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A GAzetA dos Municípios

Feriado em Taubaté
mantém serviços básicos

Supressão de eucalipto
é concluída

Servidores que atendem
população em situação de rua 

passam por treinamento

CAS faz treinamento para 
combate ao Aedes aegypti

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente nas próximas 
quinta e sexta-feira, dias 
15 e 16 de novembro.
As coletas de lixo domi-
ciliar e seletiva ocorrerão 
normalmente conforme 
os calendários disponíveis 
em www.taubate.sp.gov.
br/coletadelixodomiciliar 
e www.taubate.sp.gov.br/
coletaseletiva.  Já os Pon-
tos de Entrega Voluntária 
(PEVs) fecham na quinta-
feira e abrem normalmente 
na sexta-feira e no sábado. 
O Mercado Municipal de 
Taubaté funciona das 6h 
às 13h no feriado. Na sex-
ta, sábado e no domingo o 
funcionamento é normal.
O Terminal Rodoviário 
de Taubaté deverá receber 
cerca de 4.000 pessoas por 

A operação para a su-
pressão do eucalipto da 
rua Chile foi concluída às 
17h50 desta terça-feira, 
dia 13 de novembro.
Durante a etapa final de 
supressão, foram compro-
vados danos na base do 
tronco até uma profundi-
dade de cerca de 1,3 me-
tro. A infestação de cupins 
foi responsável pela dete-
rioração da toda a estrutu-
ra de raízes do eucalipto. 
Como a árvore media cer-
ca de 30 metros de altura, 
a estimativa era de que as 

Na última quinta-feira, 8 
de novembro, 25 orien-
tadores sociais e técnicos 
que pertencem à Gestão 
da Política para População 
em Situação de Rua, vin-
culada à diretoria de Pro-
teção Social Especial da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social de 
Taubaté, passaram na por 
um treinamento no auditó-
rio da Escola do Trabalho.
O objetivo do encontro 
foi atualizar protocolos de 
atendimento, apresentar 
a reestruturação prática 
do Serviço Especializa-
do de Abordagem Social 
e construir, em conjunto 

Agentes do Controle de 
Animais Sinantrópicos de 
Taubaté (CAS) promovem 
no próximo sábado, dia 
17 de novembro, um trei-
namento para bolsistas do 
programa Escola da Famí-
lia.
O grupo de 15 bolsistas de 
sete escolas estaduais vai 
atuar como agentes mul-
tiplicadores nas ações de 

dia até domingo. Este nú-
mero que é considerado o 
dobro do movimento em 
um dia normal.  Os desti-
nos mais procurados são: 
Ubatuba, Aparecida, São 
Paulo, Santos, sul de Mi-
nas Gerais (São Lourenço, 
Caxambu e Itanhandu) e 
Rio de Janeiro, Curitiba, 
Belo Horizonte, São José 
do Rio Preto, Resende, 
Barra Mansa, Volta Re-
donda. As empresas de 
ônibus devem trabalham 
com carros extras somente 
em caso de necessidade.
Os serviços essenciais à 
população não serão inter-
rompidos durante o feria-
do:
* UPA Central;
* Pronto-Socorro Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 

raízes tivessem cerca de 
15 metros, mas elas foram 
completamente corroídas, 
comprometendo a susten-
tação. Danos na região 
central do tronco também 
foram verificados durante 
a supressão.
A supressão do eucalipto 
foi definida após o resul-
tado de uma análise tomo-
gráfica, que indicou gran-
de deterioração no tronco 
e acentuada redução da 
resistência mecânica do 
eucalipto, com risco de 
queda.

com a equipe, o caminho 
a ser percorrido para o de-
senvolvimento da Política 
para População em Situa-
ção de Rua.
Em Taubaté, a pessoa em 
situação de rua é atendida 
através de três serviços: 
serviço especializado para 
pessoas sem situação de 
rua; serviço especializa-
do de abordagem social e 
acolhimento institucional 
para pessoa em situação 
de rua. Esses serviços são 
ofertados através do Cen-
tro Pop e do Abrigo Insti-
tucional.
Ao verificar uma pes-
soa em situação de rua, é 

combate ao Aedes aegypti.
A partir do                                                    
treinamento, serão progra-
madas ações no dia 24 de 
novembro, antecedendo a 
Semana Estadual de Mo-
bilização, que acontece 
entre os dias 26 e 30 de 
novembro.
A capacitação está previs-
ta para as 10h na escola es-
tadual João Alves, na Vila 

Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).

