
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 17 DE JANEIRO DE 2018 EDIÇÃO 2145   DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Fundo Social de Solidariedade 
está com vagas gratuitas para 

cursos Padaria Artesanal e 
Arte Culinária

O Fundo Social de Soli-
dariedade está com inscri-
ções abertas para cursos 
gratuitos na área de gas-
tronomia. Serão ofereci-
das 12 vagas para o curso 
“Padaria Artesanal” e 10 
para “Arte Culinária”. As 
inscrições podem ser rea-
lizadas até amanhã (16).
Para se inscrever é neces-
sário ter 18 anos e estar 
desempregado. Os interes-

sados devem comparecer 
a sede do Fundo Social de 
Solidariedade munidos de 
documento com foto.
No curso, os partici-
pantes aprendem técni-
cas sobre o preparo das 
receitas, modelagem e 
o armazenamento dos  
produtos. Após a qualifi-
cação, os alunos recebem 
certificado e ficam aptos 
a retornar ao mercado de 

trabalho ou adquirir uma 
renda extra.
Serviço
Inscrições abertas
Padaria Artesanal
Arte Culinária
Fundo Social de Solidarie-
dade
Endereço: rua Alberto Pin-
to de Faria, 280 - Jardim 
Julieta
Mais informações: (12) 
3655-6193

Prefeitura de Ubatuba 
remaneja secretários

Escola do Trabalho de Taubaté oferece 254
vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

A partir desta sexta-feira, 
12, a as pastas de Meio 
Ambiente e Habitação e 
Planejamento Urbano tem 
novos secretários. Wilber 
Schmidt Cardozo deixa 
definitivamente a Habita-
ção e assume a secretaria 
de Meio Ambiente.  Anto-
nio Cesar L. Abboud passa 
a ser o titular de Habitação 
e Planejamento Urbano, 
deixando o cargo de secre-
tário adjunto.
Cardozo já havia atuado 
no meio ambiente em ju-
lho de 2017 e agora, as-
sume de vez os trabalhos 
a frente da pasta. Por ser 
arquiteto com pós-gradua-
ção em Gestão Ambiental 
e já estar integrado com o 
grupo, teve prioridade na 
indicação.
Sua proposta é valorizar 
a educação ambiental nas 

A Escola do Trabalho de 
Taubaté, unidade do Cen-
tro, abre em janeiro 254 
vagas para cursos profis-
sionalizantes gratuitos  nas 
áreas da Beleza, Panifica-
ção, Gestão, Informática e 
Artesanato.
As vagas são ofereci-
das para quem mora em 
Taubaté e o interessado 
pode frequentar apenas  
um curso.
Para efetivação da ma-
trícula os candidatos têm 
que apresentar cópias e 
originais  do RG, CPF, 
comprovante de endereço 
de Taubaté e título de elei-
tor também do município, 

escolas, visando criar a 
cultura do preservacionis-
mo desde cedo nos jovens 
e nas crianças. “Ressalto 
que, em uma cidade que 
aproximadamente 89% é 
de Mata Atlântica preser-
vada, não podemos deixar 
ela sofrer com ações de 
degradação ambiental, ora 
seja por especulação, ora 
seja por invasões de terra, 
onde ocorrem desmata-
mentos para futuros par-
celamentos irregulares de 
terra causando sérios pro-
blemas ambientais, sociais 
e de saneamento, poluindo 
nossas nascentes e rios”, 
destacou o novo secretário 
de Meio Ambiente.
Ainda de acordo com 
Cardozo, o trabalho con-
junto entre as secreta-
rias municipais de Ha-
bitação e Planejamento 

com exceção dos  meno-
res de 18 anos.  Além dis-
so, quem optar por cursos 
na área de Gestão precisa 
apresentar o histórico es-
colar do ensino médio; e 
para fazer cursos na área 
de Informática é necessá-
rio apresentar declaração 
escolar ou histórico esco-
lar.
Os cursos de Word Avan-
çado e Excel Intermediário 
exigem que o  aluno apre-
sente cópia do certificado 
do curso de Informática. E 
para o curso de Penteado é 
necessário  uma cópia do 
certificado de Assistente 
ou Cabeleireiro.

