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Governo publica medida provisória para manter 
desconto no preço do óleo diesel

governo federal publi-
cou no “Diário Oficial da 
União” desta quarta-feira 
(1º) medida provisória que 
mantem o subsídio no co-
mércio do óleo diesel de 
até R$ 0,30 por litro.
A subvenção tem objetivo 
de garantir o desconto de 
R$ 0,46 no litro do com-
bustível. O incentivo será 

concedido até 31 de de-
zembro de 2018 para co-
brir parte dos custos das 
distribuidoras.
Outros R$ 0,16 que com-
pletam o valor total do 
desconto são alcançados 
com a redução da carga 
tributária de PIS, Cofins e 
Cide sobre o diesel.
A redução de R$ 0,46 no 

valor do litro do diesel 
nas refinarias faz parte 
do acordo fechado pelo 
governo do presidente 
Michel Temer com cami-
nhoneiros grevistas para 
encerrar a paralisação que 
durou 11 dias entre maio e 
junho.
A subvenção para garan-
tir a redução no preço do 

diesel está em vigor desde 
o fim de maio. O subsídio 
perdia a validade nesta 
terça. Por isso, o governo 
editou nova medida pro-
visória, para assegurar a 
redução até o fim do ano.
Preço na bomba
Acordo fechado pelo go-
verno com os caminho-
neiros em maio prevê que 
o preço do diesel nas refi-
narias ficaria estável até o 
fim de julho deste ano.
A partir de agosto, o preço 
nas refinarias pode oscilar 
mensalmente, tendo por 
base o valor do petróleo e 
do dólar. Entretanto, o des-
conto de R$ 0,46 por litro 
continuará sendo aplicado 
após esse cálculo. Desse 
modo, o preço do diesel 
poderá subir ou cair, mas 
o desconto permanece até 
o fim de 2018.
O texto publicado nes-
ta terça diz que o cálcu-
lo do preço de referência 
vai considerar o imposto 
de importação do diesel. 

Também está prevista re-
visão do desconto a cada 
30 dias.
Ainda de acordo com a 
medida provisória, o cál-
culo da subvenção deverá 
seguir uma fórmula que 
considera volume de óleo 
diesel rodoviário impor-
tado pelo distribuidor, 
multiplicado pelo preço 
de referência para a co-
mercialização de óleo die-
sel estipulado pela Agên-
cia Nacional do Petróleo 
(ANP), menos o preço de 
comercialização, em re-
ais, por litro, a ser definido 
pelo governo federal.
Nesta terça-feira (31), o 
ministro da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, admitiu 
que o preço pago pelo 
combustível poderá subir 
se houver variação do pre-
ço do petróleo no mercado 
internacional.
Custo das medidas
O subsídio de R$ 0,30 no 
preço do litro do diesel 
desde que a medida foi 

anunciada em maio, com 
validade até o fim deste 
ano, custará R$ 9,58 bi-
lhões aos cofres públicos. 
Esses valores foram con-
tabilizados no orçamento 
geral da União deste ano.
Subsídio é o desembolso 
de dinheiro que o governo 
faz para financiar um be-
nefício para determinado 
setor. 
Pode estar contabiliza-
do no orçamento ou não. 
Neste último caso, afeta 
apenas a dívida pública, 
elevando-a.
Além disso, outros R$ 4 
bilhões, que não confi-
guram subsídios propria-
mente ditos, estão sendo 
compensados com a redu-
ção de outros benefícios e 
cortes de gastos públicos. 
Foram reduzidos benefí-
cios para exportadores, 
para a indústria química e 
para “concentrados” de re-
frigerantes, e também can-
celados gastos públicos 
para compensar esse valor.

