
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 01 DE OUTUBRO DE 2019 EDIÇÃO 2571  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Pindamonhangaba e São Jose dos 
Campos lideram geração de emprego 

na região, de janeiro a agosto

OAB Tremembé comemora o 
dia da secretaria

Vacinação antirrábica se
encerra esta semana em Caçapava

EDP investe cerca de R$ 3 milhões em obras de 
rede de energia em São José dos Campos,

São Francisco Xavier e Monteiro Lobato

A geração de empregos 
no Vale do Paraíba tem no 
topo do ranking as cidades 
de Pindamonhangaba e 
São Jose dos Campos, de 
acordo com os dados dis-
ponibilizados no site do 
CAGED (Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregos). 
Os dados são referentes 
ao período entre janeiro 
e agosto de 2019 e en-
volvem as  atividades de 

A OAB de Tremembé co-
memorou dia 30 de setem-
bro, o dia da secretaria. 
No cafe da manha também 

A campanha de vacinação 
antirrábica que começou 
em Caçapava no dia 26 de 
agosto está chegando ao 
final. 
O encerramento aconte-
cerá no dia 2 de outubro, 
próxima quarta-feira, das 
8h às 17h, no Centro Cul-
tural, onde a equipe da 
Saúde vai vacinar todos os 
animais da região e de ou-
tras que ainda não tiverem 
recebido a vacina.
De acordo com a médica 

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Alto 
Tietê, Vale do Paraíba 
e Litoral Norte de São 
Paulo, realiza ações con-
tínuas de implantação de 
novas tecnologias no sis-
tema elétrico na área de 
Concessão. Para ampliar 
a qualidade e segurança 
no fornecimento de ener-
gia da Zona Norte de São 
José dos Campos, distrito 
de São Francisco Xavier e 
para a cidade de Monteiro 
Lobato, importantes polos 
turísticos do Vale do Para-
íba, a Companhia iniciou 
obras de melhorias da in-
fraestrutura energética lo-
cal.
O investimento total será 
de 3 milhões e as obras 
têm previsão de término 
em dezembro. Visando 
a modernização da rede 
existente, serão substitu-
ídos 15 quilômetros de 
rede aérea convencional 

Extrativismo Mineral, In-
dústria, Serviços, Cons-
trução Civil, Comércio, 
Administração Pública e 
Agropecuária.
Em Pindamonhangaba, 
foram gerados nos 1010 
postos de trabalho nos 
primeiros oito meses do 
ano, enquanto que em São 
José, os números são li-
geiramente menores: 1003 
novos empregos. Também 
tiveram saldo positivo 

foi comemorado o dia de 
aniversario de Dona Ma-
ria, o clima foi de festi-
vidade, Dona Maria foi 

veterinária e coordenado-
ra da campanha, Fanice 
de Siqueira Galvão, até o 
momento, foram vacina-
dos 10.524 animais entre 
cães e gatos em todas as 
regiões do município. O 
cronograma foi cumprido 
à risca e não haverá pror-
rogação da campanha em 
Caçapava.
Quem ainda não vacinou 
seu animal de estimação 
contra a raiva, deve pro-
curar o Centro Cultural, 

por novas tecnologias com 
fiação compacta e prote-
gida, mais resistentes a 
agentes externos como ve-
getação, substituídos 250 
postes, instalados quatro 
reguladores de Tensão e 
implantadas 137 chaves 
de proteção e de manobras 
de carga.
Com as ações de melhoria, 
a nova rede proporciona-
rá maior disponibilidade 
energética e flexibilidade 
ao sistema, o que deixa a 
rede ainda mais preparada 
para o desenvolvimento 
da região.
“A nova rede permite aten-
der os atuais clientes com 
mais segurança e acompa-
nhar de forma sustentável 
o crescimento econômico 
local. Além disso, todo 
cabeamento utilizado no 
projeto é protegido, o que 
proporciona maior har-
monia com a vegetação e 
meio ambiente, auxiliando 

os municípios as cidades 
de Guaratinguetá (421), 
Caçapava (407), Taubaté 
(363), Jacareí (138) e Cru-
zeiro (104).
O destaque negativo foi o 
resultado de Caraguatatu-
ba que apresentou perda 
de 316 postos de vagas 
de emprego. No entanto, 
cabe lembrar que o perí-
odo envolve a temporada 
de baixo movimento nas 
cidades litorâneas.