Urbano, Meio Ambien-
te, e demais órgãos tais 
como as Polícias Militar 
e Ambiental, Promotoria  
Estadual, GAEMA, Insti-
tuto Florestal, a fiscaliza-
ção será intensificada em 
todas as unidades ambien-
tais de Ubatuba.
Abboud dará continuidade 
aos projetos de reurbani-
zação e modernização que 
vem conduzindo e estará 
ainda mais inteirado às 
ações de fiscalização e re-
gularização das regiões do 
município.
Para o prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato (PSD) as mu-
danças são necessárias para 
o melhor funcionamento  
da máquina. “Mudamos as 
peças, mas nosso objetivo 
continua o mesmo: avan-
çarmos ainda mais”, afir-
mou.

As inscrições serão reali-
zadas, em datas distintas 
para cada área, na  unida-
de que fica à rua Arman-
do Sales de Oliveira, 284,  
das 8h30 às 11h30 e 13h30 
às 16h30.
 Outro detalhe importante 
é  que a inscrição só será 
aceita se for feita pelo  
próprio candidato, que não 
deve se esquecer que o 
preenchimento das vagas 
será por ordem de chega-
da . Quem tiver dúvidas ou 
deseja mais informações é 
só entrar em contato pelos 
telefones:  3625 5060 e 
3631 3199.
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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

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, se-
guir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Es-
tabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia 
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos, 
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com 
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos 
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e 
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restrição 
excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio 
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces 
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a 
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar 
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e 
aproveitar para caminhar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, de-
senvolvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é 
atormentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz. 

PROGRAMAÇÃO
20/01 – Sábado
16h – Eliminatórias do 33º Festival de Mar-
chinhas
21h30min – Eliminatórias do 33º Festival 
de Marchinhas
00h – Show com Tânia Moradei e Banda
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz 

27/01 – Sábado
10h – Mesa redonda – Tema “Qual o segre-
do do Carnaval de São Luiz do Paraitinga?”
com Rafael Cursino, Suzana Salles e Thar 
Ferreira – Viva Produções Culturais
Local: Centro Turístico e Cultural Nelsinho 
Rodrigues 
15h – Show com As Despirocadas
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz
17h – Desfile com o Bloco “Águas da Sa-
cada”
Local: Saída do Calçadão
18h – Show com a Banda Arriba Paraitinga
21h30min – Final do 33º Festival de Mar-
chinhas
00h – Show com a Banda Estrambelhados
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz 

20 A 28 DE JANEIRO
De Segunda-feira a Sábado das 08h às 17h
*Exposição “Semeando Marchinhas” – 
Viva Produções Culturais
*Exposição “Arte na Folia” – Artista Plásti-
co Bene Santos
Local: Centro Turístico e Cultural Nelsinho 
Rodrigues

CLASSIFICAÇÃO EM ORDEM ALFA-
BÉTICA
1 – Alface! (Ana Cristina – Belo Horizonte/
MG)

2 – Beija-Flor (Marquinho Neneco e Tarcí-
sio do Táxi – São Luiz do Paraitinga/SP)
3 – Bentere (Pedro Moradei – São Luiz do 
Paraitinga/SP)
4 – Bicho Bicho (Camilo Frade – São Luiz 
do Paraitinga/SP)
5 – Carnavana (Tadzio Saraiva – São Paulo/
SP)
6 – Carrancaca (Alba Brito – Santo André/
SP)
7 – D’ontem (Tomás Frade – São Luiz do 
Paraitinga/SP)
8 – Dançaí! (Tânia Moradei – São Luiz do 
Paraitinga/SP)
9 – É o Gato Preto, Folião Luizense! (Gus-
tavo Salinas e Luiz Homero – São Luiz do 
Paraitinga/SP)
10 – Fogo na Bomba do Amor (Amarildo 
Dias – São Luiz do Paraitinga/SP)
11 – Fuzuê (Ceumar Coelho – Itanhandu/
MG)
12 – Gato da Vizinha (Josué de Almeida – 
Santo André/SP)
13 – Marcha da Esperança (Jorge Orlando e 
Cláudia Fleury – Goiânia/GO)
14 – Morte da Bezerra (Wellington Ismail e 
Jean Campos – São Luiz do Paraitinga/SP)
15 – O Fim do Carnaval (Guilherme Ribeiro 
Filho – Pindamonhangaba/SP)
16 – Olhar Serpentina (Luciano Coca e Puru 
da Viola – São Luiz do Paraitinga/SP)
17 – Pedra do Baú (Galvão Frade – São Luiz 
do Paraitinga/SP)
18 – Simples Assim (Daniel Manzione – 
São Paulo/SP)
19 – Sob o Sol (Marko Aurélio e Thar – São 
Luiz do Paraitinga/SP)
20 – Sonhando Acordado  
(João Gaspar, Gabriel Sater e Luiz Carlos 
Sá – Lagoinha/SP)
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Processo seletivo
Univesp 2018 Caçapava