Cras de Taubaté alteram
atendimento para reformas

Prefeitura de Pindamonhangaba 
promove discussão sobre o 

Conselho Municipal de Trânsito

Os Cras (Centro de Re-
ferência de Assistência 
Social) Bagé e Sabará/
Mourisco mudaram tem-
porariamente o endereço 
para realização de refor-
mas nos prédios.
O Cras Bagé está no Cen-
tro Comunitário, que fica 
na rua Geraldo Bona, em 
frente à Emef Dom José 
Antônio do Couto, na Vila 
São José. O Cras Sabará/
Mourisco está na aveni-
da Monteiro Lobato, 264, 
próximo ao Sítio do Pi-
ca-Pau Amarelo. As famí-
lias assistidas pelos Cras 
foram avisadas com ante-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Trânsito, 
promoveu na última sema-
na uma reunião para dis-
cutir a criação do Conse-
lho Municipal de Trânsito, 
Transporte e Mobilidade 
Urbana.
A reunião, que aconteceu 
na noite de quinta-feira 
(26), no auditório da Pre-
feitura, contou com a pre-
sença da diretora de Ges-
tão Institucional, Thais 
Batista do Carmo; a dire-
tora de Trânsito, Luciana 
Viana e também a diretora 
de Planejamento Luciana 
Ayuko Yui.
O momento teve como in-
tuito produzir como enca-
minhamentos a formação 
de um grupo de trabalho 
composto por representan-
tes do Movimento Voz do 
Trânsito, Polícia Militar, 
Departamento de Trânsito, 

cedência da mudança tem-
porária.
Está em andamento uma 
manutenção predial com-
pleta e de acordo com a 
necessidade de cada equi-
pamento, como troca de 
pisos, pintura, troca e re-
paros nos sistemas elétri-
co e hidráulico, revisão do 
telhado e implantação de 
novas coberturas.
O Cras do bairro São Gon-
çalo é o próximo no pacote 
de obras, previsto para co-
meçar no mês de agosto. 
Não haverá necessidade de 
alteração no atendimento.
As obras estão sendo re-

do segmento de usuários e 
do segmento de prestadora 
de serviços de transporte 
que assumiram o compro-
misso de,  juntamente com 
o Poder Público, sistema-
tizar as proposições que 
forem realizadas pela con-
sulta pública online.
As discussões destacaram 
que a minuta apresentada 
contempla de forma am-
pla as questões relativas às 
temáticas e que merecem 
reconhecimento do fato de 
ser um conselho paritário, 
com oferta de formação 
técnica e aprimoramen-
to dos conselheiros, e por 
propor a realização de 
conferências periódicas.
“O Conselho será primor-
dial no fomento da parti-
cipação popular quanto às 
questões de segurança viá-
ria, pois um trânsito mais 
seguro é responsabilidade 
de todos, além disso será 

alizadas com recursos de 
emendas parlamentares e 
repasses do governo fede-
ral e estadual. O valor de 
investimento para a refor-
ma dos três prédios é de 
R$ 378.829,70.
As reformas vão durar 
cerca de quatro meses, e 
o atendimento nos Cras 
Bagé e Sabará/Mourisco 
está previsto para ser re-
tomado no mês de novem-
bro.Para mais informações 
sobre os atendimentos, o 
telefone do Cras Bagé é 
3629-4413 e do Cras Sa-
bará/Mourisco é 3633-
2828.

a oportunidade de se esta-
belecer diretrizes para os 
serviços públicos de trans-
porte e propor soluções à 
política pública de mobili-
dade urbana”, destaca a di-
retora de Trânsito, Luciana 
Viana.
A minuta está disponível 
para consulta pública, para 
que a população possa to-
mar conhecimento do teor 
do documento e apresentar 
sugestões, de 27 de julho a 
26 de agosto pelo  site da 
prefeitura. 
De acordo com o Depar-
tamento de Trânsito, uma 
nova reunião está prevista 
para o dia 5 de setembro, 
no auditório da Prefeitura 
Municipal, às 18 horas, 
para finalização do docu-
mento e posteriormente 
encaminhamento à Câma-
ra Municipal para aprova-
ção da Lei de Criação do 
Conselho.
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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

