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A GAzetA dos Municípios

Paciente com suspeita 
de febre amarela

recebe alta em Taubaté

Mombaça recebe
serviços de limpeza,
roçada, sinalização e 

tapa-buracos em Pinda

Prefeitura de Taubaté instala
placas para orientar população 

contra loteamentos clandestinos

Pindamonhangaba divulga 
selecionados para Festival 

de Marchinhas 2018

Atualização da Vigilância 
Epidemiológica informa 
que o paciente de Tauba-
té de 38 anos que estava 
internado em um hospital 
da cidade com suspeita de 
febre amarela apresentou 
melhora no quadro e re-
cebeu alta na tarde desta 
quarta-feira. Mesmo com 
a alta, o caso deste pacien-
te continua em investiga-
ção.
O segundo paciente de 
Taubaté, um jovem de 12 
anos, permanece interna-
do e seu estado é estável. 
O quadro do paciente de 
Pindamonhangaba de 41 
anos internado em Taubaté 
também é estável.
A campanha de vacinação 
contra febre amarela co-
meça às 8h de quinta-feira 
em 27 unidades de saúde 

O bairro do Mombaça 
está recebendo, desde a 
semana passada, uma for-
ça-tarefa para intensificar 
os trabalhos de limpeza e 
roçada em todas as suas 
ruas. Além da manutenção 
já realizada em toda a ci-
dade, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Serviços 
Públicos, está promoven-
do mutirões com diversas 
equipes e que irão abran-
ger várias regiões do mu-
nicípio.
Esta ação está sendo re-
alizada devido às chuvas 
intensas desde o início do 
ano, que causaram danos 
no asfalto e crescimento 

Em ação de fiscalização 
realizada na zona rural 
nesta quarta-feira, dia 24 
de janeiro, a Prefeitura de 
Taubaté instalou placas 
que alertam a população 
para que não compre lotes 
ou construa em loteamen-
tos clandestinos. As pla-
cas foram instaladas nos 
bairros da Baraceia e no 
Barreiro (ruas Padre Pedro 
Lopes, rua Glória e Liber-

O 11º Festival de Mar-
chinhas Carnavalescas de 
Pindamonhangaba “An-
tônio Domingos Sávio 
de Azevedo - Toninho da 
Caixa” já tem as 20 parti-
cipantes selecionadas para 
o evento deste ano. No to-
tal, foram 44 inscritas, e 
as 20 selecionadas serão 
apresentadas nos dias 2 e 
3 de fevereiro. A grande 
final será no dia 4 de feve-
reiro, e as três vencedoras 
se apresentarão também 
no Parque da Cidade, na 
terça-feira de Carnaval.
As 20 inscritas são do Rio 
de Janeiro, Teresópolis, 
São Luís do Paraitinga, 
Ubatuba, Santo André, 
Ilha Solteira, Taubaté, 
Campos do Jordão e Pin-

de Taubaté e segue até 17 
de fevereiro.
Durante o período da cam-
panha, as unidades vão 
funcionar sem intervalo de 
almoço, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 16h30. 
Além disto, quatro unida-
des estarão com horário 
estendido de atendimento 
ao público, até as 20h. São 
elas as UBS Mais Inde-
pendência, Fazendinha, 
Mourisco e Aeroporto.
Na zona rural, serão qua-
tro postos fixos montados 
nas unidades do Barreiro, 
Monjolinho, Pinheirinho 
e Registro. Em 3 e 17 de 
fevereiro, os “dias D” da 
campanha, está prevista a 
participação de 15 equi-
pes volantes em atividades 
casa a casa na zona rural, 
considerada prioritária 

da vegetação. A sinaliza-
ção de trânsito também 
está sendo reforçada.
Na sexta-feira (19), as 
equipes da Prefeitura e da 
terceirizada Coletora Pio-
neira iniciaram os serviços 
no Mombaça, com o corte 
de vegetação próximo ao 
túnel e nas margens da li-
nha férrea. Foi feito o Ca-
ta-Treco - quando até um 
colchão foi encontrado. A 
população precisa colabo-
rar e não jogar lixo nos ter-
renos e áreas verdes, pois 
esse material pode entupir 
bocas de lobo e córregos.
Equipes de capina e roça-
da percorreram as ruas do 
bairro, enquanto a equipe 