cumprimentada pelos fun-
cionários e advogados que 
estiveram presentes ao 
evento.

na quarta-feira. Podem ser 
vacinados todos os cães e 
gatos saudáveis acima de 
3 meses de idade.
Os cães devem ser con-
duzidos por pessoas com 
idade e porte adequados 
para o manejo do animal 
e, no caso de cães bravios 
ou mordedores, de qual-
quer raça, devem utilizar 
focinheira apropriada. Já 
os gatos devem ser trans-
portados em caixas apro-
priadas e em segurança.

na prevenção contra que-
das de energia”, destaca 
Lauro Ribeiro, gestor exe-
cutivo da EDP.
Outros investimentos na 
região
Em maio de 2019, a EDP 
inaugurou a subestação 
de energia Vila Paiva. O 
investimento de R$ 17,4 
milhões permitiu a expan-
são em 12% da capacida-
de do sistema energético 
da cidade de São José 
dos Campos, e beneficiou 
diretamente cerca de 78 
mil clientes, o equivalen-
te a 270 mil habitantes. A 
obra trouxe impacto direto 
na qualidade e seguran-
ça do fornecimento de da 
zona norte da cidade, ao 
Distrito de São Francisco 
Xavier e para o município 
de Monteiro Lobato. Para 
conectar a subestação ao 
sistema da Distribuidora, 
foram construídos 12 km 
de rede aérea na região.
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Miscelânea
Curiosidades

A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homens e mulheres 
e hoje em dia tem sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. 
Apesar das rugas serem algo que mais cedo ou mais tarde surgirão em 
nossa pele, devido a fatores orgânicos a perda da elasticidade natural que 
ocorre com o envelhecimento, agentes externos são as principais causas 
de sua formação. A exposição ao Sol é a maior vilã do envelhecimento 
precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador solar 
com fator15, no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fu-
maça tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. 
A posição de dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar 
de barriga para cima, evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
É durante a dificuldade que a gente conhece os verdadeiros amigos.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.
Bem feito é melhor que bem explicado.
Quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O amor não se define, apenas sente-se.
A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Numa semente de trigo há mais vida do que num monte de feno.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 104, Termo nº 7076
Faço saber que pretendem se casar TIAGO BOTELHO BEVILACQUA e ALINE DE SOUSA, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Barra Mansa-RJ, nascido 
em 24 de fevereiro de 1989, de profissão policial militar, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Acacio 
Cardoso, nº 200, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ANTONIO LUIZ MAGIOLI BEVILAC-
QUA, de 69 anos, natural de Santo Antonio do Chiador/MG, nascido na data de 08 de abril de 1950, residente e domiciliado 
em Anta/RJ e de HILDA BOTELHO BEVILACQUA, falecida em Barra Mansa/RJ na data de 13 de julho de 2006. Ela é 
natural de Taubaté-SP, nascida em 16 de novembro de 1987, de profissão professora, de estado civil divorciada, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de MARIA LUIZA DE SOUSA, de 48 anos, natural de Tremembé/SP, 
nascida na data de 07 de fevereiro de 1971, residente e domiciliada em 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. 

