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A GAzetA dos Municípios

Mudanças no Estatuto
do Desarmamento podem
voltar à pauta da Câmara

Cemitérios ampliam horário de
funcionamento no feriado de Finados

Taubaté intensifica campanha 
para diagnóstico de tuberculose

Estreia no Brasil – Volkswagen 
apresenta Picape conceito

inédita no Salão do Automóvel

Na volta das atividades 
parlamentares após o se-
gundo turno das eleições, 
possíveis mudanças no Es-
tatuto do Desarmamento, 
uma das propostas do pre-
sidente eleito Jair Bolso-
naro (PSL), podem voltar 
à pauta da Câmara dos De-
putados ainda neste ano.
O coordenador da Frente 
Parlamentar da Segurança 
Pública, deputado Alberto 
Fraga (DEM-DF), disse 
ontem, que as alterações 
no estatuto, em vigor des-
de 2003, podem ser anali-
sadas ainda em novembro. 
Segundo ele, não há chan-
ce de revogação da lei.
O estatuto prevê que a 
pessoa declare a efetiva 

Com a expectativa de rece-
ber 20 mil pessoas, os dois 
cemitérios municipais de 
Taubaté vão funcionar em 
horário estendido, das 7h 
às 18h, no feriado de Fina-
dos em 2 de novembro.
A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
informa que a travessa da 
Saudade, que dá acesso ao 
cemitério do Belém, será 
interditada durante o dia 
2 de novembro. Somente 
será permitida a circula-
ção de moradores do local, 
taxistas, idosos e pessoas 
com deficiência. Agentes 
de trânsito vão estar no lo-
cal para orientar os pedes-
tres e garantir a fluidez do 
trânsito. Não há restrição 
prevista para o cemitério 
de Quiririm.

A Prefeitura de Taubaté vai 
intensificar as atividades 
de busca para diagnósti-
co de tuberculose entre os 
dias 5 e 19 de novembro. 
A Divisão de Tuberculose 
do Centro de Vigilância 
Epidemiológica Estadu-
al propôs aos municípios 
do Estado de São Paulo a 
busca ativa de sintomáti-
co respiratório de casos da 
doença.
Em Taubaté, por exemplo, 
dados levantados pela Vi-
gilância Epidemiológica 
indicam uma tendência de 
aumento do número de ca-
sos de tuberculose em pes-
soas mais jovens.
De janeiro ao final de 
outubro deste ano, a Vi-
gilância Epidemiológica 
Municipal contabilizou a 
incidência de 79 casos de 
tuberculose na cidade, en-
tre os quais 50 homens e 
29 mulheres. Do total de 

Conceito combina ele-
mentos de estilo de SUV 
urbano com o DNA de 
uma picape versátil
No Salão Internacional do 
Automóvel de São Paulo, 
que acontece de 8 até 18 
de novembro) a Volkswa-
gen vai celebrar a estreia 
mundial de uma extraordi-
nária picape conceito, que 
combina o conteúdo de um 
moderno e digitalmente 
conectado SUV à versati-
lidade de uma picape mui-
to bem pensada para criar 

necessidade da arma, mas 
este requisito será supri-
mido. “Por ser muito sub-
jetivo, estamos suprimin-
do do texto do estatuto o 
requisito que diz que pre-
cisa comprovar necessi-
dade para o uso da arma”, 
disse Fraga.
Segundo o deputado, os 
outros requisitos para a 
posse e porte de arma de-
verão ser mantidos, como 
a exigência de não ter 
antecedentes criminais, 
comprovação de curso de 
tiro e exame psicotécnico 
e ter, no mínimo, 25 anos 
de idade para a compra de 
armas. Ontem, no entanto, 
em entrevista a emisso-
ra Record, Jair Bolsonaro 