Qual a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas di-
ferenças entre esses tipos de alimentos.   Verduras: A palavra verdura re-
presenta um termo genético para designar alimentos verdes, como folhas, 
entre elas: coentro, alface, couve, etc. Também fazem parte deste grupo a 
acelga, o agrião, o almeirão, a chicória, a escarola, o espinafre, o repolho, 
a rúcula, a salsa, o salsão e muitos outros alimentos nutritivos. As verdu-
ras são muito utilizadas em saladas ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de ali-
mentos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o 
feijão, a ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse 
grupo são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e os legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem 
ser chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo 
familiar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente 
importantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas 
e sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. 
Estima-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Es-
tes alimentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, 
cálcio, ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são: aspargo, 
tomate, couve-flor, brócolis, etc.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele quises-
se fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é saber que você 
está bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presente 
para viver. Por isso, comemore este novo dia e agradeça. A partir de agora 
você retoma o contato com a magia de fazer parte da raça humana. Viva 
este evento como algo fantástico. Afinal, você também é um milagre da 
natureza. Cada manhã faz a oportunidade de sintonia com o Universo 
através de múltiplos canais de percepção. Enquanto você ainda está no si-
lêncio, na intimidade dos seus pensamentos, nos devaneios do espírito da 
rotina de mais um despertar, a vida se revela. Emocione-se com os fenô-
menos da natureza: a chuva, o vento, as nuvens, os trovões, os primeiros 
raios do Sol que estão começando a colorir o Céu e principalmente, emo-
cione-se porque você faz parte desse espetáculo. Esperamos demais para 
fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de cada 
vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida 
fosse curta, agimos como se estivéssemos à nossa disposição um estoque 
inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer palavras de perdão 
que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser expulsos, 
para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Espera-
mos demais para ser generosos, deixando que demora diminua a alegria 
de dar espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nossos filhos 
pequenos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos, 
quão depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para 
dar carinho aos nossos pais, irmãos e amigos, quem sabe quão logo será 
tarde demais. Esperamos demais para enunciar as preces que estão es-
perando para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas que estão 
esperando para serem cumpridas, para demonstrar o amor que talvez não 
seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando 
a vida tem um papel para desempenharmos no palco. Deus também está 
esperando nós pararmos de esperar.
Esperando nós começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia 
e esta vida nos foram dados

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem sem propósito é como um navio sem rumo.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.

Departamento de Trânsito
realiza ação educativa na

rotatória do Tenda em Pinda

Ingressos para o circo
podem ser trocados no 
Fundo Social em Pinda

O Departamento de Trân-
sito de Pindamonhangaba 
realizou ação educativa na 
rotatória do Tenda, na ma-
nhã da última sexta-feira 
(27).
Agentes de trânsito parti-
ciparam do momento, que 
teve como objetivo ins-
truir pedestres e ciclistas a 
utilizar os meios de sinali-
zação; além de destacar a 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Coordenadoria de Even-
tos, em parceria com o 
Fundo Social de Solidarie-
dade, promove a troca de 
ingressos para o circo Los 
Agady, nesta semana.
Trazendo toda magia cir-
cense, cerca de 300 in-
gressos estarão disponí-
veis para que a população 

importância da visualiza-
ção daqueles que utilizam 
a via. A abordagem contou 
também com panfletos que 
continham informações 
para um trânsito mais se-
guro.
“A ação busca conscienti-
zar pedestre sobre o uso da 
faixa, local onde a traves-
sia é mais segura”, destaca 
a diretora de Trânsito, Lu-

possa fazer a troca gra-
tuitamente. O espetáculo 
irá acontecer às 19 horas, 
desta quinta-feira (2), no 
Parque da Cidade. A tro-
ca de um quilo de açúcar 
ou um litro de óleo poderá 
realizada no Fundo Social 
de Solidariedade, que fica 
na rua Deputado Claro Cé-
sar, 53, centro, até o final 
dos 300 ingressos. “Com 

ciana Viana.                 
De acordo com as normas 
de Trânsito, o pedestre 
deve ter prioridade na tra-
vessia, assim como deve 
certificar-se que o motoris-
ta conseguiu visualizá-lo 
antes de iniciar a travessia. 
Deixar de dar preferência 
ao pedestre constitui in-
fração gravíssima, punida 
com valor de R$ 293,47.

mais essa parceria, traze-
mos opções de diversão, 
incentivando a cultura e o 
lazer para a cidade, além 
de incentivar a solidarie-
dade por meio da doação 
do açúcar ou do óleo, que 
irão ajudar as instituições 
assistenciais. Todos estão 
convidados a participar”, 
comenta o coordenador de 
Eventos, Ricardo Flores.

