Sou-
sa Rodrigues Junior e o 
vereador Reginaldo Fabio 
de Matos – Bibi. Segundo 
informações da PM, houve 
redução de 8% no montan-
te geral de crimes contra o 
patrimônio, com destaque 
para redução de 70% nos 
furtos de veículos.
O encontro foi uma solici-
tação do prefeito Sato, que 
sentiu a necessidade de se 
inteirar sobre as ocorrên-
cias registradas na cida-
de, avaliando os índices 
de segurança no período, 
principalmente, diante da 
grande quantidade de pes-
soas que o município rece-
be.

Após os shows realizados 
nas duas principais praças 
de eventos em Caraguata-
tuba, quem entra em cena 
são os funcionários da Pre-
feitura, responsáveis pela 
limpeza dos espaços públi-
cos. Após a apresentação 
da dupla sertaneja Maiara 
e Maraísa, que atraiu uma 
multidão para a Praça de 
Eventos do Porto Novo, 
a equipe da Secretaria de 

compactador, rasteleiro de 
asfalto, mesista de acaba-
dora de asfalto e assenta-
dor de guias e sarjetas.
Os currículos captados se-
rão encaminhados para a 
empresa, que fará o pro-
cesso seletivo dos profis-
sionais.
Quem tiver o perfil para 
estas funções pode se di-
rigir diretamente ao setor 
de captação do balcão de 
empregos para deixar o 
currículo. Neste caso em 
específico, não há necessi-

“Solicitei essa reunião no 
primeiro dia útil do ano 
para avaliarmos a situa-
ção. A cidade estava muito 
cheia na virada do ano e, 
mesmo assim, tudo correu 
tranquilamente. Agradeço 
ao envolvimento de todas 
as forças policiais que pro-
porcionaram essa segu-
rança aos nossos turistas 
e moradores”, destacou 
Sato.
Também para Franco, o 
resultado de queda nos 
índices de criminalidade 
foi positivo. “No geral, foi 
muito bom, porque a cida-
de estava lotada, inclusi-
ve, com mais turistas que 
o ano passado”, avaliou o 
secretário.
Segundo o Capitão PM 
Scott, tais dados denotam 
o envolvimento da comu-
nidade nas questões rela-
cionadas à segurança pú-
blica.
“Uma das ações que refor-
ça o empenho da popula-
ção é implementação do 
Programa Vizinhança So-
lidária, de Norte a Sul do 
município, que estimula as 
pessoas a adotarem pos-
turas proativas diante de 
situações de risco e de in-
divíduos em atitudes sus-
peitas, acionando a Polícia 
Militar através do telefone 
de emergência 190”, ex-
plicou.

Serviços Públicos (Sesep) 
iniciou os trabalhos.
E o mesmo ocorreu na 
Praça da Cultura, no cen-
tro da cidade, após o show 
do grupo de samba Art & 
Ofício, que esteve pela pri-
meira vez na cidade, ani-
mando a população.
Os funcionários da Sesep 
começam os trabalhos às 4 
horas da madrugada. São 
varredores, operadores de 

dade de retirada de senhas.
O Balcão de Empregos 
está localizado no Empre-
ga Taubaté, na praça Dr. 
Barbosa de Oliveira, s/
nº, Centro (piso superior 
da Rodoviária Velha). 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/.

Outras tratativas
Durante a reunião, tam-
bém foram pontuados al-
guns problemas ocorridos, 
principalmente, na passa-
gem do ano, os quais terão 
maior atenção por parte 
do policiamento. Franco 
ainda destacou o registro 
de ações isoladas, porém, 
cuja prevenção será inten-
sificada pela polícia a fim 
de coibir posturas.
Uma delas trata-se da utili-
zação de som alto, caracte-
rizada com perturbação do 
sossego público. “Já autu-
amos mais de 20 veículos 
cometendo essa infração 
de trânsito. Lembramos 
que a penalidade implica 
em multa de R$ 5869,40 e 
suspende o direito do mo-
torista dirigir por um perí-
odo de um ano”, afirmou.
Reforço
Este ano, Ubatuba conta 
com o reforço de 170 ho-
mens e 20 viaturas para re-
forçar o policiamento os-
tensivo e preventivo, além 
do helicóptero Águia, que 
está baseado no municí-
pio. A Prefeitura fornece 
alojamento e alimentação 
para a corporação.
Corpo de Bombeiros (in-
cluindo GBMar), Polícia 
Civil e Polícia Científica 
também recebem efetivo 
extra para o período da 
temporada de verão.

