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A GAzetA dos Municípios

Secretaria de Meio
Ambiente de Taubaté 

comunica mudança de 
endereço

CDP de Caraguatatuba 
segue com doações ao 

Banco Municipal de
Alimentos

Piscina Municipal de 
Ubatuba abre inscrições 

para jovens e adultos

Avenida Timbó recebe 
obras de revitalização

em Taubaté

A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté funcio-
nará em novo endereço a 
partir da próxima segun-
da-feira, dia 19 de feve-
reiro. O atendimento será 
das 8h às 17h, na rua Ita-
nhaém, 37, Jardim Russi 

O Banco Municipal de Ali-
mentos recebeu, na última 
sexta-feira (16/2), mais 
doações do Projeto “Horta 
Agroecológica” do Centro 
de Detenção Provisória de 
Caraguatatuba (CDP).
Ao todo, foram doados 
100 pés de alface e seis de 
rúcula que serão destina-
dos às entidades sociais do 
município.
O Projeto “Horta Agroe-
cológica” teve seu início no 
2º semestre de 2017 com o 

Entre os dias 28 de fe-
vereiro e 2 de março, a 
secretaria de Esportes e 
Lazer de Ubatuba reali-
za as inscrições para va-
gas nos cursos de Nata-
ção de Jovens e Adultos,  
destinadas a nascidos 
em 2004 e anos anterio-

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
interdita, a partir das 8h 
da próxima segunda-fei-
ra,  dia 19 de fevereiro, 
um trecho da avenida  
Timbó  para o início das 
obras de contenção do cór-
rego e recuperação do pa-
vimento.
As obras integram o pro-
grama Acelera Taubaté e 
preveem a reforma de 352 
metros de vias danificadas 

(prédio onde funcionava a 
Secretaria de Educação).
Desenvolver progra-
mas e projetos vol-
tados à preservação,  
conservação e recupe-
ração do meio ambiente 
e dos recursos naturais 

objetivo de ressocializar os 
detentos por meio da Cul-
tura Agroecológica. Em 
dezembro, foi realizada a 
primeira doação ao Banco 
de Alimentos.
A atividade possibi-
lita a integração dos 
presos ao convívio so-
cial, além de ensinar a  
importância de uma vida 
saudável. Mais de dois mil 
pés de alface já foram pro-
duzidos.
A presidente do Fundo 

res, e Hidroginástica para 
Adultos, voltadas para 
maiores de 18 anos. As 
vagas de Natação serão 
para o período da noi-
te e as de Hidroginástica 
para o período da manhã.  
As inscrições deverão ser 
feitas diretamente na Pis-

e a construção de 252 me-
tros de muros de gabião. A 
previsão de conclusão dos 
serviços é de 8 meses.
Durante a execução das 
obras, a avenida Tim-
bó, sentido Parque Ipa-
nema, fica interditada.  
O bloqueio começa no 
cruzamento com a rua 
Blumenau e vai até a rua 
Lajes. O trânsito na rua 
Blumenau estará liberado. 
Nas Ruas Lajes e Brusque 

em toda extensão territo-
rial do município são as 
atribuições da Secreta-
ria de Meio Ambiente.  
A pasta também promove 
atividades ecológicas e es-
tudos de controle e plane-
jamento ambiental.

Social de Solidariedade, 
Samara Aguilar, recebeu 
o material com muita ale-
gria e destacou a impor-
tância da contribuição.  
“A doação beneficia nos-
sos usuários, mas também 
contribui para o cresci-
mento dos detentos, que 
evoluem com esse traba-
lho”, disse a presidente.
Os produtos são usados na 
alimentação do CDP e o 
restante é doado ao Banco 
Municipal de Alimentos.

cina Municipal de Ubatu-
ba, que fica na altura do 
número 780 da avenida 
Prof. Thomaz Galhar-
do, das 8h30 às 11h30 
e das 14 às 17 horas.  
É preciso levar levando 
documento de identifica-
ção com foto.

será permitido somente o 
trânsito local, sem acessar 
a avenida  Timbó. Para os 
moradores do residencial 
Parque Três Corações, 
será permitido o acesso ao 
condomínio somente pela 
Rua Simão Botossi.
A sinalização no lo-
cal foi reforçada e 
agentes de trânsito  
permanecerão nos primei-
ros dias de obras para au-
xiliar os motoristas.
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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

Aniversários de casamentos

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belri-
zonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. 
Eles tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhe-
cer até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo 
pra aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo 
certo de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo 
certo de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, 
ela tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciên-
cia. Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos 
olhos do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo 
para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.   