AVISO DE LICITAÇÃO. A P.M. de S.L.do Paraitinga torna pública a abertura de 
licitação na modalidade Pregão Presencial N° 39/18 - Edital Nº 50/18, Proc. Adm. 
N° 61-18. Objeto: Contratação de empresa especializada na organização e realiza-
ção de concurso público e/ou processo seletivo para preenchimento de vagas do 
quadro de pessoal efetivo e formação do cadastro de reserva junto ao Município 
de São Luiz do Paraitinga - SP. Data da realização: 15/08/2018 às 10h00 início do 
credenciamento. Local da realização: Sede da Prefeitura, Praça Dr. Oswaldo Cruz, 
nº03, Centro, S.L. do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado ou bai-
xado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

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

Departamento Jurídico
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Concurso para a PRF recebe autorização

Instituição vai selecionar 
500 policiais rodoviários
O Departamento de Po-

lícia Rodoviária Federal 
(DPRF) vai publicar edital 
para provimento de 500 

cargos de policial rodovi-
ário federal.  Na sexta-fei-
ra, dia 27, o Ministério de 

Cpic participa de city tour 
histórico-cultural em Pinda

Mais de 9 mil peças de roupas 
são doadas pelo Fundo
Social de Caraguatatuba

13ª edição do Caraguá a Gosto reúne 
44 estabelecimentos do município

O Centro de Práticas In-
tegrativas e Complemen-
tares (CPIC), através dos 
participantes do Grupo de 
Estudo e Trabalho (GETI) 
e da Arteterapia, partici-
pou do City Tour Históri-
co-Cultural, realizado pelo 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura, dias 24 e 26 
de julho.
Essa atividade tem como 
objetivo apresentar um 
roteiro histórico, cultural, 
social, educativo e preven-
tivo, que tem contribuído 
na melhora da qualidade 
de vida e na saúde integral 
dos profissionais e usuá-
rios do SUS.
O monitor Fabio Vieira, 
do Departamento de Turis-
mo, fez uma apresentação 
sobre os pontos turísticos 

No segundo trimestre des-
te ano, período de abril a 
junho, o Fundo Social de 
Solidariedade de Cara-
guatatuba, repassou mais 
de 9 mil peças de roupas 
às famílias em situação de 
vulnerabilidade social do 
município.
Mais de 3 toneladas de ali-
mentos, também foram do-
ados, fruto de campanhas 
promovidas por empresas 
parceiras do município ou 
por meio de ingressos so-
ciais de eventos culturais.
No balanço divulgado, 
mais de 320 famílias fo-
ram beneficiadas com as 
doações, em média 1.200 

O 13º Festival Gastro-
nômico Caraguá a Gosto 
começa nesta quarta-feira 
(1º/07) e segue até o dia 
2 de setembro. Moradores 
e turistas podem experi-
mentar pratos de 44 esta-
belecimentos, entre bares, 
restaurantes, pizzarias, 
quiosques, lanchonetes, 
sorveterias e docerias que 
participam do concurso. 
A cerimônia de lançamen-
to do festival ocorreu na 
noite desta segunda-feira 
(30/07), na Secretaria de 
Turismo, no Centro.
A abertura oficial contou 
com a presença do prefeito 
Aguilar Junior; vice-pre-
feito e secretário de Mobi-
lidade Urbana e Proteção 
ao Cidadão, Campos Ju-
nior; presidente da Câmara 
de Caraguatatuba, Rena-
to Leite Carrijo de Agui-
lar; presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Samara Fraschetti Bastos 
de Aguilar; secretário de 
Turismo, Cristian de Sou-
za; da presidente do Con-
selho Municipal Turismo 
(Comtur), Sandra Abril; 
presidente da Associação 
Comercial e Empresarial 
de Caraguatatuba (ACE), 
Sávio Luiz dos Santos;  e 
do presidente da Associa-
ção de Hotéis e Pousadas 
de Caraguatatuba (AHP), 
Wilson Rodrigues, além 
de secretários municipais, 
vereadores, proprietários 
dos estabelecimentos par-
ticipantes e imprensa.
O secretário de Turismo, 
Cristian de Souza, desta-
cou os investimentos da 
administração para movi-
mentar a baixa temporada. 
“O prefeito Aguilar Junior 
tem investido muito em 
cada evento, sempre valo-

