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A GAzetA dos Municípios

Governo aumenta para R$ 
1.006 previsão para salário 

mínimo em 2019

Time do Emprego abrirá 
inscrições em

São Luiz do Paraitinga

Tremembé realiza semana 
de incentivo ao

aleitamento materno

Bandeira tarifária segue 
no patamar mais
alto em setembro

Nesta sexta-feira (31), a 
Secretaria de Saúde con-
cluiu as ações do Agosto 
Dourado com uma situa-

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel)
disse que a cobrança adi-
cional na conta de energia 
seguirá no patamar mais 
alto em setembro. A agên-
cia manteve a bandeira 
tarifária no patamar 2 da 
cor vermelha, o mais alto 
do sistema e o mesmo a 
ser aplicado no próximo 
mês. Isso significa que, 
para cada 100 quilowatt-
s-hora (kWh) de energia 
consumidos, haverá uma 
cobrança extra de R$ 5 nas 
contas de luz.
Setembro será o quarto 
mês seguido com a ban-
deira tarifária no patamar 
mais caro. A cobrança ex-
tra de R$ 5 para cada 100 

Em 2019, a fórmula atual 
de reajuste será aplicada 
pela última vez. Pela re-
gra, o mínimo deve ser 
corrigido pela inflação do 
ano anterior, medida pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) 
mais a variação do Pro-
duto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e dos ser-
viços produzidos no país) 
dos dois anos anteriores.

O Time do Emprego, pro-
grama coordenado pela 
Secretaria de Estado do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT), irá abrir 
inscrições para uma nova 
turma em São Luiz do Pa-
raitinga. No total serão 30 
vagas, para maiores de 16 
anos.
As inscrições poderão ser 
realizadas do dia 3 ao dia 
13 de setembro, das 9h às 
16h, no Departamento de 
Assistência Social – Es-
tância Turística de São 
Luiz do Paraitinga, que 
fica na avenida Celestino 
de Campos Coelho, 198, 
no centro.
Os interessados devem le-
var Carteira de Trabalho, 
RG, CPF e, caso possuam, 
número do Programa de 

ção inusitada. Uma ma-
mãe entrou em trabalho de 
parto durante as atividades 
no Horto Municipal.

kWh começou em junho. 
Em maio, a bandeira tari-
fária estava na cor amare-
la, que tem cobrança ex-
tra de R$ 1 para cada 100 
kWh.
A Aneel disse que a manu-
tenção da bandeira verme-
lha no patamar 2 deve-se 
às condições hidrológicas 
desfavoráveis e pela redu-
ção no nível dos reservató-
rios nacionais.
A baixa incidência de chu-
vas, também chamada de 
risco hidrológico, ou GSF 
da sigla em inglês e o Pre-
ço de Liquidação das Dife-
renças (PLD), que é o pre-
ço da energia elétrica no 
mercado de curto prazo, 
são as principais variáveis 

De acordo com os Mi-
nistérios da Fazenda e do 
Planejamento, o valor do 
mínimo foi revisado para 
cima porque a estimati-
va de inflação pelo INPC 
em 2018 passou de 3,3% 
para 4,2%. O INPC mede 
a variação de preços das 
famílias mais pobres, com 
renda mensal de um a cin-
co salários mínimos.
A Lei de Diretrizes Orça-

Integração Social (PIS).
Os encontros têm início 
previsto para 19 de se-
tembro, às 13h e serão 
realizados na Biblioteca 
Municipal, situada na rua 
Monsenhor Inácio Giolia, 
s/nº.
Sobre o programa
O Time do Emprego orien-
ta o trabalhador na busca 
de um trabalho compatível 
com seus interesses, ha-
bilidades e qualificações 
profissionais. O diferen-
cial do programa é a aju-
da mútua existente entre 
os participantes, a troca 
de experiência e a procura 
conjunta por uma oportu-
nidade.
Durante 12 encontros os 
facilitadores (profissionais 
responsáveis pela aborda-

Desejamos muita saúde 
para as mamães e bebês e 
agradecemos a participa-
ção de todas!

