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A GAzetA dos Municípios

Após asfalto novo, ruas do 
Campo Alegre recebem
sinalização em Pinda

Prefeitura de Pinda comanda
“Exército” com mais de 200 pessoas 

para agilizar limpeza da cidade

Limpeza da calçada e dos 
lotes é responsabilidade 

do morador em Pinda

Escolas de esportes retornam 
às atividades em Pinda

Após o recapea-
mento asfálti-
co, três ruas do 

Campo Alegre receberam 
nesta semana a pintura 
de sinalização, realiza-

Época de chuva e 
calor intenso ge-
ralmente traz uma 

grande preocupação para 
as cidades: o aumento de 
grama e mato nas praças, 
canteiros e rotatórias. Para 
amenizar esse problema 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Se-
cretaria de Meio Ambien-
te, criou várias frentes de 
trabalho para executar os 
serviços de poda e roçada 
nos espaços públicos.
Atualmente mais de 200 
pessoas estão simultanea-
mente nas ruas da cidade 
através de quatro frentes 
de atuação.
Empresa terceirizada – 
Gerida pela Secretaria de 
Meio Ambiente, a empresa 
Coletora Pioneira é deten-
tora do contrato para ma-
nutenção da limpeza, poda 
e roçagem. Atualmente a 
empresa tem 6 equipes de 
trabalho (Pinda e Moreira 
César) que visa agilizar a 
demanda de serviços, que 

A população de Pin-
d a m o n h a n g a b a 
também pode e 

deve colaborar integrando 
esse exército para deixar 
o município mais bonito. 
Manter limpo a frente de 
sua casa ou terreno é obri-
gação de todo cidadão.
Segundo o artigo 25 do 
Código de Posturas do 
município, os morado-
res são responsáveis pela 
manutenção e limpeza de 
sua calçada, guia e sarjeta. 
Vale observar que o arti-
go 32 determina que todo 
o proprietário de imóvel 

As aulas das esco-
las de esportes da 
Secretaria Muni-

cipal de Esportes e Lazer 
voltam segunda-feira, dia 
3, para os alunos que já 
fazem parte das turmas. A 
rematrícula deve ser feita 
no lugar em que já faz as 
aulas, apresentando a car-
teirinha de 2019 e preen-
cher uma nova ficha.
Para os novos alunos, as 
inscrições começam no 
dia 10 de fevereiro e se-
guem até o dia 14, ou en-
quanto ainda tiver vagas. 
Para realizar a inscrição é 
preciso ir aos locais onde 
são dadas as aulas na mo-
dalidade de interesse. É 
necessário apresentar duas 
fotos 3×4, cópia e origi-
nal do RG ou Certidão 
de Nascimento e também 

da pelo Departamento de 
Trânsito. As ruas benefi-
ciadas são Laerte Assun-
ção                      Júnior, 
Joaquim Belo do Amorim 
e Benedito Silva Viola, to-

aumenta demasiadamente 
nesta época do ano. Ou-
tra empresa terceira que 
também tem contrato para 
esse serviço e colabo-
ra com menor efetivo é a 
Meta Flora.
Convênio Funap – Outra 
frente de trabalho é o con-
vênio que o município tem 
com a Fundação de Am-
paro ao Preso, vinculada à 
Secretaria de Administra-
ção Penitenciária do Es-
tado de São Paulo. Além 
da boa prática de respon-
sabilidade socioambien-
tal, o convênio visa deixar 
a cidade com um visual 
melhor, agilizando esses 
e outros tipos de serviços 
com a presença de 80 re-
educandos do sistema pri-
sional.
PEADs – Programa Emer-
gencial de Auxílio ao De-
sempregado é uma ação da 
Secretaria de Assistência 
Social que dá um socorro 
para quem não está con-
seguindo a recolocação 

(casa ou terreno) deve 
mantê-lo limpo. 
Já o artigo 116 fixa que os 
proprietários são obriga-
dos a construir ou refor-
mar a calçada do mesmo 
e o artigo 117 estipula a 
obrigatoriedade de cons-
truir muro.
O descumprimento dos 
artigos acima acarreta em 
multa sendo: 50% do sa-
lário mínimo para quem 
descumprir o artigo 25 e 
32 e três salários mínimos 
para quem infringir o arti-
go 116 e 117.
Outra forma de colaborar 

preencher ficha de inscri-
ção. Podem participar da 
Escola de Esportes crian-
ças e adolescentes de 5 a 
17 anos que estejam regu-
larmente matriculados na 
escola. Mais de mil vagas 
serão disponibilizadas. De 
acordo com a Secretaria 
de Esportes, os alunos par-
ticipam de competições 
próprias, como o Festival 
de Esportes. Confira as 
modalidades oferecidas e 
os locais de aulas: Atle-
tismo: centros esportivos 
João do Pulo e Zito
Basquete: Araretama, João 
do Pulo, Pai João e Caloi
Capoeira: João do Pulo, 
Caloi e Zito
Ciclismo: Araretama 
(Bem Viver)
Iniciação Esportiva: Ara-
retama, Cidade Nova, 

das localizadas próximas 
ao Pão de Açúcar. 
O objetivo é trazer melho-
res condições de seguran-
ça para pedestres, ciclistas 
e motoristas.