e parte histórica de Pinda-
monhangaba, e o encon-
tro foi finalizado com um 
piquenique na Fazenda 
Nova Gokula. No total, 24 
pessoas participaram da 
iniciativa. De acordo com 
Meilai Jesus Shen, do Cpic 
GETI Arteterapia, o city 
tour fez parte das ativida-
des desenvolvidas. “Uti-
lizamos uma das técnicas 
da terapia comunitária ‘O 
que foi o dia de hoje para 
você’, seguindo alguns 
depoimentos das pessoas 
presentes no passeio, rela-
tam que foi uma manhã de 
paz, conhecimento, apren-
dizado, momento solidá-
rio, aula histórica, inte-
ração com a natureza, foi 
um maravilhoso momento 
de relaxamento”, relatou.

pessoas, que procuraram 
o Fundo Social ou através 
de encaminhamento nos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras).
Cerca de 50 enxovais fo-
ram encaminhados às ges-
tantes que participaram 
do ciclo de palestras, em 
parceria com o Programa 
Criança Feliz, Pastoral 
da Criança e o Centro de 
Atendimento Materno In-
fantil (Ceami). 
Cada kit contém fraldas 
descartáveis, calças, ma-
cacões, meias, pagão, pa-
ninhos de boca, cobertor, 
toalhas de banho e baba-
dor.

rizando o profissional e o 
comerciante local, como 
no último festival de Jazz 
& Vinhos (7 a 10 de ju-
nho). Todos os participan-
tes do Jazz & Vinhos estão 
no Caraguá a Gosto. Tira-
mos o Festival da Tainha 
do Entreposto de Pesca e 
levamos para a Praça de 
Eventos do Porto Novo, 
a pedido do prefeito. Em 
2017, foram vendidas sete 
toneladas de tainha e esse 
ano, 15 toneladas”, frisou. 
“Em 2006, O Caraguá a 
Gosto tinha 17 estabe-
lecimentos participantes 
quando começou na ges-
tão do seu pai (então pre-
feito José Pereira de Agui-
lar), hoje são 44. Isso é um 
recorde e mostra a impor-
tância do evento”, avalia.
O presidente da Câmara 
de Caraguatatuba, Renato 
Leite Carrijo de Aguilar, 
reconheceu o empenho 
dos envolvidos para o 
crescimento do concurso. 
“O evento vingou e é um 
grande sucesso, devido 
ao trabalho da Prefeitura 
Municipal e parceiras com 
vocês comerciantes, Com-
tur, Associação de Hotéis 
e Pousadas, Associação 
Comercial, enfim todos 
vocês que abrilhantam o 
festival”, destacou.
O prefeito Aguilar Junior 
falou sobre mais inicia-
tivas para combater os 
efeitos da sazonalidade. 
“A Prefeitura investe em 
mídia e faz parcerias com 
cada comerciante para di-
minuir a sazonalidade no 
mês de agosto. Esse ano a 
gente tem um calendário 
muito bem definido com 
eventos anunciados com 
antecedência. Teremos o 
Festival de Food Truck, 

