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A GAzetA dos Municípios

Departamento de
Habitação finaliza

processo para sorteio 
de moradias em Taubaté

Prefeitura  de Caçapava 
continua com manutenção 

em vias públicas

Wesley Safadão é a
principal atração do 
Fest Verão Caraguá
nesta quinta-feira

O Departamento de Habi-
tação de Taubaté informa 
que o processo de aprova-
ção cadastral das famílias 
inscritas para o conjunto 
habitacional Vista das Pal-
meiras está em fase final, 
com 659 nomes aptos para 
sorteio. Os números cons-
tam da 29ª análise encami-
nhada pelo agente finan-
ceiro à prefeitura.
De acordo com o docu-

A Prefeitura de Caçapava 
através da Secretaria de 
Obras e Serviços Muni-
cipais, por meio do DSM 
(Departamento de Servi-
ços Municipais), segue re-
alizando limpeza nas prin-
cipais vias da cidade.
Na última semana, a Ave-
nida Dr. Pereira Bueno re-

Os últimos ingressos ain-
da podem ser encontrados 
para a principal atração do 
Fest Verão Caraguá 2018.
O fenômeno Wesley Safa-
dão sobe ao palco da Praça 
de Eventos do Porto Novo 
na próxima quinta-feira 
(11/01), a partir das 23h. 
Antes, quem se apresen-
ta é o cantor sertanejo De 
Lukka Junior.
Safadão já gravou vídeo 
nas redes sociais convi-
dando os fãs para lotar a 
Praça de Eventos, prome-
tendo agitar o público com 
seus principais sucessos 
como “Sonhei que tava 
me casando”, “A dama e 
o vagabundo”, “Tim Tim”, 
“Sou mais forte”, “Se é 
pra gente ficar”, “Camaro-
te”, entre outros.
O cantor Wesley Safadão 
não está no topo das pa-
radas da música do Brasil 
por acaso. Sempre inova-
dor, o artista é conhecido 
pelo seu repertório atuali-
zado e por ter as melhores 
músicas cantadas em seu 
show. Wesley Safadão ga-

mento, ainda existem 63 
dossiês em diligência, 45 a 
revalidar junto ao banco e 
25 considerados desenqua-
drados. Outras 67 visitas 
domiciliares devem ser re-
alizadas pelo departamen-
to este mês. A expectativa 
é de que os nomes restan-
tes passem pela avaliação 
do banco em seguida para 
que o sorteio dos imóveis 
possa ser viabilizado em 

cebeu a equipe de limpeza 
para poda, capina, varri-
ção e pintura de guias.
A Avenida Monsenhor Te-
odomiro Lobo, no bairro 
Residencial Maria Elmira, 
também recebeu os servi-
ços, além de limpeza no 
córrego e recolhimento de 
resíduos descartados irre-

nhou fama nacional com 
sua voz, e já até gravou 
DVD ao vivo fora do país, 
em Miami/EUA.
Ingressos
Os preços dos ingressos 
variam de acordo com o 
setor e os valores se refe-
rem ao 4º lote de venda do 
show do cantor: pista (R$ 
100), área vip (R$ 150) e 
camarote (R$ 200). Ido-
sos, estudantes com cartei-
rinha e servidores públicos 
municipais com crachá ou 
holerite pagam meia en-
trada somente para o setor 
pista. Pessoas com defici-
ência não pagam.
Os ingressos podem ser 
adquiridos nos seguintes 
pontos de venda:
- Caraguá Praia Shopping
Av. Arthur Costa Filho, 
937, Centro de Caraguata-
tuba (das 10h às 21h)
– Praça da Cultura (Praça 
de Eventos do Centro)
Av. Arthur Costa Filho, 
s/n, Centro de Caraguata-
tuba (das 18h às 24h)
– Água do Mar
Calçadão Santa Cruz, 131, 

cerca de 60 dias.
O conjunto Vista das Pal-
meiras está localizado 
no bairro do Barranco. 
O empreendimento tem 
832 moradias, divididas 
em três condomínios, to-
talizando 52 edifícios de 
quatro andares. Cada torre 
tem 16 apartamentos de 
49,91m2, com dois quar-
tos, sala, cozinha, área de 
serviço e banheiro.

gularmente.
As operações de limpeza 
não param. Os serviços es-
tão sendo regularizados e 
toda cidade será atendida 
gradualmente, através do 
DSM (Departamento de 
Serviços Municipais) e do 
novo contrato com a em-
presa Nova Opção.

