
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 18 DE JANEIRO DE 2018 EDIÇÃO 2146   DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Taubaté é a 11ª cidade 
do Brasil em ranking de 

saneamento

Balcão de Empregos de Tremembé abre vagas

Ranking divulgado esta 
semana pela Abes (As-
sociação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e 
Ambiental) indica que 
Taubaté é a 11ª cidade do 
país no quesito de univer-
salização do saneamento. 
O levantamento da Abes 
reúne dados de 2015 rela-
tivos ao abastecimento de 
água, coleta e tratamento 
de esgoto e coleta e des-
tinação de resíduos sóli-
dos. O ranking avalia as 
condições do saneamento 
em relação à universaliza-

Pedimos a colaboração 
dos interessados para que 
enviem os currículos já 
com a vaga desejada. Ane-
xo ao currículo pedimos 
uma cópia do Título Elei-
toral para comprovação 
que o candidato é morador 
de Tremembé.
Não serão aceitos currícu-
los sem vaga desejada e 
cópia do título.
Os interessados devem 
enviar currículo no Pou-
patempo do Empreende-
dor localizado no Merca-
do Municipal se segunda 
à sexta-feira das 8h30 às 
16h30.
AS VAGAS SÃO:
OPERADOR DE MÁ-
QUINA (1)
Idade: até 35 anos
Sexo: masculino
Formação: ensino médio
Atividades: operar má-
quinas e equipamentos, 
abastecer injetoras com 
matéria-prima, efetuar 
acabamento retirando re-
barbas, auxiliar no acon-
dicionamento e expedi-
ção dos materiais, efetuar 
gravações de identificação 
nos produtos.
Experiência: mínimo um 
ano
MOTORISTA (1)
Idade: até 40 anos
Sexo: masculino
Formação: ensino médio
Atividades: efetuar a carga 

ção nas cidades brasilei-
ras com mais de 100 mil 
habitantes. Também são 
apresentados dados sobre 
as Doenças Relacionadas 
ao Saneamento Ambien-
tal Inadequado (DRSAI) 
de cada município. Com-
põem o estudo da Abes 
231 municípios cujos da-
dos foram fornecidos ao 
Sistema Nacional de In-
formações de Saneamento 
(SNIS). Os dados de saúde 
foram obtidos junto ao Mi-
nistério da Saúde por meio 
do DataSUS. De um total 

e descarga de materiais no 
caminhão, dirigir veículo 
e efetuar as entregas de 
mercadorias nos clientes, 
receber valores em clien-
tes para entrega à adminis-
tração, garantir que sejam 
realizadas as manutenções 
preventivas necessárias no 
caminhão
Experiência: mínimo um 
ano
VENDEDOR (4)
Empresa do ramo frigorí-
fico, abre vaga para con-
tratação de vendedor, para 
atuação junto ao mercado 
de Taubaté e região.
Necessita habilitação para 
auto ou moto ,o qual rece-
berá ajuda de custo.
Formação nível médio. 
Segunda a sexta feira em 
horário comercial.
AUXILIAR FINANCEI-
RO (1)
Formação nível médio . 
Segunda a sexta feira em 
horário comercial .
Necessita conhecimentos 
de contas à pagar , receber 
, tesouraria e faturamento .

AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO (1)
Empresa do ramo frigorífi-
co, abre vaga para contra-
tação de auxiliar adminis-
trativo:
Formação nível médio de 
segunda a sexta feira em 
horário comercial .

de 500 pontos possíveis, 
Taubaté atingiu 491,28 e 
integra o grupo de muni-
cípios dentro da categoria 
rumo à universalização.  
O município também 
apresentou o menor indi-
cador de internações por 
DRSAI (2,32). Cidades 
que obtiveram entre 450 e 
489 pontos foram classifi-
cadas dentro do grupo de 
compromisso com a uni-
versalização. Quem ficou 
com pontuação abaixo de 
450 pontos integra o gru-
po dos primeiros passos 
para a universalização. O 
ranking da Abes e outros 
temas relacionados serão 
debatidos em 5 de feve-
reiro durante um simpósio 
organizado pela entida-
de. O Simpósio Ranking 
Abes da Universalização  
do Saneamento será rea-
lizado das 14h às 18h no 
auditório do Conselho Re-
gional de Química (CRQ), 
em São Paulo.