A operação começou na 
manhã de sábado, dia 10 
de novembro. Foram ne-
cessários quatro dias para 
concluir as atividades.
As próximas etapas en-
volvem a aplicação de um 
cupinicida no local para 
eliminar a infestação e 
permitir o plantio do ipê 
branco. A muda já foi pre-
parada e tem cerca de 1,7 
metro.
Confira em anexo imagens 
e um vídeo da ação desta 
terça-feira.

possível solicitar a abor-
dagem social em locais 
específicos. Essa prática 
possibilita a identificação 
do número de pessoas em 
situação de rua, e auxilia a 
promover orientação e en-
caminhamentos para pes-
soas que moram nas ruas 
e ainda não acessaram os 
serviços disponíveis.
O Centro Pop está locali-
zado na rua Vicente San-
toro, s/n, Parque Sabará, 
telefone: 3621-7002 e o 
Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua fica na rua Nivaldo 
Righi, 282, Jardim Eulá-
lia; telefone: 3621-6026.

São José.
Taubaté chegou ao final de 
outubro com 53 casos po-
sitivos de dengue, 7 casos 
positivos de chikungunya 
e nenhum caso de zika. O 
número reduzido de ocor-
rências mostra que o en-
volvimento da população 
nas ações de prevenção e 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti traz resultados.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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. 
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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

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a 
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. 
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do 
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e 
cereais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a 
mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e 
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético 
da mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes 
e levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconfor-
to como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente 
contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tare-
fas imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora 
nas nuvens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos 
caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de 
experiência e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das 
forças, mas não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

Paratleta André Rocha inicia
campanha pelo Bi do Prêmio Atleta 

da Galera no Paralímpicos 2019

O paratleta taubateano An-
dré Rocha, do arremesso 
de peso e lançamento de 
disco, é um dos favoritos 
ao prêmio “Atleta da Ga-
lera”, que faz parte do Prê-
mio Paralímpicos 2019, e 
que premiará os principais 
destaques paraolímpicos 
do ano. O evento acontece 
pela primeira vez no Cen-
tro de Treinamento Para-
límpico, em São Paulo, no 
dia 12 de dezembro, com 
transmissão ao vivo pelo 
SporTV.
O Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) já abriu 
a votação popular pela 
internet. André venceu o 
prêmio Atleta da Galera 
em 2018, quando recebeu 
mais de 60% dos votos po-
pulares pelo site do CPB, 
e já iniciou sua campanha 
para faturar o prêmio na 
edição de 2019.
Na edição de 2017, as duas 
fases de votação somaram 
aproximadamente 30 mil 
votos, e André Rocha, do 
atletismo, venceu com 

60,31% dos votos.
Além do melhor atleta de 
cada modalidade, o Prê-
mio Paralímpicos 2018 
entregará o Prêmio Aldo 
Miccolis, que homenageia 
pessoas que dedicaram 
sua vida ao esporte para-
límpico, o Prêmio Perso-
nalidade Paralímpica, a 
quem contribuiu para o 
movimento na temporada, 
além das premiações dos 
técnicos de modalidades 
individuais e coletivas.
Como votar
Nesta primeira fase da es-
colha popular para a elei-
ção do Atleta da Galera, 
o público deve acessar 
o site do CPB, no link: 
http://www.cpb.org.br/
noticias/-/asset_publisher/
lU3LNvrdeyoz/content/
id/119001
No campo “Modalida-
de do Atleta”, selecionar 
“Atletismo”. No campo 
“Nome do Atleta”, escre-
ver “André Rocha”. De-
pois é só avançar e con-
firmar o voto. A votação 

ficará aberta até o dia 20 
de novembro. Os três pa-
ratletas com mais indica-
ções nesta primeira etapa 
vão para a votação final, 
que será também no site do 
CPB. O Programa Esporte 
Para Todos é o projeto que 
congrega toda a prática 
esportiva destinada à pes-
soas com deficiência em 
Taubaté. O programa tem 
como principal mantene-
dor a Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer, sendo 
hoje uma das equipes com 
melhor estrutura em todo 
o Brasil. A equipe do Pro-
grama Esporte Para Todos 
conta com equipe de alto 
rendimento, e atendimento 
social e prática esportiva 
para pessoas com defici-
ência. As modalidades que 
fazem parte do Esporte 
Para Todos são: Atletismo, 
Natação, Halterofilismo, 
Bocha, Basquete em Ca-
deira de Rodas, Tênis de 
Mesa, Goalball, Thriatlon, 
Ciclismo, e Badminton.
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Votação do Orçamento de 769,6
milhões de Caraguatatuba para 2019 

começa nesta terça-feira (13)