dade). A ação foi executa-
da pela Guarda Municipal, 
Secretarias de Obras e Pla-
nejamento. A Divisão de 
Fiscalização de Obras Par-
ticulares (DFOP) orienta 
os proprietários de obras 
que já foram embargadas 
para que  respeitem os pro-
cedimentos administrati-
vos, como o impedimento 
de dar prosseguimento à 
obra. Caso contrário, es-

damonhangaba.
Os ensaios abertos com 
banda serão realizados no 
dia 1 de fevereiro, às 18 
horas, na Praça Padre João 
Faria Fialho “Largo do 
Quartel”, onde o Festival 
será realizado.
As eliminatórias serão di-
vididas entre os dias 2 e 
3 de fevereiro (sexta-fei-
ra e sábado), a partir das 
20 horas sendo que, serão 
apresentadas 10 obras por 
dia.
O primeiro lugar receberá 
o troféu “Alarico Corrêa 
Leite” e o prêmio em di-
nheiro de R$ 2.914,61. O 
segundo colocado ficará 
com o troféu “Zé Sambi-
nha” - José de Assis Al-
varenga e o prêmio de R$ 

para a vacinação. Não vai 
haver vacinação na zona 
urbana nestes dias.
O objetivo da campanha é 
garantir uma cobertura va-
cinal equivalente a 95% da 
população de Taubaté.
Casos suspeitos
Paciente masculino, 38 
anos, morador de Taubaté
Internado em 21 de janeiro
Alta em 24 de janeiro
Esteve na cidade de Pas-
sos (MG)
Paciente masculino, 12 
anos, morador de Taubaté
Internado em 23 de janeiro
Esteve na cidade de Ala-
goa (MG)
Paciente masculino, 41 
anos, morador de Pinda-
monhangaba
Internado em 21 de janeiro
Não há informação de des-
locamento

de sinalização de trânsi-
to reforçou a pintura das 
ruas.
Nesta segunda-feira (22), 
as equipes da Usina de As-
falto iniciaram a operação 
tapa-buracos pelas ruas do 
Mombaça, atendendo a so-
licitação dos moradores.
Outros bairros da cidade 
receberão os mutirões nos 
próximos dias.
Além dessa intensificação 
dos serviços e das ações 
rotineiras, a Prefeitura está 
providenciando, para este 
ano de 2018, uma equi-
pe fixa que vai atender os 
bairros, por meio da ter-
ceirizada Coletora Pionei-
ra.

tarão sujeitos às sanções 
judiciais, como desobe-
diência à ordem pública.
Na zona rural nenhum 
terreno pode ser loteado 
ou desmembrado para fins 
urbanos, ou seja, para im-
plantação de novo núcleo 
residencial, industrial ou 
lazer. Por essa razão, cons-
titui crime contra a admi-
nistração pública, de acor-
do com a lei  6766/79.

1.470,83.O terceiro levará 
pra casa o troféu “Celso 
Guimarães” e o valor de 
R$ 735,86, e o quarto re-
ceberá o troféu “Maestro 
Arthur dos Santos”. Ga-
nharão troféus também o 
melhor intérprete, melhor 
torcida e melhor figurino.
O Festival de Marchi-
nhas é uma realiza-
ção da Prefeitura de  
Pindamonhangaba por 
meio da Secretaria de Edu-
cação e Cultura e organi-
zação do Departamento 
de Cultura, com o princi-
pal objetivo de resgatar 
e divulgar a tradição das 
marchinhas de carnaval e 
incentivar a criatividade 
dos compositores do país, 
principalmente da região.
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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