Necessita conhecimentos 
de recursos humanos , ro-
tina administrativas, tais 
como arquivo , faturamen-
to , organização interna e 
recepção .
ESTOQUISTA (1)
Empresa do ramo frigorí-
fico, abre vaga para con-
tratação de estoquista, 
conforme especificado 
abaixo:
Formação nível médio de 
segunda a sexta feira em 
horário comercial.
Necessita conhecimen-
tos de rotinas operacio-
nais de armazém tais 
como administração e  
organização de estoques. 
Práticas de rodízio de mer-
cadorias , carregamento e
distribuição de roteiros 
para entrega de produtos .

ASSISTENTE COMER-
CIAL (1)
Faixa etária: acima de 30 
anos sexo: masculino ou 
feminino
Formação: 2º grau com-
pleto – experiência: vivên-
cia no setor comercial
Habilidades: organização, 
agilidade, comunicação 
(saber vender), conheci-
mento excel
Requisitos comportamen-
tais: extremamente res-
ponsável, pró-ativo e em-
penho.
BOA SORTE!!!

Prefeitura de Pinda 
abre matrículas para 

educação infantil

A data de matrículas/trans-
ferências para as crianças 
da educação infantil nas-
cidas de 01/07/2012 a 
30/06/2014 foi antecipada 
de 5 de fevereiro para 15 
de janeiro, e podem ser fei-
tas das 8h às 17h, nas três 
secretarias da rede muni-
cipal: Secretaria de Edu-
cação e Cultura (Avenida 
Fortunato Moreira, 173 – 
Centro / 3644 1562 / 3644 
1563 / 3644 1564), Escola 
“Prof. Mário de Assis Cé-
sar” (Residencial Padre 

Rodolfo / 3550 0638) e 
Escola “Prof. Elias Bar-
gis Mathias” (Araretama 
/ 3645 4950). São neces-
sários os seguintes docu-
mentos: Cópia legível da 
certidão de nascimento, da 
carteira de vacinação, do 
comprovante de residên-
cia, do cartão do Programa 
Bolsa Família (se benefi-
ciário), 2 fotos 3x4 (se ti-
ver), transferência original 
da escola (se vier da rede 
privada ou de outra rede 
municipal).

As aulas iniciam no dia 05 
de fevereiro. As listas com 
os períodos de estudo esta-
rão disponíveis nas unida-
des escolares na tarde do 
dia 02 de fevereiro (13h30 
às 17h). Bem Viver - Para 
o empreendimento Bem 
Viver, as transferências só 
serão realizadas a partir do 
momento em que as famí-
lias estiverem de posse das 
chaves dos apartamentos. 
Enquanto isso, os alunos 
continuarão na escola em 
que já estão matriculados.  
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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. 

COI de Taubaté registra 
4.184 ocorrências em 2017

O COI (Centro de opera-
ções Integradas) de Tauba-
té registrou de janeiro a 
dezembro de 2017 4.184 
ocorrências. O sistema de 
monitoramento, que foi 
inaugurado em 30 de ju-
nho de 2014, atinge, após 
três anos e meio de im-
plementação, um saldo de 
16.221 ocorrências regis-
tradas.  A central de moni-
toramento, composta por 
130 equipamentos de alta 
tecnologia, é operada pela 
Secretaria de Segurança 
Pública e funciona 24 ho-
ras por dia. Ela integra o 
trabalho das forças de se-
gurança (Polícia Militar, 
Guarda Municipal, Bom-
beiros, Defesa Civil), da 
Fiscalização de Posturas 
na verificação do descarte 
irregular de lixo e entulho, 
além de auxiliar no cha-
mado às ambulâncias na 