Livro D-25, FLS. nº 105, Termo nº 7078
Faço saber que pretendem se casar DRÁUSIO ELVIS NOGUEIRA e LUANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-
-SP, nascido em 09 de agosto de 1986, de profissão manobrista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Pedro 
Celete, nº 786, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ CLAUDIO NOGUEIRA, de 67 anos, 
natural de São José do Barreiro/SP, nascido na data de 03 de março de 1952 e de MARIA BENEDITA NOGUEIRA, de 60 
anos, natural de Natividade da Serra/SP, nascida na data de 14 de dezembro de 1958, residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 27 de janeiro de 1991, de profissão operadora de caixa, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LAERCIO DO NASCIMENTO, natural de Tremembé/SP 
e de ROSICLEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, de 45 anos, natural de Boquira/BA, nascida na data de 06 de janeiro de 
1974, 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. 

Livro D-25, FLS. nº 104, Termo nº 7077
Faço saber que pretendem se casar ADEMIR LEMOS NOGUEIRA e PATRICIA GOMES PEIXOTO, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 11 de julho de 1973, de profissão metalurgico, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Estrada do 
Poço Grande, nº 3105, Poço Grande, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ANTONIO SANTOS NOGUEIRA, falecido 
em Taubaté/SP e de EDNA LEMOS NOGUEIRA, falecida em Taubaté/SP na data de 13 de outubro de 2012. Ela é natural de 
São Paulo-SP, nascida em 31 de agosto de 1982, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de EDNA GOMES MARTINS, de 59 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 13 de 
abril de 1960, residente e domiciliada em 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.
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Inscrições abertas para o
Ensino Médio Técnico em

Informática no Senac em Pinda

Concessionária Tamoios, Polícia
Rodoviária e Grupo Escoteiro participam 

de blitz educativa em Caraguá

Prefeitura de São Sebastião 
investe na recuperação de 12 
km de estrada na Costa Sul

A área de tecnologia da 
informação demandará 70 
mil profissionais por ano 
até 2024, mas o Brasil for-
ma, anualmente, apenas 
46 mil pessoas com o per-
fil necessário para ocupar 
as vagas disponíveis no 
setor. Os dados, divulga-
dos pela Associação Bra-
sileira das Empresas de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação (Brass-
com), mostram como o 
setor está aquecido e de-
manda profissionais com 
habilidades específicas.
Jovens do Vale do Paraíba 
podem acelerar a entra-
da profissional nesta área 
enquanto finalizam os úl-
timos anos do período es-
colar regular por meio do 
Ensino Médio Técnico em 
Informática, curso inédito 
na região ofertado pelo 
Senac Pindamonhangaba.
“Essa área é a que mais 
apresenta oportunidades 
de trabalho e inovação, 
mas sobram vagas por 
ausência de profissionais 
especializados. Com essa 
formação que passamos 
a ofertar, o jovem poderá 
atuar em organizações pú-
blicas e privadas de qual-
quer segmento, tais como 
as do setor de comércio, 
serviços, indústria, con-
sultoria, ensino e pesqui-
sa, por meio da prestação 
de serviços autônomos, 
temporários ou contrato 
efetivo”, afirma Ana Cláu-
dia Galhardo Palma, ge-
rente do Senac Pindamo-
nhangaba.
Ana Cláudia conta que o 
curso proporciona que os 
estudantes concluam o en-
sino médio não somente 
com uma profissão, mas 
também com um projeto 
de vida, além de estarem 
preparados para o ENEM 
e demais exames de ad-
missão das universidades 
brasileiras. O aluno tam-
bém poderá fazer um está-
gio profissional durante o 

Encerrando a programa-
ção da Semana Nacional 
do Trânsito 2019, a Con-
cessionária Tamoios, a 
Polícia Militar Rodoviária 
(PMRv) e o 85º Grupo Es-
coteiro Caraguatá realiza-
ram uma blitz educativa 
com usuários da Rodovia 
na tarde do último sábado 
(28). A atividade acon-
teceu na base da PMR, 
localizada no km 82 da 
Rodovia dos Tamoios, em 
Caraguatatuba. Cerca de 
50 pessoas participaram 
da atividade.
Durante a ação, os poli-
ciais ficaram responsáveis 
pela abordagem de mo-
toristas e motociclistas, 
enquanto as crianças con-
versavam sobre segurança 
viária e entregavam folhe-