Loja 2, Centro de Cara-
guatatuba (horário comer-
cial)
– Big Apple
Rua Dona Maria Alves, 
370, Centro de Ubatuba 
(horário comercial)
– Água do Mar
Rua Duque de Caxias, 22, 
Centro de São Sebastião 
(horário comercial)
– BR Mania
Av. Benedito Matarazzo, 
9183, Jd. Osvaldo Cruz – 
São José dos Campos (ho-
rário comercial)
– Espeto e Viola
Estrada Martins Guima-
rães, 120, Vila Tesouro – 
São José dos Campos (ho-
rário comercial)
– Vendas pela internet
www.aloingresso.com.br
Excepcionalmente, os 
portões para o show 
de Wesley Safadão se-
rão abertos às 18h.  
A organização do evento 
indica a compra do ingres-
so dos pontos de venda 
oficiais, pois haverá rigo-
rosa fiscalização na porta-
ria principal.

Cadastro e recadastro 
para o Mercado de Peixe 

estão abertos em Ubatuba
Já estão abertas as inscri-
ções para cadastramento 
e recadastramento de pes-
cadores artesanais e seus 
prepostos bem como de 
comerciantes e seus aju-
dantes que têm interesse 
na ocupação de espaços 
junto ao Mercado Munici-
pal de Peixe de Ubatuba.
Os interessados deverão 

obter a lista de documen-
tos necessários e outras 
informações pertinentes 
junto à secretaria munici-
pal de Agricultura, Pesca e 
Abastecimento (SMAPA), 
localizada na Praça 13 de 
Maio, 200, Centro, no ho-
rário de seu funcionamen-
to, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 horas às 12 horas 

e das 14 horas às 17 horas.
O cadastro e recadastro po-
derá ser efetuado até o dia 
28 de fevereiro de 2018, 
sem previsão de prorroga-
ção. A SMAPA orienta a 
todos os interessados que 
procurem o quanto antes 
as informações necessá-
rias e realizem o cadastra-
mento ou sua renovação.
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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

Quem nunca viu um cãozinho aguardando ansiosamente na porta a chega-
da dos donos segundo antes deles entrarem em casa? Não é que ele tenha 
decorado o horário em que as pessoas chegam. O olfato é um dos sentidos 
mais aguçados do cão, assim como a audição. Os cachorros possuem cer-
ca de 220 milhões de células olfativas. O ser humano só possui 5 milhões. 
Na hora de ouvir os sons, os bichinhos conseguem descobrir a direção de 
origem de um barulho em 6 centésimos de segundos e recebê-lo a uma 
distância até 4 vezes maior do que os humanos. Os sentidos caninos já são 
usados há muito tempo para ajudar o homem. Cães farejadores já é um 
fato corriqueiro. Mas agora, esses animais conseguem detectar pelo chei-
ro a presença do câncer de pulmão e até a chegada de uma crise epilética. 
Já com os ouvidos são capazes de reconhecerem sinais em uma freqüên-
cia tão alta que os outros seres não conseguem captar. 

