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A GAzetA dos Municípios

Caçapava recebe carreta 
do Programa “Mulheres de 

Peito” de 18/12 a 05/01

Vale Alimentação deste mês de
dezembro já está à disposição dos
servidores públicos de Paraibuna

População paraibunense é beneficiada 
pelas melhorias na rede de água
e esgoto executadas pela Caepa

A Prefeitura de Caçapa-
va informa que o Progra-
ma “Mulheres de Peito”, 
do governo do Estado de 
São Paulo, estará com a 
carreta estacionada no 
Centro Cultural José Fran-
cisco Natali (Av. Dr. José 
de Moura Resende, 475, 
Vera Cruz ), de 18/12 a 
05/01/2018. Neste perío-
do as moradoras da cidade 
poderão recorrer ao servi-
ço gratuito para realização 
de exames de mamografia.
O atendimento será feito 
em mulheres a partir dos 
35 anos de idade, sendo 
necessário apresentar o pe-
dido médico, cartão SUS e 
RG. Para mulheres acima 
de 50 anos, apenas RG e 
Cartão SUS, sem necessi-
dade de pedido médico.

A Prefeitura de Paraibuna 
disponibilizou, já a partir 
desta sexta-feira (7), o au-
xílio alimentação (Cartão 
AC Crédito) dos 838 ser-
vidores municipais. 
Especificamente neste mês 
de dezembro, cada funcio-
nário da Prefeitura, terá o 
valor do Vale Alimenta-
ção dobrado de R$200,00 
para R$400,00, o chama-
do bônus de Natal – uma 
espécie de 13º terceiro do 
auxílio alimentação, pro-
piciando um grande bene-
fício a todos os servidores.
Desde quando assumiu o 
Poder Executivo Munici-
pal, a atual gestão já havia 
aumentado o Vale Alimen-
tação de R$80,00 para 
R$160,00, logo no início 
do mandato do prefeito Vi-
tão Miranda e da vice-pre-
feita, dona Lurdinha. Com 

Durante todo este ano de 
2018, a Companhia de 
Água e Esgoto de Paraibu-
na (CAEPA) vem realizan-
do melhorias para garantir 
o fornecimento de água na 
cidade e nos bairros aten-
didos pela empresa, além 
de investimentos na área 
de esgotamento sanitário.
A concessionária intensifi-
cou os trabalhos de subs-
tituição de redes distribui-
doras de água em diversos 
pontos da região central 
da cidade, serviço que tem 
beneficiado os seus clien-
tes. As tubulações antigas 
de ferro estão sendo subs-
tituídas gradativamente 
por tubulações de PEAD 
(Polietileno de alta den-
sidade), em toda a região 
central de Paraibuna. A 
limpeza e higienização do 
Reservatório Central tam-

Para que o atendimento 
seja de qualidade e organi-
zado, serão distribuídas 50 
senhas de segunda a sex-
ta-feira para atendimento 
no mesmo dia, das 9 às 
18 horas. Aos sábados, o 
total de senhas será de 25, 
para o período das 9 às 13 
horas. A carreta chegará 
em Caçapava no dia 17 
de dezembro, mas os exa-
mes começarão no dia 18. 
Devido as festas de fim de 
ano, nos dias 23, 24, 25, 
30, 31/12 e 01/01 não será 
realizado atendimento, re-
tornando as atividades nos 
dias 26/12 e 2/01 a partir 
das 12h. Nos dias 4 e 5 de 
janeiro serão realizados 
apenas exames comple-
mentares.
A iniciativa busca a cons-

o objetivo de reforçar o 
poder de compra dos ser-
vidores, a Prefeitura ele-
vou o auxílio alimentação 
para R$200,00; com este 
novo aumento, os funcio-
nários tiveram um ganho 
real de 125% de crédito a 
mais no cartão do AC Cré-
dito.
De acordo com o Gover-
no Municipal, o dinhei-
ro     revertido em crédito 
no cartão alimentação dos 
funcionários tem um im-
pacto positivo na econo-
mia do nosso município, 
uma vez que movimenta 
cerca de R$2,2            mi-
lhões de reais por ano, for-
talecendo a renda de todos 
os          servidores munici-
pais e do comércio parai-
bunense.
Além de favorecer os ser-
vidores da Prefeitura de 