máquinas e motoristas, 
equipados com caminhão 
caçamba e caminhão pipa 
para a lavagem dos espa-
ços. São retirados deze-
nas de quilos de resíduos 
como copos plásticos, gar-
rafas pet e latas de bebidas.
A agilidade da Prefeitura 
garante que, no dia seguin-
te, novas apresentações 
ocorram em espaços segu-
ros e limpos.
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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

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência 
da Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando 
a cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 
1539. E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de to-
das as mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época 
para lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usa-
dos pelos nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, 
mas seus significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a 
marcha nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da 
rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o 
mal) e a grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para 
que o noivo ficasse com a mão direita livre para se defender de um even-
tual ataque. Já o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges 
ficassem unidas para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, em-
bora representada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi 
adotada como um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado 
sobre os noivos resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas pas-
sam a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que 
é favorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar 
bem, esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine 
o que quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o 
bom possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.

Exposição itinerante de 
Gilmar Pinna ficará em 

Ilhabela

As esculturas do renoma-
do artista plástico, Gilmar 
Pinna, atrações da orla 
da praia do Engenho D` 
Água, em Ilhabela, conti-
nuarão expostas na cidade. 
O artista decidiu manter 
no município a exposição 
“Paixão – Caminhando no 
amor, na união e na justi-
ça”, uma releitura da “Via 
Crucis”, trajeto percorrido 
por Jesus até o calvário.
Contratada pela prefeitura 
para ficar de 30 de junho a 
04 de setembro, a exposi-
ção do escultor, Embaixa-
dor Cultural de Ilhabela e 
professor, permanecerá na 
cidade sem custo para o 
município.
A exposição é composta 
por 46 esculturas feitas 
de aço inox de três metros 
de altura cada, que pe-
sam cerca de 300 quilos. 
Antes de chegarem ao ar-
quipélago, as peças foram 
apresentadas no Parque do 
Ibirapuera, em São Paulo, 
como prova viva do reco-
nhecimento internacional 
que Pinna possui ao tornar 
um assunto geralmente 
polêmico, como as discus-
sões sobre religião, num 
palco democrático que 
convida à reflexão sobre o 
amor, união e justiça.
Nesta exposição os apre-
ciadores têm a honra de re-

viver importantes momen-
tos de Jesus Cristo com a 
presença de outros perso-
nagens icônicos do univer-
so religioso, como Buda, 
Allan Kardec, Iemanjá, 
Oxalá, Tupã, Krishina, 
Ganesha e Amon Rá, atra-
vés do tema Sagrada “Via-
Crúcis”.
Segundo o prefeito Már-
cio Tenório, é uma grande 
alegria ter obras de Gilmar 
Pinna expostas por tantos 
meses na cidade. “É um 
privilégio receber essa ex-
posição em Ilhabela. Essa 
exposição fomenta o tu-
rismo e propaga a mão de 
obra caiçara e gera mais 
empregos. Presenciamos 
centenas de moradores 
e turistas fotografando e 
observando a exposição”, 
disse o prefeito.
Já o secretário de Cultura 
e Fundaci, Nuno Gallo, 
explicou que a exposição 
é temporária para que to-
dos tenham acesso à boa 
arte e à cultura. “Essa é 
uma exposição itinerante, 
que através da cultura, traz 
um pouco de religiosidade 
para o coração das pesso-
as. A cultura mexe com 
a alma, e isso, Pinna faz 
como ninguém”, ressalta 
Gallo.
O idealizador da exposi-
ção disse que ficou satis-