A Prefeitura de São Se-
bastião trabalha em ritmo 
acelerado nas obras de pa-
vimentação e urbanização 
por todo o município. Na 
Costa Sul, a revitalização 
da estrada que integra os 
bairros de Boracéia, Ju-
réia, Engenho, Barra do 
Una e Juquehy, e que acu-
mula 12 km de extensão, 
vai oferecer mais comodi-
dade, segurança e qualida-
de de vida aos moradores 
da região.  
A nova Estrada Sul inclui 
a execução de serviços nas 

Ensino Médio Técnico em 
Informática, com chances 
de conquistar um emprego 
enquanto ainda estiver es-
tudando. 
Para facilitar o acesso de 
jovens estudantes ao En-
sino Médio Técnico em 
Informática, o Senac Pin-
damonhangaba oferece 
descontos promocionais. 
Alunos de escolas públi-
cas, que estejam cursando 
o 9º ano do ensino funda-
mental em escola muni-
cipal ou estadual, podem 
obter 20% de desconto 
no valor total do curso. 
Já matrículas realizadas, 
até outubro, por grupos 
de pais com filhos que es-
tudam na mesma escola 
ou em escolas diferentes, 
terão desconto de 50% 
no valor da matrícula em 
2019. O benefício é váli-
do a partir da matrícula de 
dois alunos.
As inscrições podem ser 
feitas pelo Portal Senac 
e as aulas terão início em 
27 de janeiro de 2020, das 
7h30 às 12h45. A unidade 
terá duas turmas, com 40 
vagas cada.
Preparação para o mundo 
do trabalho  
O Ensino Médio Técnico 
em Informática compre-
ende toda a Base Nacio-
nal Comum Curricular do 
Ensino Médio e é dividido 
em áreas do conhecimen-
to, não em disciplinas: 
Linguagens e suas Tecno-
logias (língua portugue-
sa, artes, educação física, 
língua inglesa e informá-
tica); Ciências da Natu-
reza e suas Tecnologias 
(biologia, física, química 
e informática); Ciências 
Humanas e Sociais Apli-
cadas (história, geografia, 
sociologia, filosofia e in-
formática); e Matemática 
e suas Tecnologias (mate-
mática e informática).
Além das atividades rela-
cionadas a cada área, os 
alunos recebem suporte 

tos educativos. A Conces-
sionária Tamoios esteve 
presente com as equipes 
de comunicação, resgate e 
operação.
Para o comandante do Ba-
talhão, Tenente James Go-
doi, a atividade aproxima 
a polícia da comunidade. 
“Essas ações são impor-
tantes porque mostram 
que o trabalho da polícia 
não é só o de multar. Nós 
estamos ali com o objeti-
vo de preservar vidas. Foi 
uma excelente oportuni-
dade de plantar a semente 
da conscientização neles 
que serão os futuros moto-
ristas.”
A atividade também pro-
porcionou que as crianças 
conhecessem o funciona-
mento da ambulância e do 

avenidas Mãe Bernarda 
(Juquehy), Manoel Rabelo 
Filho (Boracéia), Magno 
Passos Bittencourt (En-
genho e Barra do Una), e 
Marginal Bacuris (Juréia), 
e consiste na instalação 
de blocos intertravados, 
guias, sarjetas, calçadas e 
drenagem.
Com investimento de cer-
ca de R$ 13 milhões, a 
realização do trabalho de 
recuperação já chega a 
mais de 70% em alguns 
trechos, como no caso da 
Avenida Mãe Bernarda, 