Locais das provas de nível médio e
fundamental do concurso da Prefeitura de

Caraguatatuba serão publicados nesta quarta

O projeto de Lei Orça-
mentária Anual (LOA) 
de 2019 será votado em 
1º turno nesta terça-feira 
(13/11), às 19h30, na Câ-
mara de Caraguatatuba, 
no Centro.   O projeto da 
LOA, que estima receita e 
fixa as despesas do muni-
cípio para o exercício de 
2019, prevê o orçamento 
de R$ 769. 670.649,00. 
A Câmara Municipal re-
cebeu duas audiências 
públicas sobre a proposta 
na sexta e segunda-fei-
ra (9 e 12/11). Na última 
audiência, a Prefeitura de 
Caraguatatuba foi repre-
sentada pelo secretário de 
Fazenda, Ricardo Rome-
ra; secretário adjunto de 
Fazenda, Nelson Hayashi-
da; ordenador de despe-
sas, Rafael Torres; e pela 
analista da Secretaria de 
Planejamento Estratégico 
e Desenvolvimento, Ga-
briela Cristina Coelho. O 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Renato Leite Car-
rijo de Aguilar, coordenou 
os trabalhos da reunião, 
acompanhado dos vere-
adores Fernando Augus-
to da Silva Ferreira, José 
Eduardo da Silva, Evandro 
do Nascimento, João Silva 

O Instituto Zambini di-
vulga nesta quarta-feira 
(14/11) os locais das pro-
vas objetivas do Concurso 
Público 01/2018 da Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
que serão aplicadas no dia 
2 de dezembro. Os candi-
datos das funções de nível 
médio e fundamental po-
dem conferir os horários e 
endereços das avaliações 
no site www.zambini.org.
br ou no link do Diário 
Oficial Eletrônico, https://
www.caraguatatuba.sp.
gov.br/pmc/category/dia-
rio-oficial/ (Edital 64).
As inscrições para as 166 
vagas de 57 cargos ocor-
reram entre os dias 14 de 
setembro e 18 de outubro.  
Os salários variam de R$ 
954 a R$ 3.498,57.
Os inscritos conhecerão 
os horários e locais os 
exames objetivos para os 
cargos de ensino médio 
de agente administrativo 
e agente de apoio escolar. 
Também será publicada a 
convocação para as pro-
vas das funções de nível 
fundamental completo: 
agente de zoonoses, ins-
petor de alunos, motorista 
II, operador de máquinas 
pesadas II e vigia; além do 
cargo de auxiliar de servi-
ços gerais e artífice I, para 
quem possui a 4ª série do 
ensino fundamental.
Superior e técnico
As avaliações das funções 
de ensino superior e técni-
co serão aplicadas na tar-
de do dia 25 de novembro 
(domingo). A relação com 
os endereços está nos sites 
www.zambini.org.br e ht-
tps://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/category/
diario-oficial/ (Edital 63 
de 9/11). Os portões ficam 
abertos das 13h às 13h30.
Somente serão habilitados 
os candidatos que tiverem 
50% ou mais de pontos, 
de acordo com cada ava-
liação. Serão convocados 
para as provas práticas e 

de Paula Ferreira e Elizeu 
Onofre da Silva.
A receita prevista na Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) para o ano 
que vem era de R$ 664,2 
milhões, mas com o ajus-
te na projeção de aumen-
to da arrecadação de Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS), royalties e do 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU), subiu 
para R$ 769,6 milhões, um 
incremento de R$ 105,4 
milhões no orçamento de 
2019. O projeto estipula a 
suplementação de 25% da 
receita estimada.
Dentro das destinações 
obrigatórias, a Educação 
terá R$ 197,3 milhões, a 
Saúde ficará com R$ 148,8 
milhões e o Legislativo 
com R$ 17,8 milhões.
O secretário de Fazenda, 
Ricardo Romera, explicou 
o projeto ao público e aos 
vereadores. O vereador 
Evandro do Nascimento 
fez questionamentos so-
bre a verba destinada à 
Secretaria de Esportes e 
ao emprego do dinheiro 
arrecadado com as multas 
de trânsito.  Romera co-
mentou que o orçamento 