feito em voltar com seu 
trabalho para Ilhabela. 
“Esse conjunto de es-
culturas foi feito em três 
anos dentro de um galpão 
em Guarulhos – SP. Ve-
nho com o meu trabalho 
mostrar uma mensagem 
de prosperidade e de ou-
sadia. Até o fim da minha  
vida vou tentar melhorar e 
levar o nome da minha ci-
dade para todos. Agradeço 
aos que me ajudaram no 
passado e acredito que a 
vida precisa de arte, preci-
sa de luz. É muito gostoso 
poder estar aqui em Ilha-
bela trazendo Jesus como 
ícone principal”, ressalta o 
escultor.
“Paixão – Caminhando 
no amor, na união e na 
justiça” traz 15 estações 
das passagens que Jesus 
percorreu no Caminho do 
Calvário sendo amparado 
em suas dificuldades por 
outros líderes religiosos. A 
exposição ficará na cidade 
até 4 de setembro na orla 
do Parque Municipal Fa-
zenda Engenho D’Água, 
localizada no bairro de 
mesmo nome. O Parque 
Municipal Fazenda Enge-
nho D’Água localiza-se 
na avenida Pedro Paula de 
Moraes, número 1.345, de 
frente à praia do Engenho 
D’Água.
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Seguro DPVAT calendário 
de 2018 já está disponível

8 orientações para
a compra de

material escolar

Valor do IPVA 2018 já está disponível 
para consulta na internet

Quitação do seguro é con-
dição obrigatória para a 
emissão do licenciamen-
to anual. O calendário de 
pagamento do DPVAT 
2018 já está disponível. 
Os motoristas de São Pau-
lo deverão emitir a guia 
de recolhimento no site 
da Secretaria da Fazenda 
e pagá-la no BANCO DO 
BRASIL, BANCOOB, 
BMB, BRADESCO, CAI-
XA/CEF, CITIBANK, 
DAYCOVAL, ITAÚ, 
RENDIMENTO, SAFRA 
ou SANTANDER. O prê-
mio do seguro DPVAT 
também poderá ser pago 
em um desses bancos, sem 
guia, apenas com o núme-
ro do RENAVAM do veí-
culo. Para os proprietários 
de ônibus, micro-ônibus 
e lotações com cobrança 
de frete basta apresentar o 
número do RENAVAM do 
veículo e pagar o prêmio 
sem necessidade de guia 

Os preços de materiais 
escolares variam muito 
entre as lojas e mesmo na 
internet, por esse motivo, 
é importante pesquisar e 
planejar as compras para 
economizar sem ter que 
abrir mão da qualidade nos 
estudos das crianças.
Para quem tem filhos, esse 
é um dos maiores gastos 
do início do ano e devido 
à falta de educação finan-
ceira, diversas despesas se 
acumulam e as famílias se 
perdem em meio a tantas 
contas para pagar, muitas 
vezes, ultrapassando o li-
mite de seu orçamento fi-
nanceiro.
Para começar, sempre re-
comendo que pensem o 
quanto precisam trabalhar 
para conseguir o seu salá-
rio. A partir daí, fica fácil 
valorizar esse dinheiro, 
aprendendo a pesquisar 
preço e, principalmente, 
a negociar os valores das 
compras.
Então, o primeiro passo é 
realizar um diagnóstico da 
vida financeira da famí-
lia, para saber exatamen-
te quais são os ganhos e 

O motorista pode conferir 
o valor do imposto, fazer o 
pagamento, e licenciar seu 
veículo sem sair de casa
Os proprietários de veícu-
los registrados no Estado 
de São Paulo já podem 
conferir o valor do Im-
posto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) na rede bancária 

O prêmio do seguro obri-
gatório DPVAT deve ser 
recolhido de forma inte-
gral junto com a primeira 
parcela do IPVA ou junta-
mente com a cota única.
Licenciamento: O governo 
de São Paulo tem adotado, 
cada vez mais, os meios 
eletrônicos para a presta-
ção de serviços públicos, 
o que facilita a vida do ci-
dadão, que não precisa se 
deslocar e pegar filas para 
atualizar um documento.
No caso do licenciamen-
to de veículos, por exem-
plo, não é necessário ir 