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não cons-
troem frases para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo 
nas freqüências naturais inaudíveis para os humanos, mas sim em fre-
qüências mais baixas de modo que os humanos os possam ouvir. Alguns 
cientistas acreditam que os gatos aprenderam que os humanos não con-
seguem ouvir nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se de modo 
a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só 
é ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil 
gatos cor-de-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qual-
quer coisa num raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as 
refeições, os gatos lavam-se imediatamente. Isso é um instinto que lhe 
diz para se limparem de modo a que predadores não sintam o cheiro da 
comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as garras deixam um sinal. 
Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos 
outros gatos que eles lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas 
patas, mas também na face, no pescoço, ombros e cauda. Os gatos con-
seguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura 
chamada região tapetal, composta de células especiais que provocam 
dupla estimulação dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção 
de cores e formas localizadas na coróide, camada que reveste interna-
mente quase toda a esfera ocular e, essa região funciona como espelho. 
Atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes, uma vez e quando 
reflete na região tapetal, volta e passa por elas estimulando-os. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por aca-
so, na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora 
estou tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio 
e Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega 
o que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua gera-
ção não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de 
refrigerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as 
fábricas, onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até 
então, as fraldas dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas des-
cartáveis. Ah! A energia solar e eólica é que realmente secavam nos-
sas roupas. Os meninos pequenos usavam as roupas que tinham sido 
dos seus irmãos mais velhos e não precisavam comprar roupas novas. 
Quando embalávamos algo frágil para o Correio, sempre usávamos jor-
nais amassados, para protegê-los, não havia plásticos bolhas ou pellets 
de plástico, que duram cinco séculos pra começar a se degradas. Recar-
regávamos as canetas com tinta ao invés de comprar outra. Anotávamos 
em um caderninho, ao invés de gastar toneladas de papel nas impresso-
ras. E nós não precisávamos de GPS só para encontrar a pizzaria mais 
próxima. Realmente, nós não nos preocupamos com o meio ambiente 
no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações
Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Lici-
tação na modalidade CONVITE nº 02/2018, Processo nº 05/2018, Edital 05/2018, 
para Aquisição de Kit Escolar. Abertura da Sessão Pública dia 05/02/2018 às 
08:20 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, 
na sede da Prefeitura Municipal até o dia 02/02/2018, na Av. XV de Novembro, 
829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará dis-
posto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO 
- Prefeito Municipal
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INTERDIÇÃO DE VIAS 
PÚBLICAS 27 E 28 de 
Janeiro em Caçapava

PRÉ CARNAVAL DO 
BLOCO DO PIMENTA 
– INTERDIÇÃO DE VIA 
PÚBLICA
No dia 27 dezembro de 
2018 (sábado), será rea-
lizado o pré carnaval do 
Bloco do Pimenta, nas 
instalações que o bloco 
montou nas imediações da 
Avenida Vereador Altomir 
Spinelli.
Para permitir a realização 
do evento, a Avenida Ve-
reador Altomir Spinelli, 
entre a Avenida da Sauda-
de e a Avenida Brigadeiro 
Eduardo Gomes, estará in-
terditada ao trânsito de ve-
ículos no período de 12:00 
às 24:00 horas.
Em consequência, o trân-
sito que flui pela Aveni-
da Brigadeiro Eduardo 
Gomes, sentido Clube 
Jequitibá, será desviado 
pela Rua Doutor Napo-
leão Mendes Laureano. 
Já o trânsito que flui pela 
Avenida da Saudade, sen-
tido Clube Jequitibá, será 
desviado pela Rua Doutor 
José de Oliveira Moura.
Solicita-se aos condutores 
que conduzam seus veícu-
los com cuidado e atenção 
nas imediações da festa.
FESTA DE APRESEN-
TAÇÃO DE MARCHI-
NHAS DE CARNAVAL 
– INTERDIÇÃO DE VIA 
PÚBLICA
No dia 27 de janeiro de 
2018 (sábado), morado-
res do Bairro Maria Elmi-