ocasião de acidentes.  Ou-
tra frente de ação está re-
lacionada ao trânsito, com 
298 ocorrências, somente 
no ano passado, acompa-
nhadas pela Secretaria de 
Mobilidade Urbana.
O COI também conta com 
os chamados ‘radares in-
teligentes’, que fazem um 
cerco eletrônico nos aces-
sos à cidade e permitiram 
a localização e recupera-
ção, com o apoio da Polí-
cia Militar, de 301 carros 
furtados e roubados.
Em março de 2017, o SIO-
PM (Sistema de Informa-
ções Operacionais da Po-
lícia Militar) foi instalado, 
permitindo que as ligações 
feitas ao 190 sejam dire-
cionadas ao COI quando 
a natureza da ocorrência 
estiver relacionada a ques-
tões municipais.
Das 4.184 ocorrências re-

gistradas no ano passado, 
2.543 teve a Polícia Mi-
litar acionada para defla-
grar operações e aborda-
gens. Entre elas estão, por 
exemplo: uso e tráfico de 
entorpecentes (147), rou-
bos e furtos (87), atitudes 
suspeitas (420), captura de 
foragidos (08), desinteli-
gência (121), entre outras. 
Em 2017, o COI partici-
pou ativamente ou auxi-
liou na apreensão de 270 
suspeitos, que foram apre-
sentados aos plantões das 
delegacias de polícia.
O COI registrou 690 soli-
citações para fornecimen-
to de imagens por parte da 
população (327) e órgãos 
especializados como DISE 
– Delegacia de Investiga-
ções sobre Entorpecentes 
(196) e DIG – Delegacia 
de Investigações Gerais 
(117), entre outros (50).
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Prefeitura de Pinda
realiza diversos serviços 

e reparos pela cidade

O ano começou com a re-
alização de diversos ser-
viços e reparos por toda 
a cidade. As equipes da 
Secretaria de Serviços 
Públicos estão realizando 
limpeza de córregos, colo-
cação de guias e sarjetas, 
reparo em galerias, entre 
outros.
Limpeza de córrego
A primeira fase da limpe-
za do córrego do Arareta-
ma teve início no dia 11. 
O serviço começou com a 
desobstrução da tubulação 
e seguirá com a limpeza da 
vegetação lateral, limpeza 
da calha e recomposição 
do talude. O serviço trará 
inúmeros benefícios à lo-
calidade e maior potencial 
de drenagem e escoamen-
to de águas pluviais.
O córrego da Primeira 
Água (conhecido tam-
bém como Córrego do 
Campos Maia), rece-
beu em sua extensão a  
manutenção de desassore-
amento e desobstrução da 
composição vegetal em 
seu leito, otimizando o es-
coamento e aumentando o 
potencial de recebimento 
das águas de chuvas capta-
das pelas galerias na refe-

rida região.  
Foi realizada a limpeza 
do Córrego que interliga a 
galeria da Mariz de Barros 
com Rua Conselheiro Ro-
drigues Alves, na Boa Vis-
ta, com o Ribeirão do Ta-
panhão, para a resolução 
de um antigo problema 
que causava transtornos 
e alagamentos aos mora-
dores daquela localidade. 
Foi feita a substituição 
da tubulação de 0,60 por 
uma nova tubulação de 
1,000, serviço realizado 
pela equipe de Drenagem 
da Secretaria de Serviços 
Públicos.
Guias e Sarjetas
A Secretaria de Serviços 
Públicos, por meio de so-
licitação da Subprefeitura 
de Moreira César, dis-
ponibilizou o caminhão 
betoneira para a con-
clusão da primeira fase 
da colocação de guias e 
sarjetas na Avenida das  
Rosas. Essa primeira etapa 
já está concluída e aguar-
dando nova solicitação 
para o início da segunda 
etapa, que necessita de um 
período de estiagem para a 
aplicação do concreto.
Reparo em galerias