nos bancos anteriormente 
listados.
O pagamento do prêmio 
do Seguro DPVAT, ad-
ministrado pela Segura-
dora Líder, deve ser feito 
no vencimento da cota 
única ou na 1ª parcela 
do IPVA. No caso de ve-
ículos isentos do IPVA,  
o vencimento do prêmio 
à vista se dará juntamente 
com o emplacamento ou 
no licenciamento anual. 
Vale lembrar que a quita-
ção do Seguro DPVAT é 
necessária para a obtenção 
do CRLV, documento de 
comprovação do licencia-
mento anual do veículo e 
de porte obrigatório.
Em 2018, o prêmio do Se-
guro DPVAT não poderá 
ser parcelado para nenhu-
ma categoria de veículo. 
Com a nova redução do 
prêmio no próximo ano, 
o valor mínimo de R$ 
70,00 por parcela, previs-

gastos mensais e quanto 
poderá dispor para a aqui-
sição do material escolar. 
Elaborei algumas orienta-
ções sobre o assunto. São 
elas:
Essa despesa é recorrente, 
ou seja, precisa fazer par-
te do planejamento anual. 
Para que os gastos não fi-
quem muito pesados em 
janeiro, é válido poupar 
durante todo o ano para 
conseguir fazer os paga-
mentos à vista e obter bons 
descontos; 
Antes ir às compras, a fa-
mília pode analisar itens 
do ano passado e selecio-
nar tudo o que pode ser 
usado novamente este ano, 
como tesoura, régua e mo-
chila, por exemplo; 
No caso dos livros, vale a 
pena procurar pais de alu-
nos mais velhos para em-
prestar ou comprar por um 
preço mais acessível, se 
estiverem em boas condi-
ções de uso; Algo interes-
sante é reunir alguns pais e 
comprar itens em atacado, 
como caixas de lápis, ca-
dernos e agendas; 
A partir daí, é preciso fa-

ou diretamente no endere-
ço www.valoripva2018.fa-
zenda.sp.gov.br, mediante 
o número do Renavam e 
placa do veículo.
Para automóveis, cami-
nhonetes, ônibus, micro-ô-
nibus, motos e similares, o 
vencimento começa no dia 
9 de janeiro de 2018. Os 
contribuintes podem pa-

às unidades do Detran.SP 
ou imprimir boleto para 
fazer o pagamento. Basta 
informar o número do Re-
navam ao caixa bancário 
ou selecionar essa opção 
nos terminais eletrônicos 
das agências bancárias ou 
no internet banking. Para 
receber o documento em 
casa, o cidadão paga R$ 
11 a mais pela postagem 
dos Correios. Neste caso, 
o documento é emitido au-
tomaticamente e a entrega 
é realizada em até sete dias 
úteis no endereço de regis-
tro do veículo, por isso é 

to na Resolução CNSP 
332/2015, não será atingi-
do. Valores de Indenização 
do Seguro DPVAT
O Seguro DPVAT é um 
seguro de caráter social 
que ampara e protege to-
das as vítimas de aciden-
tes de trânsito em todo 
o Brasil, seja motorista, 
passageiro ou pedestre, 
sem necessidade de apu-
ração da culpa. O Seguro 
garante três tipos de in-
denizações: Morte, com  
indenização de R$ 
13.500,00; Invalidez Per-
manente, com indeniza-
ção de até R$ 13.500,00; 
e Reembolso de Despe-
sas Médicas e Hospitala-
res (DAMS) em até R$ 
2.700,00. O calendário 
de pagamento do Seguro 
DPVAT, por UF, final de 
placa e categoria do ve-
ículo pode ser conferido 
em: www.seguradoralider.
com.br

zer muitas pesquisas e tra-
çar um orçamento para ter 
noção do gasto total; 
Não é preciso necessaria-
mente comprar todos os 
itens na mesma loja, mas 
se for fazer é válido pedir 
descontos; 
No dia das compras, con-
verse com o(s) filho(s) so-
bre o orçamento, para que 
não corram o risco de se 
deixar levar pelo impulso 
e gastar mais do que o pla-
nejado; 
O ideal é sempre fazer os 
pagamentos à vista, mas 
se não for possível, opte 
por poucas parcelas que 
caibam no bolso, para não 
comprometer as finanças 
de 2017 por vários meses.
Reinaldo Domingos é 
doutor em educação fi-
nanceira, presidente da 
Associação Brasileira de 
Educadores Financeiros 
(Abefin) e da DSOP Edu-
cação Financeira e autor 
do best-seller Terapia Fi-
nanceira, do lançamento 
Diário dos Sonhos e da 
primeira Coleção Didática 
de Educação Financeira 
do Brasil.