Os candidatos inscritos 
para o vestibular 2018 da 
UNIVESP (Universidade 
Virtual do Estado de São 
Paulo) já podem verificar 
os locais das provas para 
os 143 novos polos insta-
lados no Estado. A consul-
ta é feita no site da Funda-
ção Vunesp (www.vunesp.
com.br), responsável
pela seleção. Não haverá 
envio da convocação pelos 
Correios, por e-mail ou por 
quaisquer outros meios. O 
candidato realizará a pro-
va na cidade onde se loca-
liza o polo do seu curso de 
primeira opção.
A confirmação da data, 
hora, local e a sala de re-
alização das provas deve 
ser feita no site da VU-
NESP - www.vunesp.com.
br/uvsp1703 - na área do 
candidato, no link “Lo-
cal de prova“, a partir de 
12/01/2018. Informações 
também podem ser obtidas 
pela Central de teleaten-
dimento – DISQUE VU-
NESP (11) 3874-6300, em 
dias úteis, das 8h às 20h.
Em Caçapava, os 981 
inscritos disputarão 200 
vagas para os cursos de 
Engenharia de Computa-
ção (189), Engenharia de 
Produção (332), Pedago-
gia (301) e Tecnologia em 
Gestão Pública (159).
RELAÇÃO CANDIDA-
TO x VAGA
Engenharia de Computa-

ção: 3,78
Engenharia de Produção: 
6,64
Pedagogia: 6,02
Tecnologia em Gestão Pú-
blica: 3,18
EXAME
A prova será realizada dia 
21 de janeiro às 14 horas 
e terá duração de 4 horas. 
Os portões das escolas se-
rão abertos às 13 horas e 
fechados às 14 horas. 
Para realizar o exame, o 
candidato deverá levar ca-
neta esferográfica de tinta 
preta, lápis preto e borra-
cha, bem como apresentar 
o original de um documen-
to de identidade. O artigo 
12 do Manual do Candi-
dato disponível no site da 
UNIVESP (www.univesp.
br) traz todos os documen-
tos de identidade que serão 
aceitos.
O Exame terá duas partes:
• Uma redação
• Uma prova com 60 ques-
tões, cada uma com 5 al-
ternativas sendo:
a. Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira – 15 
questões
b. Língua Inglesa - 6 ques-
tões
c. História – 7 questões
d. Geografia – 7 questões
e. Biologia - 5 questões
f. Química - 5 questões
g. Física - 5 questões
h. Matemática - 10 ques-
tões
O programa de cada disci-