Taubaté inicia transição 
do transporte
complementar

Tem início a partir da pró-
xima segunda-feira, dia 19 
de fevereiro, o período de 
transição do Transporte 
Complementar em Tauba-
té. Os operadores do Tctau 
que não foram habilitados 
no processo de licitação 
devem encerrar suas ativi-
dades até domingo, dia 18 
de fevereiro.
O Tctau irá funcionar du-
rante 90 dias em escala es-
pecial e com 40 vans, que 
são os mesmos que veícu-
los já operam no sistema, 
ainda de forma concorren-
cial com a empresa ABC 
Transportes.
As linhas que o Tctau vai 
trabalhar durante estes 90 
dias são:
•    Linha 06 – Marlene Mi-
randa / Rod. Velha
•    Linha 07 – Vl. Apareci-
da / Rod. Velha
•    Linha 10 – Chácara Sil-
vestre / Pq. 3 Marias
•    Linha 12 – Pq. Sabará / 
Rod. Velha
•    Linha 13 – Gurilândia / 
Quiririm
•    Linha 14 – Gurilândia / 
Santa Tereza

•    Linha 19 – São Gonça-
lo / Rod. Velha
A empresa ABC Transpor-
tes vai reforçar o atendi-
mento nas linhas que o Tc-
tau deixará de operar com 
o aumento do número de 
veículos. Esse reforço irá 
gerar de 5 a 16 partidas a 
mais no dia e até 18% de 
aumento nas viagens pro-
gramadas. Para este perío-
do, a ABC contratou mais 
motoristas e cobradores, 
além de um fiscal. As li-
nhas que receberão o re-
forço serão:
•    Linha 05 – Cidade de 
Deus / Vl. São Geraldo.
•    Linha 08 – Pq. Aero-
porto / Jd. América.
•    Linha 18 – Distrito In-
dustrial / Chácara Flórida.
Os horários de atendimen-
to da ABC estarão dispo-
níveis no site da empresa 
a partir de domingo, 18 de 
fevereiro.
Este período de transição é 
previsto no edital e no con-
trato do transporte com-
plementar, o que garante 
aos permissionários um 
prazo para a adequação ao 

sistema. Nos próximos 90 
dias, os permissionários 
passarão por treinamentos, 
farão a troca dos veículos, 
instalação do validador na 
catraca, instalação de GPS 
e implantação do elevador 
para pessoas com deficiên-
cia.
Ainda no dia 19 de feverei-
ro, a fiscalização do trans-
porte será intensificada e 
aqueles que não foram ho-
mologados na licitação do 
transporte complementar 
estarão sujeitos às ações 
de fiscalização e sanções 
previstas no decreto muni-
cipal nº 14.123/2017, que 
prevê multa de mil vezes o 
valor da tarifa atual e apre-
ensão do veículo.
A previsão é de que o sis-
tema esteja em completo 
funcionamento no início 
do segundo semestre de 
2018, quando também ha-
verá uma remodelação das 
linhas operadas pela ABC 
Transportes.
Denúncias e reclamações 
sobre transporte público 
podem ser feitas através 
do telefone 156.
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Ubatuba participa do 1º
Encontro de Controladores

Municipais de SP

O primeiro encontro de 
controladores municipais 
do Estado de São Paulo 
aconteceu na terça-feira, 
30 de janeiro, na sede da 
Controladoria Geral do 
Município (CGM) de São 
Paulo. O evento contou 
com a presença de con-
troladores gerais de 17 
cidades paulistas e foi ide-
alizado pela CGM de São 
Paulo. Ubatuba esteve pre-
sente também, representa-
da por Ralph Luiz Solera, 
controlador geral do muni-
cípio.
O encontro teve como pau-
ta principal a criação de 
uma entidade que vai agre-
gar os órgãos de controle 
interno municipais e uma 

rede de controladorias do 
Estado (Repac) para fins 
de troca de informações e 
experiências de controle 
interno, além de criação de 
mecanismos integrados de 
fiscalização interna e com-
bate à corrupção.
A SPCON, entidade que 
será criada para gerir a 
rede, também deve forta-
lecer o relacionamento das 
controladorias com os ór-
gãos de controle externo, 
como o Tribunal de Con-
tas e o Ministério Público.
“A futura rede de contro-
ladorias irá fortalecer ins-
titucionalmente as CGMs 
paulistas, além de aumen-
tar a eficiência do trabalho 
das mesmas, por meio de 