individualizado para de-
senvolver seu projeto de 
vida e carreira, em sinto-
nia com sua história e suas 
vontades, e o projeto de 
formação profissional. To-
das as aulas são dinâmicas 
e interativas, com simula-
ção de situações reais em 
diversos ambientes da uni-
dade, explorando toda a 
infraestrutura de laborató-
rios e espaços oferecidos. 
E todos os professores 
possuem formação sólida 
e experiência profissional 
na área.
Ao final de cada ano le-
tivo, o aluno recebe um 
certificado de qualifica-
ção profissional e já tem 
a possibilidade de atuar 
no mundo do trabalho. 
Após o primeiro ano, ga-
nha o título de Assistente 
de Suporte de Manutenção 
em Computadores; no se-
gundo, é certificado como 
Assistente de Operação de 
Redes de Computadores; 
e, no terceiro, recebe o tí-
tulo de Assistente de De-
senvolvimento de Aplica-
tivos Computacionais.
Ao término do Ensino 
Médio Técnico em Infor-
mática, o aluno estará ca-
pacitado para atuar como 
técnico em informática e 
realizar o planejamento e 
a execução dos processos 
de manutenção de compu-
tadores, operação de redes 
locais de computadores 
e o desenvolvimento de 
aplicativos computacio-
nais.
Para mais informações e 
inscrições, acesse: www.
sp.senac.br/ensinomedio.
Serviço: 
Ensino Médio Técnico em 
Informática - Turma 2020
Local: Senac Pindamo-
nhangaba
Endereço: Rua Suíça, 
1.255 - Santana - Pinda-
monhangaba/SP
Informações e inscrições: 
www.sp.senac.br/ensino-
medio

guincho, utilizados pela 
Concessionária, e as via-
turas da Polícia Rodoviá-
ria.
O Assessor de Comuni-
cação da Tamoios, Mar-
cos Elia, reforça que esse 
tipo de atividade dá voz 
às crianças e permite que 
elas sejam vistas, ajudan-
do no desenvolvimento do 
cidadão do futuro.
Aproximadamente 100 
veículos foram abordados 
durante a blitz. A ativida-
de encerra a série de ações 
desenvolvidas pela Con-
cessionária em comemo-
ração à Semana Nacional 
do Trânsito 2019, campa-
nha realizada em parceria 
com a ARTESP - Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo

da Rua Dionísio Faustino, 
em Juquehy, até a Ponte 
de Barra do Una. A obra 
completa tem prazo para 
conclusão para o início do 
próximo ano.
Costa Norte
O outro lado da cidade 
também receberá investi-
mentos. Mais de 40 ruas 
dos bairros da Enseada, 
Jaraguá e Canto do Mar 
serão recuperadas. Serão 
mais de 10 km de pavi-
mentação, sendo que a 
maioria das ruas receberão 
asfalto, outras bloquetes.
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PF promove palestra sobre o 
uso indevido de drogas

De olho na alta temporada, Sabesp 
realiza melhorias no sistema de 

abastecimento em Caraguá

Prefeitura de Caraguá deve publicar 
edital do concurso de 70 vagas da 

Guarda Civil Municipal até dezembro

Os Grupos de Intervenção 
ao Uso Indevido de Drogas 
das Delegacias de Polícia 
Federal do  aeroporto In-
ternacional de Guarulhos 
e de São José dos Campos 
representados pelos APF 
Migotto e APF Alexandre, 
respectivamente, em mais 
uma parceria com o GIR - 
Grupo de Intervenção Rá-
pida do Sistema de Admi-
nistração Penitenciária do 
Estado de São Paulo, re-
presentados pelos Agentes 
Penitenciários Hélio e Ga-