no mercado profissional. 
Dentre outras atividades, 
hoje cerca de 30 benefici-
ários deste programa estão 
direcionados para traba-
lhar na limpeza e zeladoria 
da cidade.
Efetivo próprio – Além do 
efetivo indireto, a Prefei-
tura tem também em seu 
corpo de funcionário cerca 
de 50 servidores públicos 
que também são direcio-
nados especificamente 
para essa ação.
“É uma verdadeira táti-
ca de guerra que empe-
nhamos diariamente para 
manter a cidade mais lim-
pa. Com o calor intenso, 
nosso gramado cresce 
muito rápido. 
Não só das praças, rotató-
rias e trevos mas também 
temos nossas unidades de 
saúde e de educação que 
também temos que deixar 
em ordem”, afirmou Maria 
Eduarda San Martin, se-
cretária de Meio Ambien-
te.

é denunciar o morador que 
não cumprir a legislação. 
Para isso o cidadão não 
precisa vir à Prefeitura. 
Diretamente de sua casa, 
através de um computador 
ou smartphone é possível, 
inclusive de forma anôni-
ma, denunciar o endereço 
e até enviar uma imagem 
para que o Setor de Postu-
ra realize a notificação.
Somente em janeiro deste 
ano (até o dia 28) a Ouvi-
doria da Prefeitura rece-
beu 128 registros de co-
municado para limpeza de 
terreno particular.

João do Pulo, Tabaú e Zito
Futebol: João do Pulo e 
Zito Futsal: Araretama, 
Cidade Nova, Quadra Co-
berta, Tabaú, Zito e Pai 
João Ginástica Artística: 
Araretama e Caloi
Ginástica Rítmica: Caloi e 
Zito
Handebol: Araretama, Ci-
dade Nova, Castolira, Ta-
baú e Zito
Judô: Araretama, João do 
Pulo e Zito
Taekwondo: João do Pulo 
e Zito
Tênis de Mesa: Caloi
Voleibol: Caloi, Cidade 
Nova, Juca Moreira, Qua-
dra Coberta, Zito e Arare-
tama
Projeto Mais Saúde no 
Esporte: João do Pulo (ne-
cessário encaminhamento 
médico)
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando 
têm que permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões 
e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenha ameaças de perigo. A 
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade 
incontrolável, provocando diversas reações na parte física, como aumen-
to dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante 
comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inú-
meras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe 
um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustro-
fobia devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses 
distúrbios.  

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, desen-
volvida, 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 ator-
mentada 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

Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O homem que teme sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

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

Livro D-25, FLS. nº 142, Termo nº 7153
Faço saber que pretendem se casar NATAN DOS SANTOS GUEDES e NICOLY MOREIRA CUNHA, aprensentando 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 02 de outubro de 1988, de profissão auxiliar de contas a pagar, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Ismael Dias da Silva, nº 571, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de HELÍ GUEDES, falecido em Tremembé/
SP e de NEIDE APARECIDA DOS SANTOS GUEDES, de 60 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 31 
de março de 1959, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 09 de junho 
de 1998, de profissão auxiliar de recrutamento e sel, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Pedro Lazarini, nº 
155, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de FRANCISCO ALVES DA CUNHA, de 43 anos, natural de Taubaté/SP, 
nascido na data de 13 de fevereiro de 1976 e de ANA PAULA MOREIRA CUNHA, de 45 anos, natural de Taubaté/SP, nascida 
na data de 24 de setembro de 1974, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Festival de Verão começa
na quinta com shows

e food trucks em Pinda

A primeira edição do 
Festival de Verão 
de Pindamonhan-

gaba começa nesta quin-
ta-feira, dia 30, às 18 ho-
ras com shows das bandas 
Bellator e Elecctrical – que 
vão tocar clássicos do rock 
nacional e internacional.
O evento, organizado pela 
Prefeitura e pelo Fundo 
Social de Solidariedade, 
será na Praça do Quar-
tel e contará com música 
ao vivo, food truck com 
hambúrgueres, espeti-
nhos, pastéis, gastrono-
mia portuguesa (Quinta 
do Olivargo), crepe fran-
cês, barracas com venda 
e exposição de artesanato, 
dentre outras atrações.
No dia 31, às 18 horas, o 
evento o terá as bandas 