O Cemitério Municipal de 
Taubaté (Belém, fundado 
em 1887) é composto por 
5.000 jazigos perpétuos, 
15.000 jazigos de arrenda-
mento, 3.400 columbários 
subterrâneos, 775 colum-
bários aéreos e 750 nichos. 
O Cemitério de Quiririm 
(fundado em 1928) conta 
com 100 jazigos perpétu-
os, 1.000 jazigos de arren-
damento e 168 nichos.
A Prefeitura de Taubaté 
executa manutenções peri-
ódicas nos cemitérios. Fa-
miliares e amigos podem 
executar a limpeza dos ja-
zigos até mesmo no dia 2, 
mas grandes reformas só 
serão liberadas a partir do 
dia 3 de novembro.
No cemitério do Belém, 
entre os túmulos mais vi-

casos notificados, 25,3% 
são de pessoas entre 20 e 
29 anos. No ano passado, 
a maior prevalência era da 
faixa etária entre 40 e 49 
anos.
No município de Taubaté 
a campanha irá estimu-
lar o interrogatório sobre 
tosse, a identificação dos 
sintomáticos respiratórios 
e a coleta de bacilosco-
pia (escarro). A campanha 
será realizada nas Unida-
des Básicas de Saúde, no 
Ambulatório Municipal 
de Infectologia (AMI), no 
Centro de Atenção Psi-
cossocial Álcool e Drogas 
(Caps-AD), e no Consul-
tório de Rua.
O objetivo é colher amos-
tra de escarro em pacientes 
que apresentem o sintoma 
ou convívio com outros 
portadores da doença. O 
procedimento é rápido, 
simples e indolor e de fácil 

um novo veículo orientado 
para uso urbano.
Uma inovação desse con-
ceito é a área de carga 
multivariável: em poucos 
movimentos pode ser sig-
nificativamente ampliada, 
graças ao painel traseiro 
facilmente rebatível da ca-
bine dupla.
O veículo conceito está 
posicionado abaixo da 
Amarok, mas é baseado na 
Matriz Modular Transver-
sal (MQB), tal qual o bem-
sucedido SUV compacto 

falou em diminuir a idade 
mínima para compra de 
arma para 21 anos.
A tramitação da votação 
em plenário ainda pode 
ter alterações com a apre-
sentação de substitutivos. 
Fraga informou que irá 
apresentar emenda para o 
que chamou de “porte ru-
ral”. “Para o morador do 
campo ter direito de portar 
uma arma nos limites da 
sua propriedade. Saiu dos 
limites, é porte ilegal de 
armas”, disse. O presiden-
te da Casa, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), já sinalizou 
que o debate sobre o proje-
to que flexibiliza o estatuto 
pode ser levado a plenário 
ainda este ano.

sitados está o da menina 
Daniela, que aos 7 anos 
foi atropelada e desde en-
tão um grande números de 
pessoas atribui a ela a rea-
lização de milagres.
Pessoas depositam brin-
quedos e doces no túmulo 
como forma de agradeci-
mento a alguma graça al-
cançada.
Outro túmulo visitado é o 
dos “Pracinhas” que par-
ticiparam da 2ª Guerra 
Mundial.
O Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS ) de 
Taubaté alerta para cui-
dados necessários para 
evitar criadouros do mos-
quito Aedes aegypti, res-
ponsável pela transmissão 
da dengue, zika e chikun-
gunya.

diagnóstico.
Os sintomas e sinas da tu-
berculose são: tosse por 
três ou mais semanas, per-
da de peso, falta de apetite 
e febre vespertina (que se 
manifesta no final da tar-
de).
Para realizar a coleta basta 
dirigir-se a uma das unida-
des citadas e mencionar o 
desejo de realizar o exame 
para detecção da Tubercu-
lose.
Mapa de casos
2018 (janeiro a 29 de ou-
tubro)
Casos notificados – 79
Homens – 50
Mulheres – 29
Prevalência:
20/29 anos – 20 casos
2017
Casos notificados – 119
Homens – 87
Mulheres – 32
Prevalência:
40/49 anos – 29 casos

Tiguan. A estreia mundial 
desse conceito com tração 
nas quatro rodas também 
inicia a contagem decres-
cente para o lançamento 
da versão de série.
O modelo está planejado 
para ser lançado no mer-
cado brasileiro no futuro 
próximo com apenas algu-
mas modificações.
O potencial dessa nova pi-
cape é tão grande, porém, 
que o conceito também 
poderia se adequar a ou-
tras regiões do mundo.
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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.