terão os títulos computa-
dos, somente os candida-
tos habilitados nas provas 
objetivas.
Os candidatos terão três 
horas para concluir as pro-
vas, conforme o previsto 
no “Capítulo X – Da estru-
tura geral das provas (pág. 
20)” do edital. Para quem 
optar por pela inscrição 
em mais de um cargo, terá 
uma hora e meia a mais 
para responder as ques-
tões, totalizando 4h e 30 
minutos para terminar as 
provas, incluindo o tempo 
para preenchimento da fo-
lha de respostas.
A classificação preliminar 
das provas objetivas será 
divulgada no dia 4 de ja-
neiro. A publicação da 
classificação preliminar 
com as notas das provas 
práticas está marcada para 
o dia 8 de fevereiro.
Cargos de ensino técnico e 
superior
As funções que exigem 
nível superior são arqui-
teto (1), assistente social 
(2), enfermeiro (1), far-
macêutico bioquímico (1), 
fonoaudiólogo (2), nu-
tricionista (1), psicólogo 
(1), terapeuta ocupacional 
(2) e veterinário, além de 
professores de Educação 
Física/PEB II (1), adjunto 
I (5), Educação Infantil/
PEB I (5), Ensino Funda-
mental/ PEB I (5), Arte/
PEB II (1), Ciências/PEB 
II (1), Educação Física/
PEB II (1), Geografia/PEB 
II (5), História/PEB II (1), 
Inglês/PEB II (5), Língua 
Portuguesa/PEB II (1), 
Matemática/PEB II (1),
A área médica oferece 
vagas os seguintes profis-
sionais: alergologista (1), 
angiologista (1), cardiolo-
gista (1), cirurgião geral 
(1), clínico geral (2), der-
matologista (1), endocri-
nologista (1), gastroente-
rologista (1), geriatra (2), 
infectologista (1), neuro-
logista (1), otorrinolarin-

do esporte pode ser su-
plementado e os valores 
arrecadados com as mul-
tas de trânsito são empre-
gados na manutenção de 
vias públicas (Resolução 
do CONTRAN Nº 638 de 
30/11/2016).
As audiências sobre a 
Lei Orçamentária Anual 
atendem as exigências do 
Art. 165 da Constituição 
Federal, Artigo 48 da Lei 
Complementar 101/2000 
(Lei de Responsabilidade 
Fiscal), Lei 4.320/1964 
(Estatui Normas Gerais 
de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços) e 
Lei Orgânica Municipal 
(Artigos 3º das disposi-
ções transitórias, 49 e 63).
A Prefeitura de Caragua-
tatuba também promoveu 
três audiências públicas 
descentralizadas sobre 
orçamento de 2019 nos 
dias 1º, 3 e 8 de outubro, 
nos bairros do Travessão, 
Massaguaçu e Centro.  A 
previsão é que a LOA será 
votada em 2º turno no iní-
cio de dezembro.
A Câmara Municipal fica 
Av. Frei Pacífico Wagner, 
830 – Centro. O telefone é 
o (12) 3897-2525.

gologista (1), pediatra (3), 
pneumologista (1), psi-
quiatra (3), radiologista, 
reumatologista (1), ultras-
sonografista (2), urologis-
ta (1), ginecologista (2), 
oftalmologista (1) e orto-
pedista (1).
Os candidatos com ensi-
no técnico concorrem às 
vagas de técnicos de en-
fermagem (1), laboratório 
(1), segurança do trabalho 
(1), informática (1) e topó-
grafo.
Ensino fundamental e mé-
dio
Os candidatos com ensino 
médio completo disputam 
os cargos de agente admi-
nistrativo (11) e agente de 
apoio escolar (40).
As oportunidades no nível 
fundamental completo são 
para os cargos de agente 
de zoonoses (1), inspetor 
de alunos (10), motorista 
II (7), operador de máqui-
nas pesadas II (2) e vigia 
(5), além do cargo de auxi-
liar de serviços gerais (5) 
e artífice I (6), para quem 
possui a 4ª série do ensino 
fundamental.
O edital do Concurso Pú-
blico 01/2018 está na edi-
ção nº 50 do Diário Oficial 
Eletrônico do Município 
de Caraguatatuba, de 14 
de setembro, disponível 
no link:  https://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/wp-content/uplo-
ads/2018/09/Edital_050_
Ano_I.pdf e no site http://
www.zambini.org.br/.
Os aprovados do Concur-
so Público 01/2018 serão 
convocados conforme ne-
cessidade a Administração 
Pública. O certame tem o 
prazo de validade de dois 
anos, podendo ser prorro-
gado por igual período, a 
critério da Prefeitura de 
Caraguatatuba.
Outras informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (11) 5594-8441 ou 
pelo e-mail atendimento@
zambini.org.br.