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa esta-
vam as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do 
Juquinha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, 
impaciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às 
alturas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar pra-
zer. Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. 
Trabalho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacida-
de, essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. 
O mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força 
e agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo des-
tinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias doura-
dos, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não 
é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor subs-
tancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso 
vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

A amizade é um amor que nunca morre.
A vida é o que se inspira no amor e é guiada pela sabedoria.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Concorrência Pública N° 001/2018. 
Objeto: Permissão de uso de espaço público e exploração de barracas e 
marcas por infraestrutura do Carnaval 2018, conforme Termo de Referen-
cia. Data de entrega dos envelopes: 08/01/2018 até às 09:30hs, abertura 
às 10:00 hs. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Miguel 
Correa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser 
consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.
potim.sp.gov.br.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 220, Termo nº 6708
Faço saber que pretendem se casar THIAGO DOS SANTOS DAVID e NATHA-
LIA TUANY REIS RICHERT ROSA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de Taubaté - SP, nascido no dia 01 de outubro de 1990, de profissão operador 
multifuncional, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Lorena, 
nº 25, Jardim Santana, nesta cidade, filho de ROSINEI DAVID, de 52 anos, na-
tural de Taubaté/SP, nascido na data de 31 de janeiro de 1965 e de MARENICE 
MARQUES DOS SANTOS DAVID, de 55 anos, natural de Taubaté/SP, nascida 
na data de 30 de outubro de 1962, ambos residentes e domiciliados em Tre-
membé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida no dia 2 de maio de 1991, de 
profissão cabelereira, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de MARCIO ALVES ROSA e de SILVANA REIS 
RICHERT, de 45 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 22 de maio 
de 1972, ambos residentes e domiciliados em 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. 

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 –SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO
COZINHEIRA COMERCIAL
AUXILIAR DE LIMPEZA – COM EXP. NA ÁREA HOSPITAR 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 LAVANDERIA
OPERADOR DE EXTRUSORA DE PLÁSTICO
COZINHEIRO – COM EXP. EM REDE HOTELEIRA
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL – COM EXPERIÊNCIA
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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IPTU 2018: Carnês
serão entregues a partir 

do dia 08 de janeiro

Projeto Verão abre
piscinas à população
em Pindamonhangaba

Mirante Pôr do Som
recebe atrações

musicais no Camaroeiro
em Caraguátatuba

Trânsito sofre
alterações para a

Copinha em Taubaté

A Prefeitura Mu-
nicipal da Estância  
Turística de  
Tremembé comunica 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes, vai 
promover o Projeto Verão, 
em que as piscinas estarão 
abertas à população de to-
das as idades a partir da 
próxima semana.
A ação começa no dia 
8 (segunda-feira) e se-
gue até dia 12 (sexta-
feira) nas piscinas do  
‘Zito’ e Cidade Nova. Na 
semana seguinte, do dia 
15 a 19 (segunda a sexta-
feira) as piscinas do Arare-
tama e do ‘João do Pulo’ 
estarão abertas. O horário 
de funcionamento será das 
14 às 18 horas.

O Mirante Pôr do Som, lo-
calizado no caminho para 
praia da Pedra da Freira, em  
Caraguatatuba, traz uma 
programação diferenciada 
para as pessoas que quei-
ram curtir o pôr do sol nes-
te verão.
A Prefeitura de Ca-

A Prefeitura de Tauba-
té, através da Secretaria 
de Mobilidade Urbana, 
preparou um esquema de 
interdições e desvios du-
rante os jogos da 49ª edi-
ção da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior nas vias do 
entorno do estádio Joa-
quim de Morais Filho.
As interdições começaram 
no dia 02 de janeiro e se 
repetem na próxima sexta-
feira, dia  05 de janeiro, e 
na segunda-feira, dia 08 de 
janeiro, sempre duas horas 

PARA RETIRADA DO 
CARNÊ, DEVERÁ SER 
APRESENTADO:
PELO PORTADOR:
– carnê de IPTU/2017, ou
– autorização do proprie-
tário e documento de Iden-
tificação.
PELO PROPRIETÁRIO:
– documento de identifica-
ção,

que a entrega dos car-
nês de IPTU aconte-
ce a partir do dia 08 de  
janeiro de 2018  