que influenciam na cor da 
bandeira tarifária.
“Como consequência, o 
preço da energia elétrica 
no mercado de curto pra-
zo (PLD) ficou próximo 
ao valor máximo estabe-
lecido pela ANEEL, não 
se vislumbrando melhora 
significativa do risco hi-
drológico (GSF). O GSF e 
o PLD são as duas variá-
veis que determinam a cor 
da bandeira a ser aciona-
da”, disse a Aneel.
Por conta da estiagem e 
do baixo nível dos reser-
vatórios das hidrelétricas, 
os consumidores pagaram 
R$ 1,2 bilhão a mais nas 
contas de luz de janeiro a 
junho deste ano.

mentárias (LDO), que fixa 
parâmetros para o Orça-
mento do ano seguinte, 
estabeleceu o salário míni-
mo em R$ 998 . 
A previsão considerou o 
crescimento de 1% do PIB 
de 2017 mais estimati-
va de inflação pelo INPC 
de 3,3%. Inicialmente, 
o           governo tinha pro-
posto  salário mínimo de 
R$ 1.002.

gem dos conteúdos) apre-
sentam técnicas de dire-
cionamento ao mercado de 
trabalho, aperfeiçoamento 
de habilidades, produção 
de currículos, dicas de 
comportamento em entre-
vistas, entre outros assun-
tos.
Serviço – Time do              
Emprego em São Luiz do 
Paraitinga
Inscrições: do dia 3 até o 
dia 13 de setembro.
L o c a l :                                                                   
Departamento de Assis-
tência Social – Estância 
Turística de São Luiz do 
Paraitinga,                    loca-
lizado na Avenida Celes-
tino de Campos Coelho, 
198 – Centro.
Contato: (12) 3671-1839 / 
3671-2198.
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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

Por que se atira arroz aos noivos?

O habitual lançar arroz aos noivos é uma dessas práticas que por mais 
anos que passem não deixa de fazer parte dessa tradição cerimonial. Este 
ritual contém uma série de simbologia, significados e tradições. Essa tra-
dição tem mais de quatro mil anos e provém da China Antiga, onde o 
arroz é símbolo de prosperidade, felicidade e abundância. Nessa altura 
acredita-se que o arroz atrai a felicidade, a sorte, a longevidade e a ferti-
lidade. Prometendo assim a reprodução de gerações vindouras. Foi então, 
com base nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez mais 
expressão, percorreu várias gerações até chegar aos dias de hoje. Atual-
mente, depois dos noivos darem provas de amor eterno, no tão sonhado 
sim, os convidados juntam-se à entrada da Igreja para desejarem votos de 
felicidades e prosperidade. Apesar de este ritual ser uma prática comum 
em alguns locais é necessário ter uma autorização da Igreja para que tal 
acontecimento, já que o arroz é extremamente escorregadio e pode dar 
caso de acidente entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados 
com a extremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema manten-
do-a centralizada no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade 
da clara diminui porque a albumina, uma proteína presente em sua com-
posição, reage com o ar externo que passa pelos poros existentes na casca 
e isso faz com que a gema flutue e começa a se deteriorar caso entre em 
contato com a casca do ovo. Se a parte mais estreita estiver voltada para 
baixo a gema flutua e antes de chegar na casca baterá numa câmara de ar 
localizada na mais longa. O ar entra pelos poros com bactérias, levedura 
e fungos que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a 
clara e a gema repousarem nela.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefi-
ra ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.