bém está entre as boas no-
tícias de uma melhor qua-
lidade da água distribuída 
aos usuários do sistema.
São diversos serviços re-
alizados atualmente pela 
concessionária de água e 
esgoto do município, com 
destaque para algumas 
obras: construção da rede 
de abastecimento do bair-
ro Panorama, que antes 
recebia o fornecimento de 
água somente através de 
carro pipa; otimização do 
uso do reservatório da Vila 
Camargo, que trará melho-
rias para a continuidade do 
abastecimento na cidade; 
acesso à rede de abasteci-
mento de água tratada aos 
moradores do bairro do 
Espírito Santo; construção 
da futura Estação de Tra-
tamento de Esgoto (ETE), 
próxima à Vila Camargo; 

cientização das mulheres 
sobre a importância da re-
alização do exame de ma-
mografia, além de facilitar 
o acesso ao procedimento, 
agendamento e garantia 
de tratamento para os ca-
sos diagnosticados. Toda 
a infraestrutura técnica, 
operacional e profissional 
necessária para os exames 
de prevenção do câncer de 
mama estarão disponibili-
zados na carreta.
A Secretaria de Saúde de 
Caçapava juntamente com 
o Programa “Mulheres de 
Peito” incentiva a partici-
pação das mulheres que 
estão nesta faixa etária a 
participarem. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3653-6167 ramal 217, 
222, 216.

Paraibuna, o Vale Alimen-
tação também beneficia os 
funcionários do Instituto 
de Previdência do Municí-
pio de Paraibuna (IPMP) e 
da Fundação Cultural “Be-
nedicto Siqueira e Silva”.
Segundo o Governo Mu-
nicipal, esses R$400,00 no 
AC Crédito de cada fun-
cionário, especialmente 
neste mês de dezembro, 
contribuirá para reforçar 
a ceia de Natal dos servi-
dores, proporcionando a 
todos um final de ano me-
lhor.
A Prefeitura de Paraibuna 
aproveita para desejar a to-
dos os funcionários e a po-
pulação paraibunense um 
Natal cheio de paz e har-
monia e um 2019 repleto 
de saúde, alegria, prospe-
ridade e muitas conquistas. 
Boas festas!

dentre outros investimen-
tos.
Com estes investimentos, 
a concessionária de água 
e esgoto de Paraibuna vem 
cumprindo os prazos es-
tabelecidos em contrato 
firmado com o Governo 
Municipal, desde agosto 
de 2015, quando a CAEPA 
iniciou seus trabalhos no 
município.
A Companhia de Água e 
Esgoto de Paraibuna está 
localizada na Rua Nossa 
Senhora de Lourdes, 40 
(Alto da Caixa D’água), 
no Centro. Telefones: (12) 
3974-0401 / 0800 771 
2545 (ligação gratuita). 
Atendimento de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 18h. 
Acompanhe melhor os tra-
balhos desenvolvidos pela 
CAEPA, acessando o site: 
www.caepa.com.br
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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

Estudos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo 
chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O 
bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres, dei-
xando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas. Foi trans-
formado em santo (São Nicolau) após várias pessoas relatarem milagres 
atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal acon-
teceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil 
ganhou o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era 
representado com uma capa de inverno na cor marrom ou verde. Em1886, 
o colunista alemão Thomaz Nast criou uma nova imagem para o bom 
velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, com cinto preto, criada 
por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse mesmo ano. 
Atualmente. A figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho 
dá presente para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem 
durante o ano. Ele habita o Pólo Norte e, com um trenó puxado por renas, 
traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas. Como dizem: 
Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor

Numa livraria, o cliente pede ao balconista:
- Por favor, quero comprar aquele livro “Como ficar rico da noite para o 
dia”, vocês têm?
E o vendedor respondeu:
- Claro, só um minutinho que eu vou buscá-lo.
Ele volta com dois livros e começa a embrulhá-los para o cliente, que diz:
- Moço, desculpe, mas eu só pedi um livro.
- Eu sei, eu sei! O outro livro é o “Código Penal”! É que nós só vendemos 
sempre os dois juntos...
***
Certa dona de casa se apresenta ao Juiz e diz:
- Meritíssimo, quero acusar o meu marido de adultério. Acho que ele me 
foi infiel.
- A senhora tem alguma prova disso? Indagou o Juiz.
- Bem Meritíssimo, eu estava examinando o rosto dos meus três filhos e 
nenhum deles se parece com o meu marido...
***
Num teatro onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, 
uma pessoa na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Mas onde está o assassino?
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho.