troca de conhecimentos e 
informações técnicas. O 
resultado disso será um 
combate mais eficiente aos 
erros, ineficiências e até 
desvios que ocorrem nos 
procedimentos, processos 
e serviços realizados pe-
las prefeituras. Ganham 
as instituições e a popula-
ção”, declarou Solera.
Foi assinado um protoco-
lo de intenções a respeito 
da criação da rede e a re-
alização de uma nova reu-
nião em dois meses, com 
a previsão de participação 
de mais de 30 municípios, 
para criação di estatuto 
da SPCON e os termos 
de funcionamento da RE-
PAC.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade Pregão Presencial nº02/2018, Processo nº03/2018, para 
Prestação de Serviços de Assessoria e Sistemas Integrados de Gestão Pública. 
Abertura da Sessão Pública dia 06/03/2018 às 09:00 horas. Os interessados po-
derão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal 
até o dia 05/03/2018, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/
SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.
sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal
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Procon de Taubaté integra 
campanha contra alteração 

em plano de saúde

Taubaté renova equipe 
do Esporte para Todos

Caraguatatuba segue 
com arrecadação de 

doações às vítimas das 
chuvas

Defesa Civil de Ubatuba 
em estado de alerta

O Procon de Taubaté parti-
cipa da campanha de cole-
ta de assinaturas organiza-
da pela Fundação Procon 
de SP contra alterações 
na lei de planos de saúde 
em tramitação na Comis-

A equipe de alto rendimen-
to do projeto Esporte Para 
Todos (EPT), desenvolvi-
do e apoiado pela Secre-
taria de Esportes e Lazer 
de Taubaté, será apresen-
tada ao público na próxi-
ma sexta feira, dia 16 de 
fevereiro. A apresentação 
acontece na área de even-
tos do Taubaté Shopping 
(patrocinador do projeto), 
perto das salas de cinema, 
ao meio-dia.
Toda a equipe de alto ren-
dimento, composta por 18 
competidores no paratle-
tismo, estará presente. 
Entre eles, nomes já co-
nhecidos dos taubateanos 
como o do paratleta André 
Rocha, além dos novos 
membros, Alessandro Ro-
drigo da Silva (arremesso 
de peso/ lançamento de 
disco) e Michel Gustavo 
(salto em distância/ salto 
triplo)
A apresentação marca o 

Caraguatatuba ainda rece-
be donativos para mora-
dores do bairro Perequê-
Mirim e também para as 
cidades de São Sebastião e 
Ilhabela que sofreram com 
alagamentos.
Os principais donativos 
necessários são produ-
tos de limpeza (vassou-
ra, rodo, água sanitária, 
panos de chão, baldes, 
sabão em pó, detergente 

As fortes chuvas que atin-
giram o Litoral Norte nas 
últimas 72 horas coloca-
ram Ubatuba em estado 
de alerta, quando o índi-
ce pluviométrico acumu-
lado supera a marca de 
100 milímetros. Os bair-
ros mais atingidos foram 
Lázaro (198,9), Perequê-
Mirim (177,57), Ubatu-
mirim (173,59), Ipiran-
guinha (168,8) e Figueira 
(168,25). Em outros 11 
bairros, o índice pluvio-
métrico também está aci-
ma do estado de atenção.
Conforme informações 
fornecidas pelo coorde-
nador da Defesa Civil de 
Ubatuba, Guaraçay dos 
Santos, não houve desabri-
gados e nenhuma casa foi 
alagada. Os alagamentos 
em vias da cidade – prin-
cipalmente no Lázaro e no 

são Especial da Câmara 
dos Deputados. De acordo 
com a Fundação Procon, 
a aprovação do projeto de 
lei nº 7419/2006 vai trazer 
prejuízos diretos às garan-
tias e qualidade no atendi-

início da temporada de 
competições do EPT. A 
primeira delas é válida 
pela fase regional do Cir-
cuito Loterias Caixa, que 
será disputada de 22 à 25 
de fevereiro, em São Pau-
lo, no Centro de Treina-
mento Paralímpico. Esta 
competição é de grande 
importância para garantir 
a classificação dos atletas 
para a etapa nacional.
Além dos citados, a equi-
pe conta com o reforço da 
nova atleta Jaqueline Gon-
çalves de Oliveira, de 33 
anos.
Alessandro, de 33 anos, 
foi campeão mundial e pa-
raolímpico de lançamento 
de disco no Rio 2016. Mi-
chel, com apenas 19 anos, 
voltou de sua primeira 
competição internacional, 
em Londres, com a sexta 
colocação no salto triplo e 
salto em distância
A equipe representante da 

e desinfetante); higiene 
pessoal (papel higiênico,  
fraldas, fralda geriátrica, 
creme dental, escova de 
dente, toalhas de banho e 
rosto); colchões, lençóis, 
cobertores, sapatos roupas 
infantis e alimentos (lei-
te integral, biscoitos, café 
e água). A Prefeitura de 
Caraguatatuba já recebeu 
algumas doações como 
água, camas de solteiro, 