SON Estrella Galicia “Brasil abraça
Espanha” realiza encontro inédito

com show de Toquinho

O SON Estrella Galicia 
“Brasil abraça Espanha”, 
que acontece no próximo 
dia 7 de novembro, na Es-
trella Galicia Estação Rio 
Verde, em São Paulo, rece-
berá os notáveis Toquinho, 
Silvia Pérez Cruz e Javier 
Colina em um grande en-
contro entre ícones da mú-
sica brasileira e espanhola.
O projeto já fez o inter-
câmbio entre artistas bra-
sileiros e espanhóis com 
Liniker e a banda Mode-
lo de Respuesta Polar em 
2017. “Será um encontro 
de gerações e sotaques. 
Para a arte não há frontei-
ras, mas sim contornos e 
composição. Talento, ori-
gem e diversidade são ali-
mentos essenciais. Nada 
melhor do que reunir esses 
três ícones da música para 
celebrar este abraço entre 
Brasil e Espanha”, expli-
cou Juan Paz, Diretor de 
Marketing da Estrella Ga-
licia.
Aos 72 anos, Toquinho se-
gue sendo uma das maio-
res referências artísticas 
do Brasil. Cantor, compo-
sitor e violonista, o pau-
listano é ícone da Bossa 
Nova, Samba, MPB, Ins-
trumental e Canções In-
fantis e receberá no palco 
dois expoentes do cenário 
musical espanhol. Com 
mais de 10 mil shows, 500 
composições em 50 anos 
de carreira se afirma pela 
técnica e sensibilidade 
junto ao público de todas 
as idades.

Silvia Pérez Cruz é uma 
das vozes mais marcantes 
que apareceram nos últi-
mos tempos na Espanha. 
É impossível classificar 
Sílvia Pérez Cruz em um 
só estilo. É versátil e in-
confundivelmente pesso-
al. Duas qualidades que 
raramente coincidem e ao 
invés disso a definem. Ela 
é fiel aos diferentes sem 
deixar de ser, em nenhum 
momento, ela mesma. 
Com o contrabaixista Ja-
vier Colina realizou o pro-
jeto “En la Imaginación” 
(2011) e formou uma du-
pla ocasional com Toti So-
ler. Ela estreou como com-
positora e solista com “11 
de novembro”, que reuniu 
o sucesso do público e da 
crítica e para o qual ela 
recebeu um disco de ouro. 
Em 2014, ele recebeu um 
novo disco de ouro por 
“Granada”. Ela também 
recebeu o Prêmio Goya 
de melhor música original 
por “Ai, ai, ai” (2017)”.
Javier Colina é um dos 
melhores contrabaixistas 
da cena musical contem-
porânea. Iniciou com este 
instrumento de maneira 
autodidata depois de ter 
estudado piano, acordeão 
e guitarra. Já se apresen-
tou ao lado de grandes 
ícones do jazz como Ge-
orge Cables, Tete Monto-
liú, Chucho Valdés, Jerry 
González, Perico Sambeat 
e Jorge Pardo. Entre seus 
vários projetos, destacam-
se “Lágrimas Negras”, em 

parceria com Bebo Valdés 
e Diego El Cigala e tam-
bém seu último álbum “De 
cerca”, com Josemi Car-
mona.
SON Estrella Galicia - 
Brasil Abraça Espanha
Toquinho, Silvia Pérez 
Cruz e Javier Colina
Dia 7 de novembro
Horário: 21h30
Ingressos - Meia Entrada 
R$ 35,00 / Promocional 
R$ 45,00 (levando 1 kg de 
alimento não perecível ou 
produto de higiene você 
tem direito a esse ingres-
so). Inteira R$70
h t t p s : / / w w w. s y m p l a .
com.br/son-estrella-gali-
cia---brasil-abraca-espa-
nha__383109
Local: Estrella Galicia Es-
tação Rio Verde (Rua Bel-
miro Braga, 118)
Sobre a Estrella Galicia - 
A Estrella Galicia ainda 
hoje é uma empresa 100% 
familiar, independente, li-
derada por Ignácio Rivera, 
membro da quarta gera-
ção da família Rivera, que 
mantém a tradição artesa-
nal cervejeira desde 1906. 
Líder do Segmento Pre-
mium na Espanha, comer-
cializa Estrella Galicia, Es-
trella Galicia 0,0% (versão 
sem álcool), 1906 Reserva 
especial, 1906 Red Vinta-
ge e 1906 Black Coupage, 
mais conhecida como a 
“ovelha negra da família 
Rivera”, se caracteriza por 
uma marcada vocação in-
ternacional com presença 
em mais de 40 países. 
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Extrato da Lei nº 1.109 – de 10 de outubro de 2018.