gar o IPVA 2018 em cota 
única, com desconto, ou 
parcelar o tributo em três 
vezes (nos meses de janei-
ro, fevereiro e março), de 
acordo com o final da pla-
ca do veículo. Também é 
possível quitar o imposto 
no mês de fevereiro, sem 
desconto (confira as datas 
na tabela abaixo).

importante estar com o 
cadastro atualizado no De-
tran.SP.
Quem preferir solicitar e 
retirar o documento pesso-
almente, é só ir até um pos-
to Poupatempo ou unidade 
do Detran.SP da cidade 
onde o veículo está regis-
trado, com o comprovante 
de pagamento e a identida-
de. Independente do final 
da placa, o motorista que 
desejar pode optar pelo li-
cenciamento antecipado e 
realizar o pagamento jun-
to com o recolhimento do 
IPVA.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 218, Termo nº 6705
Faço saber que pretendem se casar LUIZ CARLOS GUIMARÃES PEREIRA e 
ANA PAULA MARCONDES, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Rio de Janeiro - RJ, nascido em 21 de agosto de 1963, de profissão taxista, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Águas da Prata, nº 66, 
Parque das Fontes, nesta cidade, filho de CARAMURÚ GUIMARÃES PEREI-
RA, falecido em Rio de Janeiro/RJ na data de 6 de julho de 2017 e de MARIA 
DA PIEDADE PEREIRA, de 87 anos, nascida na data de 8 de maio de 1930, 
residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, natural de Rio de Janeiro/RJ. Ela 
é natural de São Paulo - SP, nascida em 28 de junho de 1989, de profissão co-
zinheira, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de PAULO CELSO MARCONDES DOS SANTOS, de 49 
anos, nascido na data de 22 de junho de 1968, residente e domiciliado em Tre-
membé/SP, natural de Tremembé/SP e de TANIA FELIX PEREIRA, de 48 anos, 
nascida na data de 11 de junho de 1969, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de São Paulo/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 219, Termo nº 6706
Faço saber que pretendem se casar LUCAS FERNANDO DOS SANTOS FI-
GUEIREDO e SHIRLEY GABRIELA DE ALMEIDA, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 22 de julho de 1987, de 
profissão agente penitenciário, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Aguas de São Pedro, nº 22, Parque das Fontes, nesta cidade, filho de 
JOÃO CARLOS FIGUEIREDO, de 55 anos, natural de Tremembé/SP, nascido 
na data de 7 de agosto de 1962 e de MARIA INÊS DOS SANTOS FIGUEIRE-
DO, de 50 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 4 de abril de 1967, 
ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Macatuba - 
SP, nascida em 16 de setembro de 1985, de profissão agente penitenciária, de es-
tado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de NELSON SOEIRO DE ALMEIDA, de 60 anos, natural de Guarizinho/
SP, nascido na data de 27 de agosto de 1957 e de JANILDA RODRIGUES DE 
ALMEIDA, de 55 anos, natural de Avaré/SP, nascida na data de 30 de junho de 
1962, ambos residentes e domiciliados em Avaré/SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO BALCAO DE

EMPREGOS TAUBATÉ

BOMBEIRO CIVIL – COM NR-10, NR-35, NR-33 – 
CNH – A/D –
VENDEDOR EXTERNO –
REPRESENTANTE COMERCIAL – URGENTE
ESTÁGIO EM TI – CURSANDO SUPERIOR EM TI OU 
ÁREA CORRELATA
ENCARREGADO HOSPITALAR – COM NOÇÃO DA 
ÁREA ADMINISTRATIVA
MANUTENÇAO GERAL (PCD) – EXPERIÊNCIA EM 
MANUTENÇÃO PREDIAL
REPOSITOR (PCD)
BALCONISTA (PCD)
SALVA-VIDAS (URGENTE)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – COM CNH –SU-
PERIOR COMPLETO OU CURSANDO
COZINHEIRA COMERCIAL
AUXILIAR DE LIMPEZA – COM EXP. NA ÁREA HOS-
PITAR E CLÍNICA – URGENTE
AUXILIAR DE LIMPEZA – PCD
SUSHIMAN
REPRESENTANTE COMERCIAL – COM MOTO
VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS – COM EXP. NA 
FUNÇÃO
ACABADOR DE MÁRMORE
COSTUREIRA – MODISTA
FARMACÊUTICO
AUXILIAR CONTÁBIL
PROMOTORA DE VENDAS
COSTUREIRA INDUSTRIAL
PASSADEIRA – COM EXPERIÊNCIA EM LAVAN-
DERIA
OPERADOR DE EXTRUSORA DE PLÁSTICO
COZINHEIRO – COM EXP. EM REDE HOTELEIRA
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL – COM EXPERI-
ÊNCIA
SUPORTE EM MECÂNICA – EXP. EM MECÂNICA 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOS
VENDEDOR EXTERNO
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO – COM EXPERIÊNCIA
OPERADORA DE TELEMARKETING