Parque Guarani (Centro) 
–  rapidamente se esco-
aram após o término das 
precipitações. Já no km 10 
da Rio-Santos, altura do 
bairro Picinguaba, houve 
uma queda de árvore na 
rodovia. As chuvas tam-
bém afetaram a rede de 
telefonia e de internet na 
cidade.
Como parte do Plano Pre-
ventivo de Defesa Civil 
Ubatuba, as equipes da 
Prefeitura de Ubatuba in-
tensificam fiscalizações 
de áreas de riscos. “Há 
previsão de novas chu-
vas intensas a partir da 
tarde desta quinta-feira e,  
frente à umidade reti-
da no solo, isso pode 
levar a deslizamentos  
de encostas de morros e 
alagamentos, principal-
mente nos bairros acima 

mento. Entre as perdas de 
direitos dos consumidores, 
dois exemplos são colo-
cados em destaque. Os 
atendimentos de urgência 
e emergência que, hoje, 
são garantidos a todos, po-
derão se limitar a planos 
que tenham essa previsão 
em contrato, deixando os 
outros de fora.  A redução 
das penalidades aplica-
das contra as operadoras é 
outro risco. Elas poderão 
facilitar práticas que pre-
judicam os consumidores.
 Quem quiser participar 
do abaixo-assinado pode 
se dirigir até o Procon de 
Taubaté, localizado à rua 
Dr. Emílio Winther, 345, 
centro.

cidade também conta com 
o grande nome André Ro-
cha, campeão e recordista 
mundial do Lançamento 
do Disco categoria F52.
Segundo o treinador As-
drubal Augusto (Guto), 
a equipe  está ainda mais 
forte e preparada este ano.
Além dos competidores de 
alto rendimento, o projeto 
conta com um média de 
150 atletas em 12 moda-
lidades na área social. As 
aulas são gratuitas e acon-
tecem no campo da CTI e 
nas dependências da esco-
la Madre Cecília. Interes-
sados em participar devem 
pessoalmente procurar os 
professores das modalida-
des.
O Taubaté Shopping fica 
na avenida Charles Sch-
neider, 1.700 – Vila Costa
Para mais informações, 
ligue na Secretaria de Es-
portes e Lazer de Taubaté: 
(12) 3624-8740.

roupas, calçados, brinque-
dos, mas esclarece que a 
população ainda necessita 
de vários itens.
Até o momento, 48 pes-
soas, sendo 12 famílias, 
estão abrigadas no Cen-
tro Esportivo Municipal  
Ubaldo Gonçalves – 
CEMUG. A pessoa que 
quiser realizar doações 
pode encaminhar o mate-
rial para a Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso (Se-
pedi), Rua Jorge Burihan, 
10 – Jardim Jaqueira.
Chuva – De ontem para 
hoje, o Centro Nacio-
nal de Monitoramento 
e Alertas de Desastres 
Naturais (CEMADEN)  
registrou na região central 
da cidade o acumulado de 
13.4 mm de chuva em 24 
horas, considerada uma si-
tuação normal.

citados”, explica Santos. 
“Estamos preparados para 
a remoção o acolhimen-
to de pessoas dessas áre-
as caso seja necessário”, 
acrescenta.
A Defesa Civil reco-
menda à população que 
evite transitar em ruas 
alagadas e mantenha-se  
em lugares abrigados, lon-
ge de redes elétricas e ár-
vores, e informar pelo nú-
mero 193 ou 199 os pontos 
onde há enchentes.
O prefeito Délcio Sato 
(PSD) reforçou as orien-
tações da Defesa Civil 
e ainda manifestou sua 
solidariedade aos mu-
nicípios vizinhos. “Es-
tamos à disposição  
para ajudar São Sebastião 
e Ilhabela, cidades mais 
afetadas pelas chuvas dos 
últimos dias”, destacou.

Bem Estar Social divulga
lista de aprovados no

Processo Seletivo para a 
Casa Abrigo em Paraibuna

A Prefeitura de Paraibuna, 
por intermédio da Direto-
ria Municipal de Saúde e 
Bem Estar Social, divul-
ga o resultado final dos 
aprovados no Processo 
Seletivo de Análise Cur-

ricular Nº 001/2018, para 
a contratação – por tempo 
determinado de 12 meses 
– de 03 (três) educadores 
sociais destinados a Casa 
Abrigo.    
    A equipe técnica res-

ponsável pela análi-
se dos currículos teve 
como foco a busca nas  
características menciona-
das no “Recrutamento” 
descrito no Edital do Pro-
cesso Seletivo.