Radiola e Nina, a partir 
das 18 horas, com suces-
sos do pop rock nacional e 
internacional, MPB e esti-
los musicais. No dia 1 de 
fevereiro a atração começa 
com Thais Monal e Rafa-
el Cavalheiro às 16 horas 
com canções pop e MPB; 
Sambatuque às 18 horas 
com samba, pagode e pop; 
e às 21 horas Bateria Show 
Sambatuque.
No dia 2 de fevereiro às 16 
horas tem Ron Coni com 
pop rock e MPB, banda 
Análise fazendo tributo a 
Legião Urbana às 18 ho-
ras, e O Cerco, às 20 ho-
ras, tocando sucessos da 
banda Charlie Brown jr.
O assessor de eventos da 
Prefeitura, Ricardo Flo-
res, disse que a intenção 

unir atividades de lazer e 
diversão à população com 
ações sociais, por meio de 
exposição e promoção de 
trabalhos do Fundo So-
cial voltado aos artesãos 
da cidade. “Estamos com 
grande parte da estrutura 
montada. Estamos acer-
tando os últimos detalhes 
e ainda novas atrações, 
espcialmente na gastro-
nomia. O Festival Verão é 
mais uma iniciativa inédi-
ta da Prefeitura e que vai 
beneficiar vários públicos. 
Teremos food trucks com 
muitas opções, música ao 
vivo com vários artistas 
com estilos musicais di-
versificados, exposição e 
venda de artesanatos. É 
uma festa para a família e 
amigos”, explicou.



página 3A GAzetA dos Municípios31 de janeiro de 2020



página 4 A GAzetA dos Municípios 31 de janeiro de 2020

Finalizado asfalto na Avenida 
das Rosas em Pinda

Caraguá Folia 2020 tem diversão com 
trios elétricos em 9 bairros, 17 blocos, 
Murilo Huff, Exaltasamba e Preta Gil

Caraguatatuba recebe a partir de
segunda (03/02) inscrições para

processo seletivo do Hospital Regional

Foi finalizado nes-
ta semana as obras 
de pavimentação 

asfáltica na ligação Vale 
das Acácias e Loteamento 

A temporada de ve-
rão nem acabou 
e os preparativos 

para o Carnaval estão a 
todo vapor. A Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Turismo, 
preparou uma vasta pro-
gramação para atender 
foliões de vários bairros 
em todas as regiões. Trios 
elétricos, cantores de re-
nomes, blocos carnavales-
co vão agitar a cidade em 
cinco dias de alegria.
Uma das novidades deste 
ano é a chegada do Cara-
guá Folia 2020 no bair-
ro Olaria, na região norte 
da cidade. No domingo 
(23/02), a partir das 21h, 
tem trio elétrico com os 
cantores Gigi Marques e 
Tikinho. A folia será na 
praça do bairro, à Rua Pe-
dro Januario Leite.
Também confirmados trios 
elétricos e bandas no Cen-
tro, Indaiá, Massaguaçu, 
Travessão, Jetuba, Morro 
do Algodão, Tinga e Porto 
Novo.

A partir da próxi-
ma segunda-feira 
(03/02), Caragua-

tatuba recebe as inscrições 
para processo seletivo do 
Hospital Regional do Li-
toral Norte.
As inscrições ficarão aber-
tas até 6 de fevereiro, das 
9h às 16h, na Associação 
Comercial e Empresarial 
de Caraguatatuba (ACE). 
Não será cobrada qualquer 
taxa de inscrição.
Serão mais de 500 vagas 
disponíveis em 38 car-
gos e o Instituto Sócrates 
Guanaes, gestor do Hos-
pital Regional do Litoral 
Norte em Caraguatatuba,  
informa que o Processo 
Seletivo Emergencial será 
para contratação imediata 
e cadastro reserva de pro-
fissionais, cujos salários 
variam entre R$ 1,2 mil 
e R$ 7,2 mil. Os interes-
sados devem comparecer 
ao local de inscrição mu-
nidos da ficha de inscrição 
preenchida, bem como dos 
documentos exigidos (ori-
ginais e cópias).
Todas estas informações 
e o detalhamento do pro-
cesso podem ser conferi-
dos no site do Instituto: 
www.isgsaude.org  – link 
‘Trabalhe Conosco’. O 
candidato deve selecionar 

Liberdade, no Distrito de 
Moreira César. Com essa 
obra a ligação Avenidas 
das Rosas e Avenida das 
Orquídeas fica 100% pa-