Mensagens

Todos queremos viver bem, ser feliz. Entretanto, ouçamos a voz da expe-
riência. A felicidade não é um tapete mágico, ela nasce dos bens que você 
espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isto é verdade 
que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. 
Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. 
Conquanto às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos 
recursos para transformar e reerguer os irmãos em prova ou desenvol-
vimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da 
melhora que venhamos realizar para os outros. A vida é um dom de Deus 
em todos e, quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, 
porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspiramos vi-
ver melhor, escolhemos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para 
isso, não precisa você acomodar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na 
fileira dos servidores que se lhe afine com as aptidões. Liste-se em qual-
quer serviço no bem comum, é tão importante colaborar na higiene do seu 
bairro ou na construção de apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a 
paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. 
Aprendemos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos 
fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes, 
Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungues, nem se 
queixes contra ninguém e, os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue 
que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda 
se ache na Terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz 
gratuita, o engano é seu, porque os mortos se quiserem paz que aprendam 
a sair de si mesmo e servirem também;

Pensamentos, provérbios e citações

Sem amizade a humanidade não será feliz.
Num naufrágio quem está só ajuda-se mais facilmente.
Nunca mate uma mosca que pousa na cabeça do tigre.
Gotas de chuva gostam de se aliarem as tempestades.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Quem tem boca vai à Roma.
Que todos os nossos sonhos se realizem.

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

Livro D-25, FLS. nº 22, Termo nº 6912
Faço saber que pretendem se casar MARCOS WELLINGTON LEITE FERNANDES MIRANDA e NATÁLIA DE MOURA 
PINHEIRO, 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 1 de fevereiro de 1996, de profissão aposentado, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua Ciro Manoel da Silva, nº 212, Vera Cruz, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de NORIVAL MIRANDA 
e de MARIA ORLANDA LEITE FERNANDES, de 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 18 de outubro de 
1961, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Campos do Jordão-SP, nascida em 28 de agosto 
de 1996, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Antonio Eloisio Flavio nº 291, Rancho 
Grande, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de JOSÉ DOMINGOS GOMES PINHEIRO, de 55 anos, natural de Concórdia 
do Mucuri Ladainha/MG, nascido na data de 17 de janeiro de 1963 e de MARIA CRISTINA PINHEIRO, de 44 anos, natural 
de São Bento do Sapucai/SP, nascida na data de 9 de março de 1974, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para 
a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 21, Termo nº 6911
Faço saber que pretendem se casar MAURINEY FERNANDES ROLLO e THAYS DINIZ DE FIGUEIREDO, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
Paulo-SP, de profissão administrador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Canavieira, nº 206, Parque 
Senhor do Bonfim, Quiririm, Comarca de Taubaté/SP, filho de ARLINDO FERNANDES ROLLO, de 82 anos, natural de Ri-
beirão Bonito/SP, residente em Quiririm, Comarca de Taubaté/SP e de MARIA BERNADETE LOPES ROLLO, de 68 anos, 
natural de Mirandela - Portugal, residente em Quiririm, Comarca de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, de profissão 
assistente administrativa, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Aparecida, nº 74, Parque Nossa Senhora da 
Glória, Tremembé/SP, filha de LUIZ HUMBERTO DE FIGUEIREDO, de 63 anos, natural de Sertãozinho/SP, residente em 
Tremembé/SP e de DALVA DINIZ DE FIGUEIREDO, de 59 anos, natural de Tremembé/SP, residente em Tremembé/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para 
a imprensa local desta cidade.
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 22, Termo nº 6913
Faço saber que pretendem se casar GILBERTO BARONE SOBRINHO e MARIA GRACILENE RODRIGUES DE SOU-
ZA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Taubaté-SP, nascido em 9 de agosto de 1963, de profissão metalurgico, de estado civil divorciado, residente e 
domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de RAPHAEL BARONE, falecido em Taubaté/SP e de GERALDA 
MARTINS BARONE, falecida em Taubaté/SP. Ela é natural de Serra Talhada-PE, nascida em 3 de novembro de 1975, de 
profissão autônoma, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua das Palmas, nº 144, Flor do Vale, Tremembé/
SP, CEP: 12120-000, filha de JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, falecido em Machado/MG e de MARIA DE SOUZA RO-
DRIGUES, de 73 anos, natural de Triunfo/PE, nascida na data de 3 de janeiro de 1945, residente e domiciliada em Machado/
MG. 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.