plina pode ser consultado 
no Anexo III do Manual 
do Candidato.
GABARITO
O gabarito oficial da pro-
va será divulgado a par-
tir das 10 horas do dia 
22/01/2018, no site www.
vunesp.com.br/uvsp1703. 
O prazo para recursos será 
de dois dias úteis, con-
tados da divulgação, ou 
seja, das 10 horas do dia 
22/01/2018 até às 23h59 
do dia 23/01/2018. A so-
licitação também deve ser 
feita pelo site da Vunesp.
APROVADOS 
A lista de classifica-
ção geral será divulga-
da no site www.vunesp.
com.br/uvsp1703, no dia 
14/02/2018 após as 14 ho-
ras. A matrícula presencial 
será realizada nos dias 15, 
16 e 19/02/2018.
CONCURSOS PROFES-
SORES
As inscrições para o con-
curso público para con-
tratação por tempo inde-
terminado vão até às 18 
horas do dia 11 de feve-
reiro. Ao todo são 7 vagas 
para professores doutores 
nas áreas de Engenharia de 
Produção, Engenharia de 
Computação, Matemática 
e Pedagogia, e para profes-
sores titulares nas áreas de 
pós-graduação e pesquisa.  
Os contratados farão parte 
do quadro permanente de 
docentes da instituição, 
sob regime da CLT e legis-
lação complementar. As 
inscrições serão realizadas 
exclusivamente por meio 
eletrônico, com acesso 
pelo www.univesp.br/con-
curso-docente.
Dúvidas com relação ao 
concurso podem ser es-
clarecidas exclusivamente 
pelo e-mail concurso.do-
cente@univesp.br. Mais 
informações no nosso site 
www.univesp.br.

Prefeitura de Caçapava 
segue com serviços de 

limpeza pela cidade

Na última semana, a Pre-
feitura de Caçapava, por 
meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Muni-
cipais, através do DSM 
(Departamento de Servi-
ços Municipais), realizou 

diversos serviços na Praça 
e no Cemitério Municipal 
“Nossa Senhora D’ Ajuda” 
no bairro Caçapava Velha.
O objetivo é deixar os 
locais organizados e 
limpos, facilitando a 

visita dos munícipes.  
Os locais receberam servi-
ços de capina e roçada, a 
praça receberá nova pintu-
ra em breve.
O DSM segue cronograma 
interno de serviços. 

Vacinação fracionada 
contra febre amarela 
começará no dia 3 de 
fevereiro em Ubatuba

A campanha de vacinação 
fracionada contra a febre 
amarela, direcionada a 
toda a população de Uba-
tuba, acontecerá entre os 
dias 3 e 24 de fevereiro em 
um total de 52 municípios 
do estado de São Paulo. 
Nesse período, haverá dois 
dias “D” de vacinação nos 
sábados 3 e 24. A vacina-
ção será ofertada em duas 
modalidades: dose fracio-
nada ou padrão.
A estratégia de vacinação 
fracionada está em conso-
nância com as recomen-
dações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
e busca reduzir o risco de 
expansão da doença em 
áreas populosas. No esta-
do de São Paulo, a meta 
é vacinar um total de 6,3 
milhões pessoas dos muni-
cípios definidos.
Todas essas informações 
foram tema de encontro 
organizado pela diretoria 
do Centro de Vigilância 
Epidemiológica da secre-
taria de Saúde do Estado 
de São Paulo, realizado 
em São José dos Campos, 

na quinta-feira, 12. Uma 
equipe da Vigilância em 
Saúde de Ubatuba parti-
cipou da reunião, que le-
vou representantes de um 
total de 11 municípios 
que compõem os Grupos 
Regionais de Vigilância 
Epidemiológica (GVE) 
de São José dos Campos e 
Caraguatatuba.
Preparativos em Ubatuba
Ubatuba entrou na lista de 
cidades onde a campanha 
será feita por estar em re-
gião com muita mata, que 
possibilita a introdução da 
doença por meio da cir-
culação de primatas. Mas 
não há motivo para alarde, 
explica Patricia Machado 
Sanches, supervisora da 
Vigilância em Saúde.
“Tivemos somente três 
casos suspeitos e confir-
mados da doença no início 
de 2017, todos importa-
dos, de pessoas que esti-
veram nas áreas atingidas 
em Minas Gerais. Os três 
foram tratados conforme o 
protocolo do Ministério da 
Saúde, se recuperaram e 
passam bem. Não tivemos 