Reajuste de servidores e ministros do 
STF vai custar R$ 7,2 bi em 2019

Impacto na folha do go-
verno inclui elevação do 
limite salarial
O impacto nas contas pú-
blicas do governo federal 
com o reajuste nos salá-
rios dos servidores e dos 
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) deve 
ultrapassar os R$ 7,15 
bilhões no próximo ano. 
Os dados são do Minis-
tério do Planejamento. A 
previsão desses valores já 
deve constar no Projeto de 
Lei Orçamentária Anual 
(Ploa) 2019, que será apre-
sentado hoje, dia 31. Du-
rante visita ao Rio de Ja-
neiro, na manhã de ontem, 
dia 30, o presidente Mi-
chel Temer confirmou que 
não pretende mais adiar o 
reajuste nos salários dos 
servidores civis do Execu-
tivo para 2020.
A suspensão do reajuste 
para 2020 havia sido suge-
rida pela equipe econômi-
ca e geraria uma economia 
extra de R$ 6,9 bilhões, 
segundo o governo. O au-
mento salarial escalona-
do foi aprovado em lei há 
mais de dois anos, ainda na 
gestão de Dilma Rousseff. 
Mais R$ 243,1 milhões vi-
rão do impacto que o rea-
juste nos vencimentos dos 
ministros do STF terá ape-
nas sobre a folha do Poder 
Executivo.
O impacto na despesa de 

pessoal vai ocorrer por-
que o salário de ministro 
do Supremo, que está atu-
almente em R$ 33,7 mil, 
corresponde ao teto do 
funcionalismo público, o 
que faz com que nenhum 
servidor receba mais do 
que esse valor.
Quando a remuneração do 
servidor ultrapassa, o go-
verno aplica o chamado 
“abate teto”, que é o des-
conto em folha de paga-
mento sobre benefícios e 
gratificações que ultrapas-
sam o limite máximo per-
mitido para o salário.
Como o teto poderá au-
mentar, já que os magistra-
dos do STF aprovaram um 
aumento de 16% nos pró-
prios salários, há cerca de 
duas semanas, ocorrerá um 
efeito cascata benefician-
do milhares de servidores 
que já ganham acima do 
teto, e que terão um des-
conto menor sobre a folha. 
Apenas no Poder Executi-
vo, mais de 5,7 mil servi-
dores estão nessa situação. 
Se considerado o “efeito 
cascata” nos demais pode-
res e também nas unidades 
da Federação, as despesas 
totais com salários de ser-
vidores públicos de todo o 
país podem aumentar em 
até R$ 4 bilhões, segun-
do projeções de técnicos 
da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal. No 

Poder Judiciário, o impac-
to do reajuste dos minis-
tros poderá ser de R$ 717 
milhões ao ano, segundo 
estimativas.
Teto de gastos
Como a Emenda Consti-
tucional 95 impede o au-
mento de gastos públicos 
acima da inflação, o im-
pacto dos reajustes sala-
riais terá que ser absorvi-
do por meio de cortes em 
outras áreas, como nos 
recursos de custeio, que 
servem para manter os ser-
viços em funcionamento, 
como pagamento de água 
e luz, compra de insumos, 
viagens e manutenção dos 
órgãos públicos.
“O ajuste será feito de 
qualquer forma, porque 
o teto de gastos baliza as 
metas fiscais a longo pra-
zo. Dentro desses espec-
tros, as escolhas [de aloca-
ção de recursos] são feitas 
em um processo do regime 
democrático, em que exis-
tem vários atores fazendo 
suas escolhas”, disse on-
tem a secretária-executiva 
do Ministério da Fazen-
da, Ana Paula Vescovi. A 
secretária disse ainda que 
o governo terá mesmo de 
cortar verbas para bancar 
os reajustes e reiterou que 
a discussão se aplica ape-
nas à destinação de recur-
sos, sem alterar o volume 
total de gastos.

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

Livro D-24, FLS. nº 284, Termo nº 6837
Faço saber que pretendem se casar BRENDON WILLIANS DE FARIA SILVA e 
MARIA EDUARDA PATRICIO DOS SANTOS, 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 11 de fevereiro de 1998, de profissão 
auxiliar, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Nicolau Couto 
Ruiz, nº 375 fundos, Retiro Feliz, Tremembé/SP, filho de DELFIM ONOFRE 
CAMPOS SILVA, de 46 anos, nascido na data de 9 de fevereiro de 1972, re-
sidente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP, natural de Leopoldina/MG e 
de ELISANGELA APARECIDA COUTO DE FARIA SILVA, de 39 anos, nas-
cida na data de 23 de janeiro de 1979, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 
2 de outubro de 2001, de profissão estudante, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada na Rua Cornélio Heleno de Faria, nº 30, Solar da Mantiqueira, 
Tremembé/SP, filha de JEAN CARLOS PATRICIO DOS SANTOS, de 34 anos, 
nascido na data de 8 de janeiro de 1984, residente e domiciliado em Tremembé/
SP, natural de Taubaté/SP e de CINTIA SANTOS DE LIMA, de 33 anos, nascida 
na data de 30 de janeiro de 1985, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural 
de 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. 