Polícia retira torcedores
violentos do River Plate de
comemoração na Argentina

Clube venceu a Copa Li-
bertadores da América 
contra o rival Boca Juniors 
em jogo realizado em Ma-
dri.
A polícia argentina disper-
sou torcedores do River 
Plate que comemoravam o 
título da Copa Libertado-
res da América na madru-
gada desta segunda-feira 
(10), no Obelisco, em Bue-
nos Aires. A ação policial 
aconteceu depois que al-
guns dos torcedores come-
çaram a atirar objetos con-
tra os agentes que faziam a 
segurança no local.
De acordo com informa-
ções da agência EFE, 20 

pessoas foram detidas por 
contas das agressões às au-
toridades. Pelo menos 3 
policiais ficaram feridos.
Por volta da meia-noite 
(horário em Buenos Ai-
res), um grupo de torce-
dores começou a brigar 
entre si, agredir pessoas e 
arremessar objetos contra 
a polícia e emissoras de te-
levisão. 
Eles foram expulsos pelas 
forças de segurança. 
De acordo com a EFE, o 
incidente aconteceu por 
conta da alta ingestão de 
álcool.
A polícia reagiu com bom-
bas de fumaça e balas de 

borracha para dispersar 
os violentos. Antes do 
ocorrido, as autoridades 
já haviam alertado sobre 
cuidados com excesso de 
bebida.
Depois de 5 horas de co-
memorações, a polícia co-
meçou a liberar a região do 
Obelisco para evitar novos 
incidentes. Além do Obe-
lisco, torcedores do River 
Plate comemoram o título 
nas imediações do estádio 
Antonio Vespucci Liberti, 
mais conhecido como Mo-
numental de Nuñez. Cerca 
de 20 mil pessoas partici-
param da comemoração 
do título nos dois lugares.
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Bolsonaro recebe nesta
segunda diploma do TSE que 
confirma resultado da eleição

Confira a programação
do V Dia da Castanha

em São Bento do Sapucaí

Conheça a Marca Visual Turística 
de São Bento do Sapucaí

O presidente da Repúbli-
ca eleito Jair Bolsonaro 
(PSL) retorna nesta se-
gunda-feira (10) a Brasília 
para a cerimônia de entre-
ga do diploma do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
que confirma o resultado 
da eleição deste ano.
A chamada “diplomação” 
é uma cerimônia que ates-
ta que o candidato foi efe-
tivamente eleito pelo povo 
e, por isso, está apto a to-
mar posse no cargo, a par-
tir de janeiro ano que vem.
O evento está marcado 
para as 16h no plenário do 
TSE. O mandato de Bol-
sonaro, e do vice de sua 
chapa, o general Hamilton 
Mourão (PRTB), irá de 
2019 a 2022.
Capitão reformado do 
Exército e deputado fede-
ral desde 1991, Bolsonaro 
foi eleito o 38º presidente 
da República ao vencer a 
corrida presidencial no se-
gundo turno realizado em 
28 de outubro. Ele recebeu 
57,7 milhões votos, contra 
47 milhões do candidato 
do PT, Fernando Haddad.
O resultado da eleição en-
cerrou o ciclo de quatro 
vitórias consecutivas do 
PT (duas com Luiz Inácio 
Lula da Silva e duas com 
Dilma Rousseff).
Contas da campanha
De acordo com o TSE, 
a entrega dos diplomas 
ocorre depois de termina-
do o pleito, apurados os 
votos e passados os prazos 
de questionamento e de 
processamento do resulta-
do das eleições.
Para receber o diploma, os 
candidatos eleitos devem 
estar com o registro de 
candidatura deferido e as 
contas de campanha julga-
das. O próprio TSE apro-
vou na semana passada, 
com ressalvas, as contas da 
campanha de Bolsonaro e 
Mourão.
Conforme a prestação en-
tregue pelos advogados de 
Bolsonaro, a campanha ar-
recadou R$ 4,3 milhões e 
gastou R$ 2,8 milhões.
A cerimônia
A diplomação de Bolsona-
ro e Mourão está marcada 

No dia 13 de dezembro, 
das 8h às 17h acontece o V 
Dia da Castanha na Fazen-
da do Estado e no Bairro 
do Monjolinho, realizado 
pela CATI – Coordenado-
ria de Assistência Técnica 
Integrada de São Bento, 