outros casos suspeitos de-
pois de janeiro do ano pas-
sado”, explica. “Também 
monitoramos os primatas 
que aparecem mortos e 
não houve casos de conta-
minação”.
Em dezembro passado, 
houve uma capacitação 
para toda a equipe da Aten-
ção Básica e dos Pron-
to-Atendimentos sobre o 
protocolo para manejo das 
arboviroses e a equipe está 
atualizada de acordo com 
o que preconiza o Ministé-
rio da Saúde.
A Vigilância em Saúde 
agora prepara a logística 
da campanha de vacinação 
junto com o GVE. “Esta-
mos montando um crono-
grama de vacinação e dia-
logando com o GVE sobre 
a quantidade de doses a 
enviar e em quais momen-
tos elas serão disponibili-
zadas”, agrega. Enquanto 
isso, a vacinação continua 
a ser aplicada conforme 
agendamento prévio para 
as pessoas que viajam para 
áreas endêmicas da doen-
ça.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 222, Termo nº 6712
Faço saber que pretendem se casar CESAR MATIAS CABRAL e CAROLINA 
MONT’ALVERNE FERREIRA, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de Campos do Jordão - SP, nascido em 17 de dezembro de 1982, de profissão 
operador logístico, de estado civil divorciado, residente e domiciliado no mes-
mo endereço da contraente, filho de PEDRO ALVARES CABRAL, falecido em 
Tremembé/SP na data de 24 de novembro de 2002 e de MARIA APARECIDA 
CABRAL, de 68 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 18 
de maio de 1949, residente e domiciliada Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté 
- SP, nascida em 8 de setembro de 1987, de profissão inspetora de alunos, de es-
tado civil solteira, residente e domiciliada na Avenida Tremembé, nº 420, Jardim 
Santana, filha de LUIZ CARLOS FERREIRA, de 57 anos, natural de Taubaté/
SP, nascido na data de 13 de janeiro de 1961 e de ANA LUCIA MONT’ALVER-
NE FERREIRA, de 51 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 8 de abril 
de 1966, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de al-
gum 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 221, Termo nº 6711
Faço saber que pretendem se casar LUIZ FELISBERTO GHISSI e INEZ LEI-
TE DE ABREU, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Santo André 
- SP, nascido em 25 de junho de 1953, de profissão aposentado, de estado civil 
divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de 
FRANCISCO GHISSI, falecido em Santo André/SP na data de 6 de outubro de 
1979 e de HELENA TOMSIC GHISSI, falecida em Santo André/SP na data de 
5 de dezembro de 2014. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 11 de janeiro 
de 1953, de profissão aposentada, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua Pedro Celete, nº 841, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filha de GE-
RALDO LEITE DE ABREU, falecido em Tremembé/SP na data de 20 de abril 
de 1998 e de NAIR LEITE DE ABREU, falecida em Taubaté/SP na data de 31 
de maio de 1954. 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 217, Termo nº 6703
Faço saber que pretendem se casar PERCI AFONSO CATARIN e ELISÂN-
GELA APARECIDA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de São Paulo - SP, nascido em 13 de janeiro de 1980, de profissão 
gerente de logística, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua 
João Cabral de Melo Neto, nº 290, Campos do Conde II, nesta cidade, filho de 
PERCIVAL CATARIN, de 70 anos, nascido na data de 10 de maio de 1947, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de São João do Pau D’Alho/SP 
e de JANE EMILIA SIGNORETTI CATARIN, de 64 anos, nascida na data de 
1 de junho de 1953, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Lençois 
Paulista/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 20 de janeiro de 1980, 
de profissão professora, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, de 68 
anos, nascido na data de 22 de março de 1949 e de MARIA LUIZA MOREIRA 
DOS SANTOS, de 68 anos, nascida na data de 31 de julho de 1949, ambos resi-
dentes e domiciliados em Taubaté/SP, naturais 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. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO BALCAO DE
EMPREGOS DE 