 “Dispõe sobre abertura de crédito adicional e suplementar ao orçamento do 
exercício de 2018, e dá outras providências”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito 
Municipal de Redenção da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou 
a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se disponível no site www.redencaoda-
serra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. Tel 
12 3676 1600.

Espaço multiuso da
Câmara de Taubaté vai eternizar

nome de Rodson Lima

40° Festival Nacional de Teatro
recebe 169 inscrições

de diversos estados do país

Unitau lança dois novos cursos 
para o Vestibular de Verão 2019

Vereadores de Taubaté mantêm
vetos a emendas de projeto
sobre serviço de guincho

O ex-vereador Rodson 
Lima Silva terá seu nome 
eternizado em um espaço 
multiuso da Câmara de 
Taubaté, com aprovação 
do projeto de decreto le-
gislativo nº 11/2018, de 
autoria do vereador Diego 
Fonseca (PSDB). O docu-
mento teve aval na sessão 
dia 29 e depende de pro-
mulgação do presidente da 
Casa, autor da proposta.
Rodson Lima exerceu vá-
rios ofícios, foi vidracei-
ro, motorista e eletricista. 
Elegeu-se vereador em 

O 40º Feste (Festival Na-
cional de Teatro), que será 
realizado de 15 a 24 de no-
vembro, recebeu 169 ins-
critos, sendo na categoria 
de apresentações “Adul-
to”, 79 inscritos; na cate-
goria “Rua”, 36 inscritos e 
na categoria “Infantil”, 53 
inscritos.
As inscrições para o even-
to já estão encerradas, o 
prazo foi até a última sex-
ta-feira (20).
O júri de seleção, forma-

A Unitau lança dois novos 
cursos para o Vestibular 
de Verão 2019. Agora, os 
candidatos têm, entre as 
opções, os cursos de Rádio 
e TV e de Design Gráfico. 
O primeiro é um curso de 
bacharelado é será ofereci-
do em oito semestres. Já o 
de Design Gráfico será um 
tecnólogo, oferecido em 
quatro semestres.
“Os dois cursos atendem 
necessidades no mercado 
de trabalho, principalmen-
te no direcionamento do 
conteudista, que é o pro-
fissional que irá produzir 
conteúdo para as diferen-
tes plataformas, com no-
vas narrativas e com no-
vas tecnologias”, afirma a 
Profa. Ma. Edilene Maia, 
diretora do Departamento 
de Comunicação Social da 
Unitau, que já oferece os 

A Câmara de Taubaté 
manteve o veto parcial 
do prefeito ao projeto nº 
78/2018, de autoria do 
chefe do Executivo, que 
atualiza e compila leis re-
lativas ao serviço de guin-
cho e depósito de veículos. 
A decisão foi tomada na 
sessão do dia 29.
Os vetos se referem a al-
terações promovidas por 
emendas parlamentares. 
De acordo com a mensa-
gem enviada pelo prefei-
to à Câmara, há vício de 
iniciativa nas emendas, ao 
criarem obrigações à Pre-

Taubaté por quatro legis-
laturas sucessivas (12ª a 
15ª). Em 2004, foi o verea-
dor mais votado da cidade, 
com 3.050 votos.
Atuou no Poder Legislati-
vo até 4 de abril de 2012, 
quando foi substituído 
pelo suplente João Virgílio 
“Verjola”, em decorrência 
de denúncia de improbida-
de administrativa formula-
da pelo promotor público 
José Carlos Sampaio, por 
utilizar veículo oficial para 
transportar munícipes para 
tratamentos de saúde.

do por Victor Narezi, Ana 
Roxo e Claudio Mendel, 
escolheu os espetáculos 
participantes deste ano e o 
Departamento de Cultura 
realizará a confirmação de 
participação dos selecio-
nados até o dia 5 de no-
vembro ou a substituição 
pelos suplentes. A partir 
do dia 6, será divulgada 
a programação do Feste 
2018.
Mais de 40 cidades de 9 
Estados se inscreveram 

cursos de Jornalismo, Pu-
blicidade e Propaganda e 
Relações Públicas há mais 
de 35 anos.
Os novos cursos poderão 
utilizar toda a infraestru-
tura do Departamento de 
Comunicação Social, que 
conta com um estúdio de 
TV, um estúdio de fotogra-
fia, um estúdio de rádio, 
além dos laboratórios de 
rádio e de fotografia.
“Oferecer essas novas op-
ções complementa o que 
já oferecemos no Departa-
mento. O curso de Design 
Gráfico, por exemplo, é 
um tecnólogo e isso carac-
teriza um curso mais rápi-
do, mas com conteúdo que 
abrange áreas como a da 
internet e a dos games, que 
atende as necessidades re-
ais dessa nova geração”, 
complementa a profa. 