A Secretaria Municipal 
de Turismo e Desenvol-
vimento Econômico e o 
Conselho Municipal de 
Turismo (COMTUR) lan-
çam a Marca Visual Tu-
rística de São Bento do 
Sapucaí, fruto do trabalho 
conjunto desenvolvido no 
ano de 2018. Muitas ideias 
de logotipos foram vota-
das nas reuniões ordinárias 
até se chegar no consenso 
da Marca Visual Turística.
A arte, desenvolvida pelo 
filho da terra, Davi Costa, 
simboliza com maestria o 
que São Bento do Sapucaí 
tem de melhor, nas cores 
e nos itens que a compõe. 
A ideia de representar 
com o mapa territorial do 

para das 16h. A cerimônia 
será realizada em uma ses-
são solene no plenário do 
TSE.
Os diplomas de presiden-
te da República e de vice
-presidente são assinados 
pela atual presidente do 
TSE, ministra Rosa Weber.
O tribunal informou que 
cerca de 700 pessoas foram 
convidadas para assistir à 
solenidade. Os convidados 
ficarão no plenário e em 
dois auditórios.
De acordo com o TSE, 
Rosa abrirá a sessão e es-
colherá outros dois minis-
tros da Corte para condu-
zirem Bolsonaro e Mourão 
até o plenário.
Após a execução do hino 
nacional, o presidente e o 
vice receberão os respec-
tivos diplomas. Na sequ-
ência, Bolsonaro fará seu 
discurso, seguido pela fala 
de Rosa, que encerrará a 
cerimônia.
Sistema eleitoral
Bolsonaro retornará ao 
TSE depois anunciar no 
fim de semana o desejo 
de enviar ao Congresso 
Nacional um projeto com 
mudanças no sistema de 
votação do país, realizado 
por meio de urnas eletrô-
nicas.
O presidente eleito é de-
fensor antigo do voto im-
presso como forma de au-
ditar as votações. Durante 
a campanha, ele afirmou 
que havia risco de “fraude” 
na eleição e chegou a dizer 
que não aceitaria um re-
sultado que não fosse a sua 
vitória.
“Nós queremos ter um sis-
tema que possa ser audita-
do. 
Nós queremos uma urna 
eletrônica que tenha uma 
maneira de, ao havendo 
qualquer desconfiança, 
você ter uma comprova-
ção”, afirmou Bolsonaro 
no domingo (9).
“Um projeto de lei modi-
ficando um pouquinho a 
forma de votação, como 
se fosse em voto impres-
so, mas vai ter uma forma 
mais atualizada do que 
essa”, acrescentou.
Após ser eleito, Bolsonaro 

Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
com a ajuda de apoiado-
res.
A programação conta 
com seminário, homena-
gem à Hisashi Amagai e 
lançamento de livro no 

município foi de trazer a 
amplitude, mostrando que 
São Bento não se resume 
a um atrativo, e sim a mui-
tas possibilidades; além de 
ressaltar que a cidade está 
de “braços abertos” para 
receber os visitantes. Já a 
maior riqueza natural do 
município e região está lo-
calizada no “coração” do 
mapa: a Pedra do Baú.
O uso da Marca Visu-
al Turística é de acesso 
a todos, uma vez que foi 
construída para marcar e 
consolidar cada vez mais 
o turismo no município. 
Ela deve ser utilizada se-
guindo a regulamentação 
do “Manual de Aplicação 
da Marca Visual”, previs-

visitou o TSE e, diante dos 
ministros, se desculpou 
por “caneladas” durante a 
campanha. Aos jornalistas, 
ele informou que apresen-
taria primeiro ao tribunal 
propostas de mudanças no 
sistema de votação.
Agenda
Bolsonaro trabalhará em 
Brasília até quarta-feira 
(12), de acordo com a as-
sessoria do governo de 
transição.
O presidente eleito recebe-
rá os governadores eleitos 
de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul, além das 
bancadas do PSD, DEM, 
PSL, PP e PSB.
Bolsonaro iniciou na se-
mana passada as negocia-
ções com partidos. Antes, 
ele priorizou as conversas 
com bancadas temáticas. 
A bancada ruralista, por 
exemplo, indicou a futura 
ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina (DEM
-MS).
Segunda-feira (10)
10h: decolagem do Rio de 
Janeiro
12h: almoço Granja do 
Torto
16h: cerimônia de diplo-
mação no TSE
Terça-feira (11)
9h: encontro com repre-
sentantes de polícias mili-
tares
10h: despachos internos
14h30: reunião com o go-
vernador eleito de San-
ta Catarina, comandante 
Moisés (PSL)
16h30: reunião com a ban-
cada do PSD
Quarta-feira (12)
9h: visita ao Comando de 
Operações Táticas (COT) 
da Polícia Federal
11h: reunião com a banca-
da do DEM
12h: almoço da turma de 
1977 da Aman no Clube 
do Exército
14h30: reunião com o go-
vernador eleito do Rio 
Grande do Sul, Eduardo 
Leite (PSDB)
15h: reunião com a banca-
da do PSL
16h30: reunião com a ban-
cada do PP
17h30: reunião com a ban-
cada do PSB