Secretaria de Saúde de Pinda 
realiza atividades de

prevenção ao diabetes

Agricultores orgânicos familiares 
participam de palestra de Gestão de 
Cooperativas em Pindamonhangaba

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba prepa-
rou para esta semana di-
versas ações para preven-
ção ao diabetes. O objetivo 
é fazer com que mais pes-
soas estejam conscienti-
zadas e façam controle da 
doença.
Na manhã desta segunda-
feira (12), o prédio da Pre-
feitura recebeu ações de 
aferição de pressão, teste 
de glicemia e cálculo de 
IMC para os funcionários. 
Já nesta terça-feira (13), a 
campanha será no Recinto 
São Vito, em Moreira Cé-
sar, a partir das 8 horas. E 
na quarta-feira (14), a ação 
acontece no centro de Pin-
damonhangaba, na Praça 
Monsenhor Marcondes, 
das 9 às 16 horas.
A campanha contra o dia-
betes em Pindamonhanga-
ba tem parceria com: Etec 

O auditório da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
recebeu, nesta quinta-fei-
ra (8), a palestra gratuita 
“Gestão de Cooperativas”, 
voltada para agricultores 
orgânicos familiares de 
Pindamonhangaba e cida-
des da região. Essa é a pri-
meira ação para a forma-
ção de uma cooperativa de 
processamento de alimen-
tos orgânicos na cidade.
A palestra foi organizada 
pela Amavap – Associa-
ção de Amigos das Serras 
da Mantiqueira e do Mar 
e do Vale do Paraíba, e os 
palestrantes foram o Gui-
lherme de Mattos Araú-
jo e José Carlos de Faria 
Júnior, ambos ligados à 
Codeagro (Coordenadoria 
de Desenvolvimento dos 
Agronegócios), da Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo.
A Amavap foi criada no 
final do ano passado, e 
realiza seu trabalho tendo 
como base quatro pilares: 
turismo sustentável, meio 
ambiente, patrimônio cul-
tural e histórico e o desen-
volvimento rural susten-

João Gomes de Araújo, 
Colégio Tableau, Labora-
tório Oswaldo Cruz, Clí-
nica Synerclin e Colégio 
Futura – que colaborarão 
com atividades como afe-
rição de pressão, glicemia 
capilar, cálculo de IMC 
(Índice de Massa Corpó-
rea) e orientação nutri-
cional. De acordo com a 
Secretaria de Saúde da 
Prefeitura, estas ações se-
rão avaliadas e encami-
nhadas para Anad/Fenad, 
para unir as informações 
ao contexto nacional de 
avaliações, fazendo parte 
de futuras ações estratégi-
cas de controle e preven-
ção ao diabetes, além de 
possibilitar referências e 
tratamento adequado aos 
pacientes da Atenção Bá-
sica ou Especializado da 
Rede SUS (Sistema Único 
de Saúde). O que é dia-

tável, aliados à ética no 
trabalho e à comunicação.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba apoia a inicia-
tiva e cedeu seu auditório 
para a realização da pales-
tra. O prefeito Isael Do-
mingues, o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico Marcelo Martuscelli, 
o diretor de Agricultura 
Paulo Imparato e o as-
sessor Fernando Barbosa 
prestigiaram o evento.
De acordo com o coorde-
nador da Amavap, o agri-
cultor orgânico e biológi-
co, Marcos César Soares, 
a instituição e a Prefeitu-
ra estão construindo uma 
bela parceria. “Estamos 
contentes com a parceria 
com a Prefeitura. Trazen-
do agricultores para a co-
operativa, teremos mais 
facilidade para acesso a 
linhas de crédito, financia-
mento e projetos. Através 
da união desses proprie-
tários, podemos fortalecer 
a cadeia produtiva de ali-
mentos saudáveis”, expli-
cou.
Além da palestra, na oca-
sião, as representantes do 
Cpic (Centro de Práticas 