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Produção 
(Para Pessoa com Defi-
ciência)
Corretor de Imóveis
Professor de Educação 
Física

Endereço: Piso superior 
da Rodoviária Velha
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Em época eleitoral, Taubaté Shopping apoia 
campanha sobre votação consciente Em
época eleitoral, Taubaté Shopping apoia

campanha sobre votação consciente

Burrão tenta sua primeira 
vitória dentro de casa

A ação é da Associação 
Brasileira de Shopping 
Centers (ABRASCE) e 
quer incentivar a reflexão 
sobre a importância do 
voto
O primeiro turno das elei-
ções 2018 acontece em ou-
tubro e como quem pode 
mudar o futuro do país são 
os eleitores a Associação 
Brasileira de Shopping 
Centers (ABRASCE), em 
parceria com a Alshop e 
Secovi, lançou a campa-
nha Voto Consciente, que 

O Esporte Clube Taubaté 
vem fazendo uma exce-
lente campanha na Copa 
Paulista. Mas infelizmente 
as 3 partidas que jogou em 
casa só empatou.
Hoje o time enfrentará o 
São Bernardo no Joaquin-
zão, às 15h, na procura de 
uma vitória perante a tor-
cida que está sempre pre-
sente no intuito de presti-
giar o Burrão.
O elenco está invicto com 
3 vitórias e 3 empates, de-

pretende ajudar o eleitor a 
se conscientizar sobre a re-
levância do ato de votar. O 
Taubaté Shopping apoiará 
a campanha. O objetivo 
é estimular o eleitor a re-
fletir sobre o poder de sua 
decisão por meio de ima-
gens e frases relaciona-
das com a atividade mais 
exercida em shoppings: as 
compras. A ação disponi-
biliza ainda dicas sobre a 
importância do voto, ex-
plicações sobre o sistema 
eleitoral brasileiro e outras 

monstrando grande poten-
cial e seriedade, não só por 
parte do time, sendo que a 
diretoria, o Presidente Gil-
sinho e os patrocinadores 
também estão colaboran-
do.
Na última partida que 
ocorreu no Joaquinzão. 
O Bragantino B estava na 
frente, vencendo por 2 a 0. 
Com isto seus jogadores 
caiam muito e demoravam 
para se recompor com a 
finalidade de ganharem 

informações importantes 
acerca do assunto. O pri-
meiro turno das Eleições 
2018 está agendado para 
o dia 7 de outubro, das 8h 
às 17h. O segundo turno, 
para os casos necessários, 
seja na disputa presiden-
cial ou aos governos dos 
estados, acontecerá no dia 
28 de outubro, no mesmo 
horário. Quem precisa da 
segunda via do título de 
eleitor pode procurar um 
cartório eleitoral até 27 de 
setembro.

tempo.
O Alvi Azul foi aguerrido 
e com 38 minutos da etapa 
final Dill diminuiu o pla-
car para os donos da casa. 
Aconteceu os acréscimos 
de 5 minutos devido o cai 
cai do Braga B. Na bacia 
das almas, ou seja, aos 
49, Eduardo deixou tudo 
igual.
O Burro da Central conti-
nua triunfando e promete 
hoje sua 1ª vitória no Jo-
aquinzão.