feitura.
As emendas pretendiam 
obrigar registro fotográfi-
co dos veículos infratores 
no ato de sua autuação, 
determinar que a empre-
sa deixasse um cavalete 
informando que o veículo 
fora recolhido pelo guin-
cho, e que a permissioná-
ria apresentasse relatório 
trimestral à municipali-
dade e à Câmara dos ser-
viços realizados e valores 
arrecadados. Mas, com a 
manutenção do veto, as 
determinações feitas pelas 
emendas não terão vali-

Sua atuação o deixou co-
nhecido como “vereador 
da ambulância”.
Faleceu em 28 de maio de 
2013, aos 50 anos, em de-
corrência de um câncer no 
rim.
Durante a sessão, ou-
tras denominações foram 
aprovadas pelos vereado-
res: praça Lourenço Lucas 
Santos, tema do projeto nº 
63/2018, e praça José Os-
valdo dos Santos, definida 
pelo projeto nº 64/2018, 
ambos de autoria do vere-
ador Boanerge (PTB).

pro Festival, como: São 
Paulo, Minas Gerais,  Rio 
de Janeiro, Paraná, Santa 
Catarina, Goiás, Rio Gran-
de do Sul, Mato Grosso do 
Sul e Distrito Federal.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
promove anualmente este 
festival com objetivo de 
estimular os grupos de tea-
tro, revelar novos talentos 
e promover o intercâmbio 
cultural.

Edilene. Para a Profa. Ma. 
Angela Berbare Popovici, 
presidente da Comissão 
Permanente de Seleção 
Acadêmica e Pró-reitora 
de Graduação, a oferta de 
novos cursos mantém a 
Universidade atualizada. 
“Para criar um novo cur-
so, é feita uma pesquisa 
para ver se iremos aten-
der uma demanda tanto 
dos futuros alunos quanto 
do mercado de trabalho. 
É papel da Universidade 
suprir essa necessidade e 
formar profissionais quali-
ficados”, comenta Angela, 
que também responde pela 
Pró-reitoria Estudantil.
A Unitau está com inscri-
ções abertas para o Vesti-
bular de Verão 2019. As 
inscrições vão até o dia 30 
de novembro e o valor é de 
R$50.

dade. Também foi man-
tido o veto do projeto nº 
12/2018, de autoria da 
vereadora Gorete (DEM), 
que revoga a Lei nº 5.173, 
de 18 de abril de 2016. O 
veto aponta vício de ini-
ciativa do projeto – a pro-
posta somente poderia ser 
apresentada pelo prefeito.
A intenção da vereadora 
era revogar lei de 2016 
que denomina rua Um, no 
Barreiro, tendo em vista 
que a rua recebera deno-
minação em 2014, como 
Estrada Municipal São 
José de Anchieta.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Sra. ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, Prefeita do Município da Estância Tu-
rística de São Luiz do Paraitinga, no autos do processo administrativo SEI /COR-
REIOS 3507694, cujo objeto é a PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SER-
VIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM À NECESSIADE DA 
CONTRATANTE, RATIFICA a contratação da empresa CORREIOS - Empresa 
Pública, constituída nos termos do Decreto Lei 509 de 20 de março de 1.969, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.028.316/7101-51, com 
fulcro no artigo 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, pelo valor de R$ 24.000,00. Em cum-
primento ao disposto no artigo 26 da Lei 8.666/93 ratifico o processo de dispensa 
de licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002)

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000
Telefones (12) 3671-7000 

E mail prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
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Tremembé participa da 2ª 
Copa Cisma de

Futebol de Campo 2018

Veja como votaram
os taubateanos

Grátis: Curso de confeccionador 
de pizzas e salgados

(SENAI) em Tremembé

Reforma da Previdência deve ser
prioridade, diz vice de Bolsonaro

A Copa começou com 
um bom resultado fora 
de casa. Jogando em São 
Bento Sapucaí, Tremembé 
empatou em 2 a 2 com a 
equipe local. A Copa CIS-