betes? O diabetes é uma 
doença caracterizada pela 
hiperglicemia, isto é, a ele-
vação da glicose no san-
gue. Pode correr devido 
a defeitos na secreção ou 
na ação da insulina, hor-
mônio que é produzido no 
pâncreas. O Ministério da 
Saúde enfatiza que o dia-
betes é uma doença crôni-
ca, mas que pode ser evita-
da, desde que haja hábitos 
saudáveis, como alimenta-
ção adequada e prática de 
atividades físicas.
Mortalidade causada pela 
doença
De acordo com o SIM 
(Sistema de Informações 
sobre Mortalidade), o Bra-
sil registrou um aumento 
de 12% entre 2010 e 2016 
em mortes causadas pelo 
diabetes. Em 2010 foram 
54.877 mortes, e em 2016 
61.398 óbitos. 

Integrativas e Comple-
mentares) da Prefeitura, 
Cristina e Denize, recebe-
ram o certificado pelo 4º 
lugar no Prêmio Josué de 
Castro – Edição 2018, na 
categoria Programas ou 
Projetos de Políticas Públi-
cas, com o trabalho “Roda 
de Saberes em Alimenta-
ção Saudável (ROSA)”, 
do representante do Code-
agro, por meio do Consea 
(Conselho Estadual de Se-
gurança Alimentar e Nu-
tricional Sustentável).
Após a palestra, os próxi-
mos passos serão, já para 
janeiro de 2019, a reali-
zação de uma capacitação 
do Programa de Desen-
volvimento Rural de Base 
(PDRB), para famílias me-
nos favorecidas que plan-
tam e não têm condições 
de acesso a financiamen-
tos. Também para janeiro, 
está prevista a realização 
de seis cursos de capacita-
ção. Também nos projetos 
para 2019 da cooperativa, 
com o apoio do Governo 
do Estado, a realização de 
uma feira de agricultura 
sustentável em Pindamo-
nhangaba    
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AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA - A 
Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura do En-
velope de Proposta de Preços referente à Tomada de Preços Nº004/2018 
– Objeto: Contratação de Empresa para Implantação do Programa de Ca-
pacitação de Docentes da Rede Educacional do Município para Atuarem 
com Alunos com Deficiência, conforme as especificações constantes do 
Edital e seus anexos. Na data de 14/11/2018, no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão nomeada através Portaria nº 
083/2018 para Julgamento dos preços apresentados. Após aberto o en-
velope chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: 
Foccus Comércio e Implantação de Artigos Educacionais Ltda, com valor 
total de R$ 127.200,00. Fica aberto o prazo recursal. André Luís Soares de 
Oliveira – Presidente da Comissão de Licitações.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 009/2018 – Tomada de Preços Nº 006/2018 – No dia 14 de 
novembro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, 
Prefeita Municipal de Potim, DECIDE, HOMOLOGAR E ADJUDICAR o ob-
jeto da respectiva Tomada de Preços qual seja: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PEDAGÓGICO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 
DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II (ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS), DA 
REDE MUNICIPAL INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGI-
CO. Na ordem de R$ 601.090,00 (seiscentos e um mil e noventa reais) à 
empresa REAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. Ficando a empresa 
convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 052/2018. Objeto: Contra-
tação de Empresa para Fornecimento de Combustível Tipo Diesel S-10 e 
Gasolina. Data da realização: 29/11/2018 às 14h00min - Início do creden-
ciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa 
dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consul-
tado 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 Nº 053/2018. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Mídia Visual. 
Data da realização: 04/12/2018 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 Nº 054/2018. Objeto: Regis-
tro de Preços para Prestação de Serviço de Divulgação de Anúncios com 
Carro de Som e Gravações de Vinhetas de 30 a 60 Segundos. Data da 
realização: 04/12/2018 às 14h00min - 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 Lici-
tações 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 Nº 055/2018. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Toners e Cartuchos II. 
Data da realização: 03/12/2018 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.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº048/2018 – No dia 14 de novembro 
de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autori-
dade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal 
de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Nº048/2018, referente ao 
objeto em epígrafe, qual seja: Aquisição de Equipamentos de Informática para 
Saúde, às empresas: MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA 
EIRELI, com valor total de R$3.870,00; SUPRINET SUPRIMENTOS PARA IN-
FORMÁTICA LTDA, com valor total de R$3.200,00; TREND COMERCIAL EIRELI 
EPP, com valor total de R$21.210,00. Ficam as empresas convocadas a assinar o 
Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.