período da manhã e no                               
período da tarde acon-
tece um dia de campo e 
colheita da castanha tipo                      
portuguesa no Sítio Cere-
ja, no bairro do Monjoli-
nho.
Participe!

ta em Decreto Municipal. 
Neste manual você pode 
saber ainda mais sobre a 
construção da arte. Para 
ter acesso a Marca Visual 
Turística e saber mais so-
bre a sua aplicação acesse: 
www.saobentodosapucai.
sp.gov.br/site/marca-visu-
al-turistica. 
No ano de 2018 a Secre-
taria Municipal de Turis-
mo e Desenvolvimento e 
o Conselho Municipal de 
Turismo (COMTUR) es-
tão trabalhando também 
com duas novas ferramen-
tas: *Siga o Instagram de 
São Bento do Sapucaí: @
saobentodosapucai
*Utilize a hastag: #curta-
saobentodosapucai

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 098/2018 – Tomada de Preços Nº 009/2018 – No dia 10 de 
dezembro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, Pre-
feita Municipal de Potim, DECIDE, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto 
da respectiva Tomada de Preços qual seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNI-DADE BÁSICA DE 
SAÚDE (UBS) – PORTE 1 NO BAIRRO VILA OLÍVIA, CONFORME AS ES-
PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na ordem 
de R$ 86.196,15 (oitenta e seis mil e cento e noventa e seis reais e quinze 
centavos) à empresa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI. Fican-
do a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a 
partir desta publicação.
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Gestão do Bolsa Família em 
Taubaté representa São Paulo 

em capacitação em Brasília

Simube publica edital
de convocação para cadastro 

de instituições em Taubaté

Secretaria de Educação
de Taubaté divulga

cronograma de transferências

Caraguatatuba recebe em dezembro o 
Encontro de Cavaleiros – 2018

Em reconhecimento aos 
bons resultados apresen-
tados no ano de 2018, a 
gestão municipal do pro-
grama bolsa família de 
Taubaté foi escolhida para 
representar o Estado de 
São Paulo em uma capaci-
tação realizada nos dias 4, 
5 e 6 de dezembro na cida-
de de Brasília-DF.
A capacitação foi voltada 
para o Sistema de Condi-
cionalidades do Programa 
Bolsa Família. Em balan-
ço divulgado em fevereiro 
pelo governo federal, o 
município superou a mé-
dia nacional de acompa-
nhamentos das condicio-
nalidades exigidas.
A permanência no progra-
ma está condicionada a 
alguns compromissos, en-
tre eles manter o cadastro 

O Sistema Municipal de 
Bolsas de Estudos (Simu-
be) de Taubaté, publicou, 
no diário oficial do muni-
cípio, nesta quarta-feira, 5 
de dezembro, o edital de 
convocação para as insti-
tuições de ensino Médio, 
técnico profissionalizante 
e ensino superior. As ins-
crições serão realizadas 
de 6 a 14 de dezembro, 

A Secretaria de Educação 
de Taubaté divulga o cro-
nograma para solicitação 
de transferências para a 
Rede Municipal de Ensino 
para o ano letivo de 2019. 
Os pais ou responsáveis 
por alunos, que não estão 
estudando em escolas mu-
nicipais em 2018 e pre-
cisam de vaga no Ensino 
Fundamental, para o pró-
ximo ano, deverão compa-
recer à secretaria a partir 
das datas abaixo para so-
licitar a matrícula de seus 
filhos:
10/12 – 8º e 9º anos
13/12 – 7º e 6º anos
17/12 – 3º, 4º e 5º anos