Festa dos Mineiros, Festi-
val da Cerveja Artesanal, 
Festa do Sorvete para ge-
rar mais emprego e ren-
da”, adiantou.
Este ano, o festival traz 
novas categorias: Lanches 
Artesanais (sanduíches ou 
outros tipos de lanches 
artesanais), Sobremesas 
(doces, tortas e sorvetes) 
e Culinária Internacional 
(pratos internacionais); 
além de seguir com as tra-
dicionais Carnes & Aves, 
Frutos do Mar, Comida 
de Boteco (petiscos e por-
ções), Sabor de Praia (pe-
tiscos ou porções de frutos 
do mar) e Pizzas. É possí-
vel encontrar pratos prin-
cipais a partir de R$ 22.
Os consumidores elegem 
os melhores estabeleci-
mentos em criatividade, 
apresentação, sabor do 
prato, serviço da casa e 
atendimento do garçom. 
Haverá cédulas de votação 
para os clientes, que atri-
buirão notas de 5 a 10 para 
cada quesito avaliado.
Além de escolher os me-
lhores em cada categoria, 
o público participa de sor-
teio de brindes. Os garçons 
melhores avaliados pelos 
fregueses também serão 
premiados. Um material 
especial com a divulgação 
de todas as casas, pratos, 
receitas e valores está em 
produção e deve ser distri-
buída nos estabelecimen-
tos para servir como um 
Guia Gastronômico para 
os clientes.
Em 2017, o festival con-
tou com 30 restaurantes 
e a participação de mais 
de 8 mil consumidores de 
147 cidades, o que provo-
cou um aumento de quase 
50% no faturamento dos 

estabelecimentos.
Os protagonistas
Confira as categorias e 
estabelecimentos parti-
cipantes do 13º Caraguá 
a Gosto: Carnes e Aves – 
Restaurante Tapera Bran-
ca, Restaurante e Pizzaria 
Surfs, Baleares, Bar do 
Julinho, Kintal do Neno e 
Taller Gastronomia/ Fru-
tos Do Mar: Mar e Terra 
Restaurante, Guaruçá Fru-
tos do Mar, Balaio Caiçara, 
Quiosque Baleia Branca, 
Ostra & Ouriço, Kisko-
nofre, Golfinho Azul, Ba-
leares, Toca do Robalo, 
Caiçaras, Quiosque do 
Chileno, Bar do Japonês, 
Mar À Vista/ Comida Bo-
teco/Sabores Praia: Bar do 
Hélio, Batatuba, Kiosque 
Marquinhos 47, Camarim 
Barber Club, Quiosque do 
Chileno, Arataka, Bar do 
Japonês, Manduca, Kisko-
nofre, Espeticho, Empadas 
do Vilaça, Refúgio do Pi-
rata/Pizzas: Alegro Sushi 
Pizza Bar, Gergelim Piz-
zas, Gamboa Restaurante 
e Pizza Bar, Japa Pizza, 
Officina das Pizzas, Pizza-
ria do Neno, Toca do Ro-
balo/ Lanches Artesanais: 
Kadu Lanches, Morro 
do Santo Hamburgueria, 
Guará Burger, BBB Ham-
burgueria, Bangabô, Rei 
Burguer, Camarim Barber 
Club/ Culinária Interna-
cional: Alegro Sushi Pizza 
Bar, Kadu Lanches, Nori 
Sushi, Zanfredo, Mandu-
ca, Gamboa Restaurante 
e Pizza Bar, Taller Gas-
tronomia, Espeticho, Mar 
À Vista/ Sobremesa: Sor-
veteria Capittani, Balaio 
Caiçara, Gergelim Pizzas, 
Sodiê Doces, Bangabô, 
Açaí Mix JCR e Officina 
das Pizzas.

Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão autori-
zou a realização do certa-
me. Para disputar o cargo, 
é preciso ter formação de 
nível superior.
A previsão é de que as 
contratações comecem no 
ano que vem, a remunera-
ção dos selecionados será 
de R$ 9.473,57.
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Universitários! Fique atento aos 
documentos para realizar sua 

matrícula na UNIVESP

As matrículas serão reali-
zadas nos dias 01, 02 e 03 
de agosto de 2018, das 11h 
às 21h, na antiga Escola 
Ernani Gianico (Frente 
ao largo do Parque - Rua 
Antônio Lourenço Xavier, 
SN - Centro).
O estudante precisa levar 
cópias autenticadas e ori-
ginais dos seguintes docu-
mentos: - Foto 3x4 recente
- Certificado de conclusão 
do ensino médio
- Histórico escolar do en-
sino médio
- Documento de identidade 