Ao longo do ano a Sa-
besp realiza investimen-
tos e melhorias visando 
“preparar a casa” para 
atender à demanda de 
abastecimento de água na 
alta temporada, quando a 
população aumenta con-
sideravelmente em toda 
região. Entre as principais 
ações em execução em 
Caraguatatuba, o destaque 
é a instalação dos 5km de 
redes de abastecimento de 
água, dos quais 2,5 km já 
estão em andamento para 
13 vias públicas no bair-
ro Morro do Algodão, na 
região norte, com investi-
mento de R$ 344 mil em 
benefício de 2.500 famí-
lias.
Na região sul, no bairro 
Casa Branca, na avenida 
Emiliano Campedeli, fun-
cionários da Companhia 
trabalham na recuperação 
de 500 metros de uma 
rede de água de 200mm 
que estava desativada. Ao 
término dessa primeira 
etapa será iniciado o as-
sentamento de 700 metros 
de tubulações para refor-
çar o abastecimento nos 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Administração, 
deve publicar no Diário 
Oficial Eletrônico o edi-
tal do concurso de público 
para 70 vagas do cargo de 
Guarda Civil Municipal 
(GCM) de 2ª classe até 
o final de 2019. O docu-
mento deve sair no link ht-
tps://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/category/
diario-oficial/ e no site da 
Fundação Vunesp https://
www.vunesp.com.br/.
Os candidatos precisam 
ser maiores de 18 anos e 
ter Ensino Médio com-
pleto. A taxa de inscrição 
deve variar entre R$ 60 e 
R$ 70. As inscrições serão 
feitas exclusivamente pelo 
site https://www.vunesp.
com.br/.  O salário inicial 
é de R$ 1.987,88.
Haverá isenção desse va-
lor para quem está regis-
trado no CadÚnico para 
Programas Sociais do Go-
verno Federal (Cadastro 
Único) do Ministério da 
Cidadania ou ser doador 
de sangue ou de medu-
la óssea (com o Registro 
Nacional de Doadores Vo-
luntários de Medula Óssea 
- REDOME).
Das 70 vagas, sete são 
destinadas a mulheres e 
5% a pessoas com defici-
ência, conforme os requi-
sitos previstos no edital. 
As provas objetivas têm 
previsão de aplicação ain-
da este ano.
Os aprovados e classifi-
cados dentro da quantida-

lhardo, através do Proje-
to Resgatando pela Base, 
ministraram palestra sobre 
prevenção ao uso indevi-
do das drogas para apro-
ximadamente 100 alunos 
do Ensino Fundamental 
da UNITAU - Universida-
de de Taubaté, abordando 
temas como família, dis-
ciplina, amizades, e enfa-
tizando a importância das 
boas escolhas e a constru-
ção de um projeto de vida 
como fatores de proteção.
Como estamos no mês de 

bairros Olaria, Morro do 
Querosene e Casa Branca, 
beneficiando diretamente 
1.962 famílias.
A comunidade do Pego-
relli foi beneficiada com 
a instalação de um equi-
pamento de bombeamen-
to (booster) na avenida 
Avelino Alves dos San-
tos, para elevação e pres-
surização constante das 
redes de distribuição, que 
resultou no aumento da 
pressão, fazendo com que 
a água chegue com mais 
força ao cavalete de cada 
imóvel abastecido pela 
Companhia.
Dentro dos preparativos 
para a temporada de ve-
rão, a Sabesp já iniciou 
também a lavagem dos 
reservatórios de água que 
abastecem os bairros do 
município. Neste mês o 
reservatório do Benfica, 
com capacidade para 1,75 
milhão de litros de água, 
recebeu serviços de lim-
peza, manutenção e inspe-
ção estrutural. Durante a 
realização do trabalho foi 
necessário executar mano-
bras nas redes de distribui-