Caraguatatuba recebe no 
dia 16 de dezembro (do-
mingo) o Encontro de Ca-
valeiros – 2018, que sairá 
da Praça da Cultura às 9 
horas, até o Park Off Road 
– Pista de Motocross, na 
avenida Marechal Deodo-
ro da Fonseca, no bairro 
Tinga, região Centro/Sul 
da cidade.
O “Dia dos Cavaleiros” é 
um evento que foi institu-
ído no Calendário Oficial 

atualizado, passar duas ve-
zes ao ano por atendimen-
to nas unidades básicas 
de saúde para a pesagem 
(crianças de 0 a 7 anos 
também devem estar com 
a caderneta de vacinação 
em dia e mulheres de 14 a 
44 anos, caso grávidas, de-
vem estar com o pré-natal 
em dia) e garantir frequên-
cia escolar superior a 85% 
do ano letivo.
A Taxa de Atualização 
Cadastral (TAC) bateu os 
80,40%, ante os 70,26% 
da média nacional. O ca-
dastro atualizado permi-
tiu um acompanhamento 
mais eficaz dessas famí-
lias, o que contribuiu para 
o aumento da Taxa de 
Acompanhamento de Fre-
quência Escolar (TAFE) 
para 99,84%, superando 

das 8h às 12h e das 13h às 
17h, na praça Félix Gui-
sard, 11, 2º andar (pré-
dio do relógio da CTI). 
A convocação é para as 
instituições localizadas no 
município que tenham in-
teresse em se cadastrar ou 
ainda renovar o convênio 
já existente para atender 
os alunos que já são bene-
ficiários, bem como os que 

18/12 – 2º ano
20/12 – 1º ano
Vale lembrar que a Se-
cretaria de Educação de 
Taubaté já realizou uma 
chamada de transferências 
em outubro.
As inscrições para a Edu-
cação Infantil continuarão 
sendo recebidas diaria-
mente. Para as crianças 
de três anos e oito meses 
a cinco anos e sete meses, 
a matrícula é feita de ime-
diato para 2019. Já para 
as de quatro meses a três 
anos e sete meses, os pais 
devem comparecer a Se-
cretaria de Educação para 
inscrever seus filhos na 

do Município em novem-
bro deste ano, em atendi-
mento à proposta do ve-
reador José Eduardo da 
Silva, o Duda Silva (PP), 
aprovada na Câmara Mu-
nicipal.
De acordo com a lei, pro-
mulgada pelo Prefeito 
Aguilar Junior, o Dia do 
Cavaleiro é uma comemo-
ração anual a ser realizada 
no terceiro domingo do 
mês de setembro.

os 92,57% da média na-
cional; bem como a Taxa 
de Acompanhamento de 
Agenda de Saúde (TAAS) 
de 83,03%, em compara-
ção aos 78,25% da média 
nacional.
O aumento da condiciona-
lidade da educação tam-
bém se deve à busca ativa 
dos alunos faltosos e con-
versa pessoal dos pais com 
a equipe gestora do progra-
ma, além da procura por 
alunos não localizados. Na 
saúde, as capacitações dos 
servidores auxiliaram no 
aumento do índice.
Atualmente são mais de 
5.000 famílias benefici-
árias do programa Bolsa 
Família em Taubaté. A atu-
alização cadastral é extre-
mamente importante para 
a concessão do benefício.

foram contemplados com 
o benefício da bolsa para o 
exercício de 2019. Os do-
cumentos a serem protoco-
lados no ato da inscrição e 
demais orientações sobre 
critérios de classificação 
está disponível no edital 
completo em:  http://www.
taubate.sp.gov.br/anexos/
simube/2019/edital_insti-
tuicoes.pdf

lista de espera.
Horário de atendimento 
para matrículas:
Secretaria de Educação – 
praça 8 de Maio, 28, centro
Segunda, quarta e sexta-
feira: das 8h às 11h
Terça e quinta-feira: das 
14h às 17h
Documentos necessários:
– Certidão de Nascimento 
da criança
– Cartão Sim da criança
– CPF da criança e do pai 
e/ou responsável
– RG do pai e/ou respon-
sável
– Comprovante de resi-
dência no nome do pai e/
ou responsável

“Este ano, será realizada, 
em caráter excepcional, 
em dezembro porque a lei 
foi promulgada no mês 
passado”, explica um de 
seus organizadores, Leo-
nardo Rodrigues Soares.
Segundo ele, estão sendo 
esperados para o evento 
mais de 100 cavaleiros, 
acompanhados de familia-
res. Ao final da caminha-
da, será serviço um almo-
ço aos participantes.