Normas para os frequenta-
dores do Projeto Verão:
·         A inscrição deve 
ser feita no local com a 
apresentação de um docu-
mento (RG. ou Certidão 
de Nascimento).
·         Menores de 18 anos 
só podem realizar a ins-
crição acompanhado de 
um responsável (maior 18 
anos e com documento em 
mãos).
·         Após a inscrição 
é necessários respeitar os 
dias e horários estabeleci-
dos para frequentar a pis-
cina.
·         É obrigatório o uso 
do traje de banho.

raguatatuba promove  
até dia 21 de janeiro apre-
sentações com artistas lo-
cais, sempre uma hora an-
tes de cada pôr do sol.
Neste final de semana 
quem se apresenta no 
palco montado no lo-
cal são os cantores Ser-

antes do início do primeiro 
jogo, a pedido da Polícia 
Militar como medida de 
segurança.
Na sexta, às 19h30, o EC 
Taubaté joga contra o Lu-
verdense EC – MT e às 
21h30 o Moto Club – MA 
enfrenta a SE Palmeiras.
As vias bloqueadas 
para o trânsito de ve-
ículos são: avenida   
John F. Kennedy (senti-
do bairro), rua Benjamin 
Constant, rua Argentina e 
um trecho da rua Japão. 

– título de propriedade do 
imóvel
(caso não esteja cadastra-
do como contribuinte).
Os carnês  
com endereço de entrega 
fora de Tremembé serão 
enviados através dos cor-
reios.
* CONTRIBUINTES 
RESIDENTES FORA 

na sede da Prefei-
tura na Rua Sete de  
Setembro, 701 – Centro, 
das 09h00 às 17h00.

Homens: sunga ou shots 
de tac-tell;
Mulheres: maiô ou biquí-
ni;
Bebês: fralda própria para 
piscina.
·         Para maior segurança 
é necessário ficar atento ao 
fundo da piscina, não ‘dar 
mortal’ e nem mergulhar.  
Os funcionários não se 
responsabilizam pelos ob-
jetos deixados no local.
·         É proibido usar bóias 
grandes, bronzeadores e 
protetor solar na área da 
piscina.
·         Sempre obedeça aos 
monitores, Guarda Vidas, 
funcionários e seguranças.

ginho do Dossal, He-
loísa Figueiredo e Trio  
Acaso, respectiva-
mente na sexta, sába-
do e domingo, a partir 
das 18h58. Apenas em  
casos de condições climá-
ticas adversas, a progra-
mação é alterada.

O motorista deve utili-
zar como rota alternati-
va a avenida Tiradentes, 
rua Portugal e avenida do 
Povo. O tráfego nas vias 
bloqueadas é retomado 
após o deslocamento da 
torcida ao término do últi-
mo jogo.
Durante todos os jogos 
desta primeira fase os 
agentes de trânsito estão 
no local para auxílio dos 
motoristas e a sinalização 
de interdição foi reforça-
da.

DO MUNICÍPIO QUE 
NÃO RECEBEREM 
OS CARNÊS, PO-
DERÃO SOLICITAR  
BOLETOS PARA PAGA-
MENTOS NA SEDE DA 
PREFEITURA OU PELO 
EMAIL lanc1@tremem-
be.sp.gov.br
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3607-1033.

Saguão da Prefeitura
recebe exposição “os 

meus olhos viram arte”
em Pindamonhangaba

O saguão da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
tem como tema do mês 
de janeiro a exposição “os 
meus olhos viram arte”, 
do artista plástico Felipe 
Vasconcelos. Felipe é for-

mado em Artes Visuais e 
já expôs suas obras em al-
gumas cidades da região. 
Suas obras são realiza-
das com diversas técnicas 
como nanquim, giz pastel, 
carvão e tinta a óleo. 

As exposições na sede da 
Prefeitura são organiza-
das pelo Departamento de 
Cultura e a visitação pode 
ser realizada gratuitamen-
te, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h. 