Oficialmente, o Caraguá 
Folia 2020 começa na 
quinta-feira (20/02) com 
o Grito de Carnaval do 
Bloco da Solidariedade, 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, e a Banda Saca 
Rolha que saem com trio 
elétrico pela região cen-
tral. Na sexta-feira, os fo-
liões podem aproveitar a 
folia momesca no Centro 
e na Massaguaçu. Mas tem 
muito mais com o desfile 
dos tradicionais Blocos 
do preto e Branco, das 
Piranhas, Gaiola das Lou-
cas, Devotos da Cheirosa, 
Urso, entre outros. Neste 
ano estão confirmadas a 
saída de 17 blocos, seis a 
mais que em 2019.  (confi-
ra a programação comple-
ta e os endereços abaixo).
“O Carnaval de Caraguá 
será um sucesso, com 
certeza! Os blocos estão 
animados, vamos colocar 
trios elétricos para os que 
pediram e levar nossos 
artistas para agitarem os 
bairros”, conta o secretá-

a unidade HOSPITAL RE-
GIONAL DO LITORAL 
NORTE para acessar a 
Ficha de Inscrição do Pro-
cesso Seletivo.
Segue o link da ficha de 
inscrição http://www.is-
gsaude.org/site/arquivos/
processos/1579716899.
pdf e do cronograma 
h t tp : / /www. i sgsaude .
org/site/arquivos/proces-
sos/1579717802.pdf .
O processo seletivo con-
tará com prova de conhe-
cimento técnico para cada 
área de atuação, além de 
conhecimentos em infor-
mática e entrevista cole-
tiva. Todas as etapas são 
classificatórias e elimina-
tórias e as datas serão di-
vulgadas em breve.
A Associação Comercial e 
Empresarial de Caragua-
tatuba fica na Rua Enge-
nheiro João Fonseca, 484, 
Centro.
Confira os cargos:
– Analista de Comunica-
ção
– Analista de Contratos
– Analista de DP
– Analista de Gestão de 
Pessoas
– Analista de Sistemas / 
Infraestrutura
– Arquivista
– Assistente Social
– Auxiliar Administrativo

vimentada trazendo mais 
conforto e saúde para os 
moradores e melhor valo-
rização para os imóveis da 
região.

rio de Turismo Rodrigo 
Tavano.
Segundo ele, o prefeito 
Aguilar Junior pediu que 
preparasse uma progra-
mação especial e ousada 
para atrair mais turistas e 
veranistas neste período 
de festas. “O Carnaval de 
São Paulo tem ganhado 
mais adeptos, mas temos 
o nosso diferencial que é a 
folia e ao mesmo tempo a 
praia e atrativos da nossa 
cidade”.
Para esta edição, a Pre-
feitura de Caraguatatuba 
também aposta em gran-
des shows para levar o 
público à Passarela do 
Samba. Confirmadas as 
apresentações de Murilo 
Huff (23/02), Exaltasamba 
(24/02) e Preta Gil (25/02) 
na Praça da Cultura (Ave-
nida da Praia), no Centro.
“Trabalhamos com a po-
lítica de diminuição de 
shows durante o verão para 
investir em outros meses e 
fomentar a demanda o ano 
inteiro”, explica Tavano.

– Auxiliar de Farmácia
– Enfermeiro UTI Adulto
– Enfermeiro UTI Pediá-
trica
– Enfermeiro Qualidade
– Enfermeiro Centro Ci-
rúrgico
– Enfermeiro Oncologia / 
Radioterapia
– Enfermeiro Trabalho
– Enfermeiro Generalista
– Enfermeiro Serviço de 
Apoio de Diagnostico Te-
rapêutico (SADT)
– Engenheiro do Trabalho
– Farmacêutico
– Faturista
– Fonoaudiólogo
– Maqueiro
– Motorista
– Nutricionista
– Odontólogo
– Ouvidor
– Psicólogo
– Técnico de Aparelho 
Gessado
– Técnico de Radiologia
– Técnico de Enfermagem
– Técnico de Enfermagem 
+ Instrumentação Cirúrgi-
ca
– Técnico de Enfermagem 
do Trabalho
– Técnico de Radioterapia
– Técnico de Saúde Bucal
– Técnico de Segurança do 
Trabalho
– Técnico de TI
– Telefonista
– Terapeuta Ocupacional

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade Convite nº 01/2020, Processo nº 02/2020, para Prestação 
de Serviços de Maquinário Pesada e Transporte de Cargas em Geral. Abertura 
da Sessão Pública dia 10/02/2019 às 08:20 horas. Os interessados poderão reti-
rar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 
07/02/2019, 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 
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