(RG ou RNE para estran-
geiros). - Não serão acei-
tos outros documentos de 
substituição ao RG civil, 
exemplo (Coren, CREA, 
carteira militar etc).
- Cadastro de pessoa física 
(CPF). O CPF poderá ser 
substituído pelo RG, quan-
do nele constar o número 
do CPF ou pela Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH). - Título de eleitor 
ou certidão de quitação 
eleitoral, para maiores 
de 18 anos. - Certificado 
de reservista ou prova de 

estar em dia com as suas 
obrigações militares, para 
homem que completa 18 
anos ou 45 anos de idade 
entre 1º de Janeiro e 31 de 
dezembro do ano da matrí-
cula.
*IMPORTANTE: TODAS 
AS CÓPIAS DEVEM 
SER AUTENTICADAS 
EM CARTÓRIO. NÃO 
SERÃO ACEITOS EM 
HIPÓTESE ALGUMA 
OUTROS TIPOS DE DO-
CUMENTOS.
Mais informações no tele-
fone 3607-1050.

Centro de Atendimento Materno 
Infantil promove concurso para 
divulgar o aleitamento materno

Para integrar as ativida-
des da Semana Mundial 
de Aleitamento Materno 
(SMAM), realizada entre 
os dias 1º e 7 de agosto, 
o Centro de Atendimento 
Materno Infantil (Ceami), 
promove concurso de fo-
tos mais curtidas no face-
book de mães amamentan-
do seus filhos. A mãe que 
tiver a foto mais curtida 
será premiada com uma 
sessão de fotos do estúdio 
da fotógrafa Thaís Gou-
lart.
Regras do concurso: 
– Tema da foto: Amamen-
tação em lugares públicos. 
(A foto pode ser em qual-
quer lugar e podem cons-
tar na foto somente mãe 
amamentando seu próprio 
filho com ou sem a presen-
ça do pai e irmãos)
– Número de imagens a 
concorrer por pessoa: uma
– Não serão aceitas fotos 
que vincule imagens de 
bicos artificiais como ma-
madeira e chupeta.
– A foto deve ser postada 
no perfil pessoal da mãe, 
no facebook, com as se-
guintes #:
#Mamaçocaraguatatuba
#JuntosPelaAmamentação
#thaisgoulartfotografia
A Inscrição é validada a 
partir do ato da publica-
ção até o dia 06/08/2018, 
às 12h. A foto mais curtida 
no facebook/instagram ga-
nhará o sorteio.
A divulgação do nome da 
vencedora será feita no pe-
ríodo da tarde (a partir das 
14h30), durante o Fórum 
de Aleitamento Materno, 
que será realizado no dia 
07/08/2018 no Teatro Má-
rio Covas.
Sobre a SMAM
A Semana Mundial de 
Aleitamento Materno 
(SMAM), realizada entre 
os dias 1º e 7 de agosto, 
será celebrada pela Pre-
feitura de Caraguatatuba 
com a Hora do Mamaço, 
marcada para o dia 4 de 
agosto (sábado), no Serra-
mar Shopping, a partir das 
14h. O evento promove o 
encontro de mães e apoia-
dores do aleitamento ma-
terno.
Com o tema “Amamen-
tação é a base da vida”, 