Foi realizada, na segunda 
quinzena de dezembro, a 
obra de reparo da galeria 
na Rua Condessa de Vi-
mieiro, no Alto Cardoso. 
A tubulação havia se rom-
pido e causou a obstrução 
da galeria e o assoreamen-
to da calha do córrego da 
primeira água.
Logo após a obra de repa-
ro da galeria, foi realizada 
uma operação de aterro 
(recomposição de solo), 
na cratera que havia se 
formado no local em que 
se rompeu a tubulação de 
galeria.
No dia 3 de janeiro, foi 
entregue a linha de tubos 
de 1000 na Rua das La-
ranjeiras, no goiabal. Essa 
foi a fase mais importante 
da obra e a mais complexa 
de se realizar. Estão sen-
do construídos seis ramais 
para a captação da água da 
chuva.
Na extensão desta galeria, 
estão sendo construídos as 
caixas e os ramais de cap-
tação das águas pluviais, 
essa é a segunda fase da 
etapa da obra da galeria 
que trará inúmeros bene-
fícios aos moradores do 
bairro do Goiabal.

Inscrições para Festival 
de Marchinhas termina 

nesta semana

Seguem até quinta-feira 
(18), as inscrições para a 
11ª edição do Festival de 
Marchinhas Carnavales-
cas - que vai homenagear 
Antônio Domingos Sávio 
de Azevedo – Toninho da 
Caixa, em cumprimen-
to às Leis n° 5.315 de 
21/12/2011 e 5.741, de 
16/12/2014.
Artistas de todo o Brasil 
podem participar inscre-
vendo até duas composi-
ções inéditas, individual 
ou em parceria, mas ape-
nas uma de cada autor será 
selecionada. A divulgação 
dos selecionados será re-
alizada dia 22 de janeiro, 
através do site oficial da 
Prefeitura (www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br).
Os ensaios serão realiza-

dos no dia 1° de fevereiro, 
às 18 horas, e será dispo-
nibilizada uma banda para 
acompanhar os intérpre-
tes. Todas as apresenta-
ções serão feitas na Praça 
Padre João de Faria Fialho 
– Praça do Quartel.
As eliminatórias se-
rão divididas entre os 
dias 02 e 03 de feverei-
ro (sexta-feira e sába-
do), a partir das 20 horas  
sendo que, serão classifi-
cadas 20 marchinhas, 10 
obras apresentadas por 
dia. A grande final será re-
alizada dia 04 de fevereiro 
(domingo).
O primeiro lugar recebe-
rá o troféu “Alarico Cor-
rêa Leite” e o prêmio em 
dinheiro de R$ 2.914,61. 
O segundo colocado fi-

cará com o troféu “Zé 
Sambinha” - José de As-
sis Alvarenga e o prêmio 
de R$ 1.470,83.O tercei-
ro levará pra casa o tro-
féu “Celso Guimarães”  
e o valor de R$ 735,86, e 
o quarto receberá o tro-
féu “Maestro Arthur dos 
Santos”. Ganharão troféus 
também o melhor intérpre-
te, melhor torcida e melhor 
figurino.
O principal objetivo do Fes-
tival é resgatar e divulgar 
a tradição das marchinhas 
de carnaval e incentivar  
a criatividade dos compo-
sitores do país, principal-
mente da região.
O regulamento completo 
está disponível no site da 
Prefeitura: www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.
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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 

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, 

e já estar integrado com o 
grupo, teve prioridade na 
indicação.
Sua proposta é valorizar 
a educação ambiental nas 
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-

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.

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 
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.

No último fim de semana fizemos duas rondas na Ilha das 
Couves para inibir todas as atividades que contribuam para 
a degradação ambiental. Uma van e um micro-ônibus fo-
ram autuados na Picinguaba, pois as senhas de autorização 
para a entrada na cidade eram falsificadas. Os responsáveis 
pela excursão responderão por falsificação de documento 
público. É importante ressaltar que a fiscalização continu-
ará nos próximos dias, principalmente para impedir cães e 
acampamentos na praia. Essa é uma ação da Prefeitura de 
Ubatuba através da secretaria de Habitação e Planejamento 
Urbano, Meio Ambiente, Saúde, Guarda Civil Municipal 
em parceria com a Comtur e Polícia Militar.