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-feira, 
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
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Arena Verão 2018
começa a ser montada 

na praia do Indaiá

Boleto para pagamento
do IPTU 2018 já pode 

ser emitido em Ubatuba

Ilhabela abre inscrições para concessão de
Bolsas de Estudo para 1º semestre

Caraguatatuba receberá 
muitas atrações esporti-
vas dentro do Arena Verão 
2018, cuja estrutura está 
sendo montada na praia do 
Indaiá.
A programação diferen-
ciada seguirá entre os dias 
6 e 28 de janeiro em uma 
arena completamente ilu-
minada, com arquibanca-
das cobertas, palco, vestiá-
rios, Espaço Kids coberto e 
sanitários.
Um torneio de futebol 
master terá a participação 
dos quatro grandes clubes 
do Estado (São Paulo, Co-

A secretaria municipal 
de Fazenda de Ubatu-
ba informa que o bole-
to para pagamento da 
cota única do IPTU 2018 
ou da primeira parcela  
já pode ser emitido pelo 
portal de serviços da Pre-
feitura no link: http://ser-
vicos.ubatuba.sp.gov.br/ 
Para este ano, não houve 
reajuste. Portanto,  o valor 
do imposto permanece o 
mesmo que em 2017.
A cota única deverá ser 
paga até o dia 24 de janei-
ro. Quem quitar o IPTU 
até essa data se beneficiará 
do desconto progressivo, 
que varia entre 10% e 20% 
do valor do IPTU. Após 
essa data, somente poderá 
ser realizado o pagamento 

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria 
de Educação e Conselho 
Municipal de Educação, 
abriu nesta terça-feira 
02/01, as inscrições para 
a concessão de bolsas de 
estudo para o 1º semes-
tre de 2018. O benefício 
é destinado aos alunos do 
ensino técnico e superior e 
as inscrições permanecem 
abertas até o dia 28/2.
Os estudantes interessados 
devem retirar a “relação de 
documentos para bolsa de 
estudos – 2018” e o “for-
mulário de bolsa de estu-
dos” no setor de protocolo, 
no Paço Municipal, situa-
do na Rua Prefeito Ma-
riano Procópio de Araújo 
Carvalho, 86, Perequê, das 
10h às 17h, ou pelo link 
https://goo.gl/Q8WTbj. O 
prazo para a entrega dos 
documentos é até o dia 28 
de fevereiro.
Os processos deverão ser 
encaminhados à Secreta-
ria de Educação e os do-
cumentos seguirão para a 
análise do Conselho Mu-
nicipal de Educação.
Estudantes com benefícios 
maior em 2018
A prefeitura aumentou de 
30% para 50% a porcen-
tagem mínima concedida 
aos estudantes neste ano. 

rinthians, Palmeiras e San-
tos). A presença de nomes 
como Serginho Chulapa, 
Ademir da Guia, Careca e 
Zenon estão confirmados.
Haverá ainda o Desafio de 
Vôlei de Praia 4×4 com a 
participação de grandes 
estrelas do esporte, como 
Serginho, Murilo, Kalé e 
Rodrigão.
No futebol dos artistas, 
estão confirmados Caio 
Castro, Fábio Villa Verde, 
Marcio Kieling e Maurício 
Manieri. E no futsal, atle-
tas como Banzé, Douglas 
e Paulo Rosas estarão pre-