Nova etapa das obras de 
modernização de trevo
altera acesso à cidade

População brasileira
ultrapassa 208mi de

pessoas, revela IBGE

Veículos que desejam 
acessar a avenida Presi-
dente Humberto Castelo 
Branco/centro de Jacareí 
passam a utilizar novo 
acesso a partir de hoje, 
sexta-feira, dia 31
A CCR NovaDutra infor-
ma que, em continuidade 
às obras de remodelação 
do trevo, do km 162 da 
via Dutra, fase II, sentido 
Rio de Janeiro, em Jacareí, 
libera a partir das 11h de 
hoje, sexta-feira, dia 31, o 
novo acesso da via Dutra, 
pista sentido Rio de Ja-
neiro para a avenida Pre-
sidente Humberto Castelo 
Branco/Centro de Jacareí.
O novo acesso se locali-
za à 200 metros do antigo 
acesso, que será fechado 
para continuidade às obras 
do trevo. Para informar 
a mudança do tráfego, a 
CCR NovaDutra instalou 
faixas de orientação aos 
usuários na rodovia.
Os outros fechamentos 
realizados para execução 
das obras do trevo perma-
necem nesta etapa:
Sentido centro/bairro – Os 
motoristas que seguem do 
centro do município de Ja-
careí, pela Avenida Presi-

Os três estados mais popu-
losos estão no Sudeste; en-
quanto os cinco menos po-
pulosos, no norte do País
O Brasil possui 208,4 mi-
lhões de habitantes, se-
gundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O es-
tudo estima taxa de cres-
cimento populacional de 
0,82% entre 2017 e 2018. 
A data de referência do 
trabalho é 1º de julho de 
2018.
São Paulo continua sen-
do o município mais po-
puloso do País, com 12,2 
milhões de habitantes. Na 
sequência vem Rio de Ja-
neiro (6,7 milhões de habi-
tantes), Brasília e Salvador 
(cerca de 3,0 milhões de 

dente Humberto de Alen-
car Castelo Branco, com 
destino à Estrada Munici-
pal Abade Biagino Chieff, 
deverão acessar a via Du-
tra sentido Rio de Janeiro 
e retornar no acesso do km 
161 (Atacadão);
Sentido bairro/centro – 
Quem segue no sentido 
bairro/centro, pela Estrada 
Municipal Abade Biagi-
no Chieff para a Avenida 
Presidente Humberto de 
Alencar Castelo Branco, 
deverá seguir pelo retor-
no do km 162, que estará 
em obras e com o tráfego 
fluindo em mão única.
Retorno da rodovia – sen-
tido Rio de Janeiro – Para 
os usuários da rodovia que 
seguem pela pista sentido 
Rio de Janeiro e desejam 
realizar o retorno para a 
pista sentido São Paulo, 
o acesso também deve ser 
realizado pelo km 161 da 
rodovia.
Sobre as obras do Trevo 
do km162
O novo traçado do trevo 
na pista sentido Rio de Ja-
neiro contará com uma ro-
tatória e mais espaço para 
a acomodação dos veícu-
los, facilitando, principal-

habitantes cada).
Entre os municípios me-
nos populosos estão Serra 
da Saudade (MG), com 
786 habitantes, seguido 
de Borá (SP), com 836 
habitantes, e Araguainha 
(MT), com 956 habitantes.
Além disso, o estudo mos-
tra que os três estados 
mais populosos estão na 
região Sudeste, enquanto 
os cinco menos populosos 
estão na região Norte. 
São Paulo apresenta 
21,9% da população do 
País e         segue como lí-
der no número de habitan-
tes por estado. Por outro 
lado, Roraima é o menos 
populoso, com 576,6 mil 
habitantes, 0,3% da popu-
lação total.

mente, o acesso de ônibus 
e caminhões ao município 
de Jacareí.
Serão realizados serviços 
de terraplanagem, limpeza 
e escavação no local e não 
há interferência no tráfego 
da rodovia.
Cerca de 30 profissionais 
estão empenhados na re-
alização das obras, que 
contam com investimento 
de R$ 10,2 milhões e têm 
previsão de término em 
abril de 2019.
Para saber das condições 
de tráfego, os motoristas 
podem ligar para o Dis-
que CCR NovaDutra, 
que atende 24 horas por 
dia pelo telefone 0800-
0173536. 
Os motoristas também 
podem obter informações 
das condições de tráfego 
na via Dutra sintonizando 
a CCRFM 107,5 NovaDu-
tra.
Modernização do Trevo de 
Jacareí, fase II
Localização – km 162, pis-
ta sentido Rio de Janeiro
Valor – R$ 10,2 milhões
Previsão de término – 
abril/ 2019
Número de profissionais – 
30