TAUBATÉ
OUTRAS VAGAS
ELETRICISTA INDUSTRIAL – COM 
NR-10 NOÇÃO DE ELETRÕNICA E 
DISP. PARA VIAJAR –
LIMPADOR DE VIDRO EM ALTURA – 
COM EXP. COM NR-33 E NR-35
COORDENADOR DE MERCHANDI-
SING – COM CONDUÇÃO PRÓPRIA
VENDEDOR INTERNO – COM EXP. EM 
VENDAS DE FERRAMENTAS
VENDEDOR INTERNO – COM EXP. EM 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
VENDEDOR INTERNO – COM C.N.H –
MONITOR PLANTONISTA – URGENTE
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – COM 
CURSO NA ÁREA E EXP. NA FUNÇÃO
ENCARREGADO DE LIMPEZA – COM 
C.N.H.
INSTALADOR DE CALHAS
AJUDANTE DE INSTALADOR DE CA-
LHAS
AUXILIAR DE R.H.: COM EXP. EM FO-
LHA 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 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, 
CONTAS A PAGAR, ETC
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
ESCOVISTA
ELETRICISTA DE AUTOS
MECÂNICO DE AUTOS
LAVADOR DE AUTOS – COM C.H.H.
TÉCNICO DE PABX – EXP. EM PABX 
ANALÓGICO, IP, ACESSO REMOTO E 
INSTALAÇÃO DE SOFTWARE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SUPE-
RIOR EM ADM. – P.C.D.
VENDEDOR EXTERNO –
ESTÁGIO EM TI – CURSANDO SUPE-
RIOR EM TI OU ÁREA CORRELATA
MANUTENÇAO GERAL (PCD) – EXPE-
RIÊNCIA EM MANUTENÇÃO PREDIAL
SALVA-VIDAS (URGENTE)
COZINHEIRA COMERCIAL
VENDEDOR EXTERNO – COM MOTO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
CADASTRO

* RG E CPF (OU CNH)
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO
* CARTEIRA DE TRABALHO

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPRE-
GOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segun-
da a sexta-feira, das 8h às 15h
Horário para emissão de Carteira de Tra-
balho: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@gmail.com



17 de janeiro de 2018página 4 A GAzetA dos Municípios

Prefeitura apresenta 
benefícios do plano de 
PDV para o sindicato 

de servidores em Pinda

Saúde divulga números 
de doenças notificadas 

em 2017 em Potim

Prefeitura de Ubatuba 
iniciará aplicação do 

BTIBloco Zé Pereira inicia 
cortejo pelas ruas em 
São Bento do Sapucaí

Oportunidade e benefícios 
para servidores públicos 
que tiverem interesse no 
Plano de Desligamento 
Voluntário – PDV. Esta 
foi a principal pauta apre-
senta pelo secretário de 
Administração de Pinda-
monhangaba, Fabrício Au-
gusto Pereira, em reunião 
com os representantes do 
Sindicato dos Servidores 
Públicos. 
Entre os benefícios que fo-
ram apresentados o desta-
que é o pagamento de um 
salário base acrescido dos 
adicionais fixos para cada 
ano trabalhado, num teto 
de dez salários.
Para o secretário, esta 

A diretoria de saúde de Po-
tim divulgou no início do 
mês o número de notifica-
ções de doenças.
Pelo relatório foram re-
gistradas as doenças se-
xualmente transmissíveis, 
doenças transmitidas pelo 
mosquito da dengue entre 
outras.
A saúde adverte para os 
casos onde é possível re-
alizar prevenção, como 
as doenças sexualmente 
transmissíveis.  O uso do 
preservativo é muito im-
portante e o mesmo está 
disponível nas unidades 
de saúde. As unidades 
contam ainda com exames 

Os bairros Sertão da Qui-
na e Taquaral receberão 
na próxima segunda-fei-
ra, 15, a aplicação do lar-
vicida Bacillum thurin-
giensis israelense – BTI, 
substância utilizada para 
combater a proliferação de 
mosquitos. De acordo com 
a Vigilância em Saúde da 
Prefeitura de Ubatuba o 
larvicida será aplicado nas 
cabeceiras dos rios nos 

Neste sábado, 13 de janei-
ro, às 19h, o Bloco Zé Pe-
reira de bonecos gigantes 
iniciou seu cortejo pelas 
ruas de São Bento do Sa-
pucaí, comemorando um 
mês para a chegada do 
Carnaval sambentista, que 
entrará no 25º ano de festa 
familiar e saudável.
A família do famoso Zé Pe-
reira é composta também 
por Maria Pereira, Kiko, 
Mariinha, Tomé, Amélia, 
Zé Neguinho e Dieguito, 
formando ao todo oito bo-