parcelado sem desconto 
que, em 2018, será feito 
em 11 vezes, com venci-
mentos entre 10 de feve-
reiro e 10 de dezembro.
O contribuinte pode efe-
tuar o pagamento do 
IPTU 2018 nos caixas 
eletrônicos ou pelo inter-
net banking do Banco do 
Brasil, Bradesco, Caixa 
Econômica Federal, Itaú, 
Santander ou em seus cor-
respondentes bancários, 
como as casas lotéricas. 
Atenção: o pagamento di-
retamente na boca de caixa 
só é possível para as agên-
cias da Caixa Econômica 
Federal.
A versão impressa dos 
carnês do imposto será 
entregue pelos Correios a 

Para os cursos de gradua-
ções superiores na área da 
saúde (medicina, enferma-
gem, fisioterapia, odonto-
logia, nutrição e psicolo-
gia), o percentual mínimo 
concedido será de 70%, 
podendo chegar até 100%.
O aluno que mantiver re-
sidência no município du-
rante o ano letivo, também 
poderá ser incluído no 
benefício do auxílio trans-
porte, respeitando a análi-
se e deliberação do CME 
(Conselho Municipal de 
Educação), uma antiga rei-
vindicação atendida.
De acordo com a nova Lei 
Municipal 1.256/2017, en-
caminhada à Câmara Mu-
nicipal pelo prefeito Már-
cio Tenório em dezembro 
do ano passado, estarão 
aptos a solicitar o benefí-
cio aqueles matriculados 
em primeira e única gra-
duação de nível superior 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educa-
ção (MEC), bem como em 
primeiro e único curso téc-
nico profissionalizante.
O CME utilizará como cri-
tério para concessão das 
bolsas a renda familiar e 
as despesas comprovadas, 
sempre tendo como base 
as informações prestadas e 
comprovadas documental-

sentes.
Outras atrações
Além das competições es-
portivas já programadas 
para o mês, os frequenta-
dores ainda poderão cui-
dar da sua saúde com mui-
ta diversão e alegria, com 
atividades no palco da 
praia como aulas de zum-
ba, alongamentos, e para 
as crianças, um completo 
espaço com atividades lú-
dicas de pintura e brinque-
dos infláveis, tudo acom-
panhado por monitores 
treinados, garantindo a 
segurança das crianças.

partir da segunda quinze-
na de janeiro. Para quem 
quiser antecipar o paga-
mento, além da opção 
de emitir a segunda via 
pela internet, é possível  
também solicitá-la dire-
tamente na Divisão de 
Tributos Imobiliários da 
Prefeitura, no Centro, ou 
no Espaço Cidadão, na 
Maranduba, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 16h. É 
preciso apresentar o núme-
ro da inscrição do imóvel.
Serviço
Divisão de Tributos Imo-
biliários – Rua Dona Ma-
ria Alves, 865 – Centro – 
Tel. (12) 3834-1012
Espaço Cidadão – Rua Os-
car Rossin, 10 – Marandu-
ba – Tel. (12) 3849-8480

mente no ato da inscrição.
Os alunos contemplados 
com os benefícios deverão 
prestar serviços gratuitos 
ao município que, até en-
tão, eram de 40 horas anu-
ais, mas passam a ser 50 
horas.
Para este ano a Prefeitura 
destinará R$ 8 milhões em 
bolsas de estudo e auxílio 
transporte intermunicipal, 
R$ 7 milhões a mais do 
que em 2017. “Estamos 
investindo em educação, 
em profissionalização da 
nossa mão de obra. Conce-
dendo possibilidades para 
que os nossos jovens ad-
quiram uma profissão. Es-
tamos pensando nos servi-
ços de saúde e no futuro de 
nossa cidade. As ações na 
área de saúde pública estão 
crescendo e precisaremos 
de novos profissionais, en-
tão, queremos possibilitar 
que tenhamos pessoas da 
terra trabalhando pela nos-
sa ilha”, explicou o prefei-
to Márcio Tenório.
As condições para obten-
ção de bolsas continuam 
as mesmas da legislação 
vigente, devendo o estu-
dante requerer a concessão 
do benefício entre os dias 
2 de janeiro e 28 de feve-
reiro ou entre 20 de junho 
e 20 de julho de cada ano.