As estimativas populacio-
nais municipais são um 
dos parâmetros utilizados 
pelo Tribunal de Contas 
da União no cálculo do 
Fundo de Participação de 
Estados e Municípios e 
são referência para vários 
indicadores sociais, eco-
nômicos e demográficos.
As estimativas da popu-
lação residente para os 
municípios brasileiros fo-
ram calculadas com base 
na Projeção de População 
(Revisão 2018), divulgada 
no último dia 25 de julho. 
Essa revisão incorporou os 
imigrantes venezuelanos 
no estado de Roraima, dos 
quais 99% estavam con-
centrados nos municípios 
de Boa Vista e Pacaraima.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº028/2018 – No dia 03 de 
setembro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº028/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de 
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos I, às empre-
sas: N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME, com valor total de R$271.758,50; 
LUCIANE PERES BATISTA, com valor total de R$24.237,60. Ficam as em-
presas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.
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Handebol Taubaté
recebe Uberaba pela

Liga Nacional

Evento no 5º BPM-I
comemora dia do Soldado

O Handebol Taubaté/FAB/
Unitau recebe hoje, sex-
ta-feira, dia 31, às 18h, 
a equipe UNIMED/FU-
NEL/ACEVALE/UBE-
RABA pela Liga Nacional 
de Handebol Masculino. A 
partida é válida pela ter-
ceira rodada do torneio.
Na edição de 2018, a equi-
pe taubateana estreou com 
vitória sobre o Londrina, 
jogando em casa. Em um 
jogo de imposição do rit-
mo do Handebol Taubaté, 
a partida se encerrou em 
41 a 26. Já na segunda ro-
dada, jogando na casa do 
adversário, o Handebol 
Taubaté venceu o São Ca-
etano por 36 a 26.
O time taubateano tem 
treinado forte para man-
ter sua invencibilidade e 

Na última quarta-feira, 
dia 29, a Major PM, So-
nia Paula Baptista Hamad 
Leandro, Comandante do 
5º BPM-I “General Jú-
lio Marcondes Salgado”, 
esteve a frente da Sole-
nidade Militar alusiva ao 
Dia do Soldado, onde na 
oportunidade, vários Po-
liciais militares foram ho-
menageados por serviços 
prestados a sociedade. O 
Comandante do CPM 1º, 
de São José dos Campos, 

A Paróquia Nossa Senhora 
do Bom Sucesso iniciou 
ontem, quinta-feira, dia 
30, a Novena e Festa em 
Louvor à Padroeira da Ci-
dade – Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, que será 
finalizada no dia 9 de se-
tembro, com Celebrações 
todos os dias às 15h e San-
ta Missa às 19h. Com o 
tema “Maria: aquela que 
viveu como ninguém as 
boas-aventuranças de Je-
sus”, a abertura foi ontem, 
pelo Pároco Padre Kleber 
Rodrigues.
8 de Setembro – Dia da 
Festa
Nesta data haverá missa às 
7h e às 10 horas Celebra-
ção Solene com o rito de 
Ordenação Presbiterial do 
diácono Frei Milton Gon-
çalves, presidida pelo bis-
po diocesano de Taubaté, 

chegar nas semifinais da 
competição nacional. “O 
time de Uberaba já joga a 
Liga há dois anos e vem 
crescendo ano a ano. Me 
parece que tem alguns re-
forços, o Wesley que joga-
va aqui é ex Seleção.
Mas para gente é uma in-
cógnita. Esperamos fazer 
um bom jogo e em casa 
sempre buscamos o bom 
resultado, uma vitória. ”, 
disse o técnico do Hande-
bol Taubaté/FAB/Unitau, 
Marcus Tatá.
“Eu consegui perceber 
uma certa evolução do 
time em alguns aspectos 
nesses dois jogos que fi-
zemos pela Liga Nacio-
nal, e eu particularmente 
gostei dessa evolução. E 
em respeito ao jogo contra 