de de vagas estabelecidas 
pelo edital farão Testes de 
Aptidão Física (TAF) para 
seguir no certame, que 
ainda envolve a entrega 
da documentação exigi-
da, investigação social, 
exame médico, avaliação 
psicológica e curso de for-
mação.
A GCM
Serão requisitos básicos 
para o ingresso no cargo 
público de Guarda Civil 
Municipal da Prefeitura de 
Caraguatatuba ter nacio-
nalidade brasileira, gozar 
dos direitos políticos, es-
tar quites com as obriga-
ções militares e eleitorais, 
nível médio completo de 
escolaridade, idade míni-
ma de 18 anos, aptidão fí-
sica, psicológica e mental, 
idoneidade moral compro-
vada por investigação so-
cial e certidões expedidas 
perante os Poderes Judi-
ciários estadual e federal, 
possuir, no mínimo, 1,65 
metro de altura, quando 
o candidato for do sexo 
masculino, e 1,55 metro 
de altura, quando a candi-
data for do sexo feminino, 
possuir CNH para condu-
ção de veículos de cate-
goria “A” e “B”. Serão re-
servados 10% de vagas de 
cada concurso para o sexo 
feminino. Os candidatos 
aprovados na primeira 
fase serão matriculados 
em número equivalente ao 
de cargos vagos colocados 
em concurso, iniciando-se 
o exercício no curso de 
formação.

setembro, escolhido para 
promover a prevenção ao 
suicídio, alertamos quanto 
ao risco da depressão, con-
siderada a doença do sécu-
lo e dentre os transtornos 
psiquiátricos a principal 
causa de suicídio, quan-
do foi lembrado que neste 
mês, infelizmente dois co-
legas de corporação come-
teram este ato.
No final do evento foram 
abertas perguntas aos par-
ticipantes, especialmente 
sobre as carreiras.

ção para evitar o corte no 
fornecimento de água dos 
imóveis, que temporaria-
mente foram abastecidos 
pelo reservatório Guaxin-
duba, na região da Martim 
de Sá.
Vale ressaltar que o reser-
vatório Benfica é respon-
sável pelo atendimento 
aos bairros da região cen-
tral, entre eles Jardim Ca-
lifórnia, Benfica, Centro, 
Estrela D’alva, Caputera 
e Jardim Primavera, totali-
zando 5.250 ligações.
Para o gerente da Sabesp 
em Caraguatatuba, Pedro 
Ponce, todas essas inter-
venções vão contribuir 
para o reforço no abaste-
cimento. “Logo que aca-
ba uma temporada, nossa 
equipe recomeça o traba-
lho de estruturação para a 
execução de novas obras, 
manutenções e interven-
ções ao longo de todo o 
ano, pensando sempre no 
próximo verão. Isso signi-
fica que toda essa estrutura 
pensada para atender uma 
alta demanda é usufruída 
ao longo por toda a popu-
lação”, finalizou.

Durante a realização do 
curso, de caráter elimina-
tório, os candidatos rece-
berão a denominação de 
“Aluno Guarda” e, exclu-
sivamente, uma ajuda de 
custo no valor mensal de 
R$ 1,2 mil, não se con-
figurando nesse período 
qualquer relação de traba-
lho com a Administração 
Municipal.
As aulas do curso ocorre-
rão de segunda a sexta-fei-
ra e, caso necessário, aos 
sábados domingos e feria-
dos. Além do aproveita-
mento satisfatório, o aluno 
guarda terá que ter 75% de 
frequência durante o trei-
namento.
Vunesp
A Fundação Vunesp foi 
criada em 26 de outubro 
de 1979 por ato do Con-
selho Universitário da 
Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesqui-
ta Filho (Unesp). Realizou 
no início de 1981 o seu 
primeiro vestibular, com 
36.658 candidatos. Des-
ses, 35.622 estavam dis-
putando 2.283 vagas para 
ingresso em 65 cursos ofe-
recidos pela Unesp.
A partir desse vestibular, 
a Vunesp vem desenvol-
vendo, com regularidade, 
as atividades próprias dos 
objetivos para os quais 
foi criada.  Atualmente, a 
Fundação Vunesp conta 
com mais de 200 funcio-
nários e trabalha, anual-
mente, em mais de 120 
projetos, avaliando cerca 
de 3 milhões de pessoas.