a SMAM deste ano visa 
promover ações conjuntas 
em prol da amamentação, 
no sentido de fortalecer as 
políticas e programas de 
aleitamento materno e ali-
mentação infantil.
No dia 7 de agosto, das 8h 
às 17h, será realizado o 
1º Fórum de Aleitamento 
Materno, no Teatro Muni-
cipal Mário Covas, com as 
seguintes palestras:
– 9h: “Benefícios do alei-
tamento materno”, com 
a pediatra e integrante do 
Comitê Municipal de In-
vestigação de Mortalidade 
Materna, Infantil e Fetal 
de Ubatuba, Dra. Márcia 
de Carvalho Pinto;
– 10h30: “Leite materno 
padrão ouro na nutrição do 
lactente”, com a pediatra 
e cofundadora do CIA-
MA (Centro de Incentivo 
ao Aleitamento Materno) 
e Banco de Leite Huma-
no de São Sebastião, Dra. 
Flávia Martinelli Ramos;
– 11h30: “Apresentação 
do Banco de Alimentos e 
importância da introdução 
da alimentação saudável 
para menores de 2 anos”, 
com a nutricionista da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba, Fernanda Cardoso;
– 13h30: “O desmame pre-
coce e o desenvolvimento 
infantil no contexto da so-
ciedade e das relações fa-
miliares”, com o pediatra, 
especialista em pediatria 
social e comunitária pelo 
Centro Internacional da 
Infância de Paris (França) 
e autor de 19 livros sobre 
desenvolvimento infantil, 
Dr. José Martins Filho;
– 15h: “Importância do 
leite materno para pre-
maturos”, com a pediatra 
neotalogista da Casa de 
Saúde Stella Maris e espe-
cialista em pediatria e UTI 
Pediátrica, plantonista da 
UTI Neonatal de Caragua-
tatuba, Dra. Yara Ota.
– 15h45: Apresentação do 
Banco de Leite Humano, 
com a Enfª Ana Cláudia 
F. O. Tripac Coordenadora 
Unidade Centro de Aten-
dimento Materno Infantil 
– CEAMI e Banco de Lei-
te Humano.

– 16h: Apresentação de 
Coral, com os alunos do 
Profº Montemor
– 16h30: Encerramento
Durante o evento, serão ar-
recadados frascos de vidro 
com tampa plástica, que 
serão utilizados no Banco 
de Leite.
A Semana Municipal de 
Aleitamento Materno é re-
alizada até 7 de agosto em 
120 países, com o objetivo 
de dar visibilidade a ama-
mentação, incentivando 
todos os grupos do mundo 
a trabalhar o tema na prá-
tica e a colocá-lo na mídia 
para ampla divulgação.
Segundo a coordenadora 
do Centro de Atendimento 
Materno Infantil (Ceami), 
Ana Cláudia Tripac, as 
ações para promover me-
lhorias à saúde dos bebês 
e das mães vão além da 
SMAM.
“O Ceami oferece diver-
sas atividades fixas como 
a shantala, que é uma mas-
sagem para bebês, o banho 
de ofurô, que é o feito num 
balde, cursos para gestan-
tes, hora da papinha, tudo 
gratuito para a popula-
ção”, afirmou.
E lembra ainda que desde 
abril, Caraguatatuba con-
ta com seu próprio Banco 
de Leite Humano (BLH), 
com capacidade de arma-
zenar 60 litros de leite por 
mês, que serão fornecidos 
aos bebês internados na 
Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) Neonatal 
da Casa de Saúde Stella 
Maris, às mães com difi-
culdade no aleitamento e 
bebês recém-nascidos da 
Casa de Acolhimento.
Serviço:
Banco de Leite Humano 
de Caraguatatuba / Centro 
de Atendimento Materno 
Infantil (CEAMI)
Avenida Maranhão, n. 451 
– 1º andar
Jardim Primavera
Edifício Dr. Luiz Roberto 
Barradas Barata
Telefone: 3897-2102
Serramar Shopping
Avenida José Herculano, 
1086
Pontal de Santa Marina
Teatro Mário Covas
Avenida Goiás, 187
Indaiá

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 023/2018. Objeto: Con-
tratação de empresa para fornecimento de Marmitex. Data da realização: 
15/08/2018 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 025/2018. Objeto: Contra-
tação de empresa para fornecimento de Uniforme Escolar. Data da realiza-
ção: 16/08/2018 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realiza-
ção: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, 
Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 024/2018. Objeto: Contrata-
ção de empresa para fornecimento de Oxigênio Medicinal. Data da realiza-
ção: 15/08/2018 às 15h00min - Início do credenciamento. Local da realiza-
ção: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, 
Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 026/2018. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Equipamentos e Material 
de Informática. Data da realização: 17/08/2018 às 09h00min - Início do 
credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel 
Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser 
consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.
potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 027/2018. Objeto: Contra-
tação de Empresa para Prestação de Serviços Administrativos e Gerencia-
mento na Área de Licitações e Contratos. Data da realização: 16/08/2018 
às 15h00min - Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura 
Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital 
na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratui-
tamente no site: www.potim.sp.gov.br.