proposta é uma oportuni-
dade que alguns servido-
res aguardavam há alguns 
anos. “Com este benefício 
atrativo de até 10 salários 
base acreditamos que tere-
mos adesão principalmen-
te de aposentados”, expli-
ca Fabrício Augusto.
Durante a reunião, que foi 
convocada pela prefeitura 
para discutir a proposta, 
também foram apresenta-
das as datas do plano. Na 
proposta, o PDV terá 30 
dias de divulgação e mais 
90 dias para os interessa-
dos em aderir ao progra-
ma.
Também participaram da 
reunião os representan-

de teste rápido para HI-
V,Hepatite  B e C e sífilis. 
A saúde alerta ainda para 
os casos onde a carteira de 
vacinação não está em dia. 
Todas as pessoas, inclusi-
ve adultos devem manter 
as vacinas atualizadas.
O número de acidentes 
com animais peçonhen-
tos teve um ato registro, 
foram 55. A saúde orienta 
as pessoas a não mexer 
em colmeias e vespeiros, 
inspecionar roupas, cal-
çados, toalhas de banho e 
rosto, pano de chão tape-
tes, antes de usa-los. Antes 
de dormir inspecionar os 
cômodos da casa princi-

bairros Sertão da Quina e 
Taquaral.O trabalho será 
desenvolvido por 12 fun-
cionários da Vigilância.
Segundo Patricia Macha-
do Sanches, supervisora 
da Vigilância em Saúde, o 
BTI é usado para eliminar 
as larvas antes que cres-
çam e se tornem adultos 
capazes de picar as pesso-
as. “O BTI é uma bactéria 
inofensiva para humanos e 

necos. O mais pesado de-
les pesa 32,5kg, chegando 
a 4 metros de altura. Além 
dos bonecões, o Bloco 
ainda é composto por uma 
bateria de jovens partici-
pantes da Banda Marcial 
de São Bento, que fazem 
o batuque mais famoso da 
cidade, levando todos a 
saírem de suas casas para 
acompanharem o Zé Pe-
reira. A passeata acontece-
rá todos os dias do mês até 
o dia 13 de fevereiro, das 
19h às 22h, estendendo até 

tes da prefeitura: Thiago 
Vieira Carvalho (diretor 
de Recursos Humanos), 
Maria Regina Hidalgo de 
Oliveira Lindgren (enge-
nheira de Segurança do 
Trabalho), Joel Cardoso 
(técnico de Segurança do 
Trabalho), Carlos Daniel 
Zenha de Toledo (diretor 
Judicial) e Reginaldo Lu-
cas Ouverney, servidor 
municipal da Secretaria de 
Educação. Representando 
o sindicato estavam pre-
sentes Daniel Ramos (pre-
sidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Muni-
cipais), José Carlos César 
e Nize Maria Salles Carre-
ra Possato, advogada.

palmente camas, devido a 
presença de escorpiões e 
aranhas.
Não deixar entulhos, res-
tos de alimentos jogados 
em via pública ou terrenos 
isto atrai os animais, o que 
pode causar doenças como 
leptospirose e leishima-
niose,
Este ano o município teve 
um surto muito grande de 
varicela (catapora).  A saú-
de pede para que o perío-
do de cura da doença seja 
respeitado e que por 03 se-
manas a criança não tenha 
contato com outras para 
assim evitar a transmissão 
que é feita pelo ar.

animais domésticos, mas 
letal para o mosquito”, ex-
plica a supervisora.
Na primeira semana de 
fevereiro a secretaria de 
Saúde divulgará o novo 
de calendário de aplicação 
do BTI em outros bairros 
de Ubatuba. A cidade não 
recebe o BTI desde julho, 
quando o Estado suspen-
deu o fornecimento do lar-
vicida.

às 23h nos dias de Carna-
val, com saída da Casa e 
Memorial do Zé Pereira, 
localizada no calçadão da 
Praça Monsenhor Pedro 
do Valle Monteiro. A única 
exceção é no domingo de 
Carnaval, dia 11, em que o 
Bloco sairá às 17h.
Os abadás do Bloco Zé Pe-
reira são vendidos na Casa 
do Zé Pereira e na Arteben 
– Casa do Artesão no valor 
de R$ 25,00, sendo toda a 
renda revertida para o Blo-
co.