A eleição do domingo, 
dia 28, deu vitória para 
Jair Bolsonaro, do PSL, 
em Taubaté que recebeu 
81,03%, contra 18,97% do 
petista Fernando Haddad. 
Bolsonaro venceu em ou-
tras 37 cidades da região, 
tendo o seu melhor resul-

Inscrições abertas - *Va-
gas Limitadas (15 vagas)
Início do Curso 
Dia: 31/10/2018
1x por semana (toda quar-
ta-feira)
Horário: 13h30 às 16h30
Documentos Necessários 
(cópia):

O vice-presidente da Re-
pública general Hamilton 
Mourão (PRTB), disse no 
domingo, dia 28, que, en-
tre as primeiras medidas 
do seu partido estará a ten-
tativa de modificar as atu-
ais regras da Previdência 
para aposentadoria, inclu-
sive, para militares.
“A primeira coisa é dar-
mos um ajuste na nossa 
economia. Botar o pessoal 
para trabalhar, pois temos 
muita gente sem emprego 
e subempregadas. E, ób-
vio, segurança [pública]”, 
disse Mourão a jornalistas, 
em Brasília. “Acho que a 
reforma da Previdência é 
fundamental. Na minha 
avaliação, a [proposta] 
que está no Congresso 
já seria um grande pas-

MA conta com a partici-
pação das cinco cidades 
que integram o Consórcio 
Intermunicipal da Serra 
da Mantiqueira. Portanto, 
a Copa será disputada pe-

tado em Caçapava, com 
81,22%. Ele só foi derro-
tado em Areias, onde o pe-
tista recebeu 53,95% dos 
votos, contra 46,05%.
Os votos em branco na 
disputa para presidente fo-
ram 42.100 (2,95%) e os 
nulos, 120.584 (8,44%).

- RG;
- Comprovante de residên-
cia;
- Documento que compro-
ve o 5º ano do ensino fun-
damental
Requisitos:
- ser munícipe de Tre-
membé;

so para, mais para frente, 
ajustarmos de uma forma 
melhor. Esta, no entanto, 
será uma decisão que será 
tomada pelo presidente”, 
acrescentou o candidato, 
defendendo o aumento 
do tempo de serviço para 
militares. Mourão negou a 
hipótese de que sua chapa 
represente uma volta dos 
militares ao poder. “Não 
são os militares. São dois 
cidadãos brasileiros que já 
foram militares. As For-
ças Armadas continuarão 
cumprindo aquilo que a 
Constituição prevê”, pon-
tuou o general, destacando 
que o país já teve vários 
presidentes saídos do meio 
militar, mas que “o mo-
mento atual é totalmente 
diferente”.

las seleções das cidades de 
Santo Antônio do Pinhal, 
Campos do Jordão, São 
Bento do Sapucaí, Mon-
teiro Lobato e Tremembé.
Desejamos boa sorte!

Já o ex-prefeito de São 
Paulo, João Doria, candi-
dato pelo PSDB, recebeu 
66,81% dos votos válidos 
na cidade, contra 33,19% 
de Márcio França do PSB. 
Em Campos do Jordão 
ele teve uma votação de 
71,88%.

- Idade mínima 14 anos;
- Ter 5º ano do ensino Fun-
damental;
Local de inscri-
ção: Fundo Social de                                                   
Solidariedade
Rua José Monteiro Patto, 
325 - Jardim Bom Jesus -
Informações: 3674-3660

“O Bolsonaro, por exem-
plo, está há 28 anos dentro 
do Congresso e conhece 
bem como transitar por ali 
e conversar com os par-
lamentares. Além disso, 
teremos o apoio de uma 
bancada de mais de 300 
parlamentares, quase que 
independente de partidos. 
Vamos ter que aproveitar 
este começo, a lua de mel. 
E lua de mel de pobre é 
curta”, concluiu o candi-
dato, voltando a criticar o 
músico Geraldo Azevedo, 
que o acusou de tortura 
durante o regime militar. 
Azevedo pediu desculpas, 
alegando ter se equivoca-
do. “Essa eu guardo por-
que não atingiu apenas a 
mim, mas a minha famí-
lia”, disse Mourão.
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