o Coronel PM Lourival da 
Silva Junior, entre outros 
comandantes veteranos e 
autoridades locais também 
estiveram presentes a sole-
nidade.
A Major Paula Hamad fez 
um breve discurso sobre a 
data que lembra a trajetó-
ria do Duque de Caxias e 
o patriotismo do soldado 
brasileiro. Ressaltou ain-
da, que a PM luta com de-
dicação em várias frentes 
na defesa da causa públi-

dom Wilson Luís Angotti. 
A programação prossegue 
às 17h com procissão com 
o andor de Nossa Senhora 
do Bom Sucesso percor-
rendo as ruas do centro da 
cidade e na sequencia ce-
lebração da missa festiva 
pelo padre Kleber Rodri-
gues e a presença do Coral 
da Arquidiocese de Cam-
pinas, com a coroação de 
Nossa Senhora.
Além de participar das 
festividades religiosas, a 
comunidade poderá des-
frutar da agenda social e 
colaborar com as obras no 
Santuário Mariano Dio-
cesano NS Bom Sucesso 
(Igreja Matriz).
A quermesse acontecerá 
nos dias 1º, 02, 06, 07, 08 
e 09 de setembro sempre 
a partir das 19h no Centro 
de Pastoral (atrás do Fó-

Uberaba, não tenho muita 
informação do time, mas 
espero que possamos exe-
cutar com maior eficiência 
possível o que viemos trei-
nando durante a semana. ”, 
disse o jogador do Hande-
bol Taubaté/FAB/Unitau, 
Guilherme Oliveira.
O adversário: O UNI-
MED/FUNEL/ACEVA-
LE/UBERABA nunca 
chegou a ser campeão ou 
vice-campeão da Liga Na-
cional.
Desfalques: Para a partida 
desta quinta-feira continu-
am os dois desfalques de 
semana passada da equipe 
taubateana. 
Os jogadores                                             
Hidalgo e Mateus estão 
com                       estira-
mento na panturrilha.

ca e da paz social, junto à 
comunidade. “Essa é uma 
singela homenagem para 
demonstrar e fortalecer o 
trabalho desses profissio-
nais, cujo ideal, é servir, 
concluiu. Já o Coronel 
Lourival Silva Jr. salien-
tou que os valorosos inte-
grantes da corporação tem 
como ideal de tradição e 
são, sem dúvida, o escudo 
protetor do povo paulis-
ta ao longo dos seus 187 
anos de vida.

rum Velho), que apresenta 
excelente estrutura com 
barracas de comes e bebes 
e som ao vivo, num am-
biente familiar e festivo.
Feijoada – Domingo dia 
02 de Setembro haverá 
uma deliciosa feijoada a 
partir do meio dia. 
Ingressos já estão sen-
do vendidos com os 
agentes de Pastoral ou 
na                         Secretaria 
Pastoral da Igreja.
Bingo – Domingo dia 09 
de Setembro um grande 
Show de Prêmios a partir 
das 16h irá agitar o Cen-
tro de Pastoral com roda-
das de bingo que premia-
rão com bicicleta, forno 
microondas, aparelho de 
celular Samsung, entre ou-
tras prendas. 
A cartela do Show de Prê-
mios custam R$ 5,00.

1º Passeio Ciclístico
Escola Ativa aconteceu

no domingo

Paróquia Nossa Senhora do Bom
Sucesso inicia Novena da Padroeira

Com apoio da Monsanto, 
iniciativa é idealizada por 
escolas públicas de São 
José dos Campos
Neste domingo, dia 2 de 
setembro, foi realizado o 
1º Passeio Ciclístico Esco-

la Ativa, promovido pela 
Escola Municipal de Ensi-
no Fundamental Professo-
ra Maria Ofélia Veneziani 
Pedrosa, localizada no 
bairro Jardim Limoeiro, e 
pela Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Pro-
fessora Sebastiana Cobra, 
do Jardim das Indústrias. 
A iniciativa contou com 
o apoio da Prefeitura Mu-
nicipal de São José dos 
Campos e da Monsanto.