ra promoverão a Festa de 
Apresentação de Marchi-
nhas de Carnaval 2018, na 
Rua Professora Araci Vila-
ça Guimarães.
Para permitir a realização 
do evento, a Rua Profes-
sora Araci Vilaça Guima-
rães estará interditada à 
circulação de veículos no 
período de 19:00 às 22:00 
horas.
Solicita-se aos condutores 
que conduzam seus veícu-
los com cuidado e atenção 
nas imediações da festa.
RECUPERAÇÃO DA 
REDE DE ENERGIA 
ELÉTRICA – INTERDI-
ÇÃO DE VIA PÚBLICA
No dia 27 de janeiro de 
2018 (sábado), a EDP 
São Paulo Distribuição de 
Energia S.A. fará a recu-
peração da rede de energia 
elétrica (substituição de 
postes e de fiação) na Rua 
Tomás Augusto de Olivei-
ra, na Vila Santa Isabel
Para permitir a realização 
da atividade, a Rua Tomás 
Augusto de Oliveira, entre 
a Rua Oliveira China e a 
Rua Santa Isabel, estará 
interditada para a circula-
ção de veículos das 08:30 
às 15:00 horas.
Em consequência da inter-
dição, o trânsito no senti-
do Bairro Sapé 2 – Centro 
será desviado para Rua 
João Alves, Rua Bonfim 
Norberto da Silva e Rua 
Antônio dos Santos Soa-
res. Já o trânsito no sentido 

Centro – Bairro do Sapé 2 
será desviado para a Rua 
Oliveira China e Rua Pro-
cópio José de Siqueira.
Os agentes de trânsito a 
farão a interdição e orien-
tarão os condutores de 
veículos. Solicita-se aos 
condutores e aos pedestres 
que obedeçam à sinaliza-
ção e desloquem com cui-
dado e atenção nas imedia-
ções das vias interditadas.
PROCISSÃO DE SÃO 
SEBASTIÃO – INTER-
DIÇÃO DE VIAS PÚ-
BLICAS
No dia 28 de janeiro de 
2018 (domingo), será rea-
lizada a Procissão de São 
Sebastião, que sairá e ter-
minará na Igreja de São 
Sebastião, localizada na 
Avenida Cidade de São 
Paulo.
A procissão sairá às 18:20 
horas e seguirá o seguinte 
itinerário: Avenida Bri-
gadeiro Eduardo Gomes, 
Rua Doutor José de Oli-
veira Moura, Rua Desem-
bargador Alípio Bastos e 
Avenida Cidade de São 
Paulo.
Os agentes de trânsito e a 
Guarda Civil Municipal 
farão a interdição do itine-
rário e orientarão os con-
dutores de veículos.
Solicita-se aos conduto-
res e aos pedestres que 
obedeçam à sinalização e 
desloquem com cuidado 
e atenção nas imediações 
das vias interditadas.

Shows em Ubatuba
antecipam folia de

Carnaval

Proposta do Plano Diretor de 
Caraguatatuba revisada será 
apresentada na quinta-feira

O grupo Sambô abre a pro-
gramação do Festival de 
Verão Ubatuba 2018 Es-
quenta, que acontece nos 
dias 1, 2 e 3 de fevereiro, 
em palco instalado próxi-
mo à Companhia Munici-
pal de Turismo (Comtur), 
no bairro do Perequê-Açu.
Outro destaque é o cantor 
mirim Guilherme Mar-
tinez, de Caraguatatuba, 
que tem brilhado na com-
petição The Voice Kids, 
promovida pela TV Glo-
bo. Na sexta-feira, 2 de 
fevereiro, Guilherme abre 
o show de Paulo Ricar-

A apresentação da pro-
posta de revisão do Pla-
no Diretor concluída será 
na próxima quinta-feira 
(1º/2), às 18h, no Teatro 
Mario Covas, no Indaiá. O 
público conhecerá o pro-
duto final das audiências 
regionais antes do projeto 
ser votado na Câmara de 
Caraguatatuba.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba realizou audiências 
públicas de revisão do Pla-
no Diretor (Lei Comple-
mentar 42/2011) nos dias 
14 e 19 de dezembro, e 9 
de janeiro, nos bairros do 
Travessão, Massaguaçu e 
Centro, respectivamente.
Técnicos do Grupo de 
Gestão dos Trabalhos de 
Implantação do Plano Di-
retor explicaram as altera-
ções, inserções e exclusões 
de artigos e incisos feitos 
para adequar a proposta às 
leis que surgiram nesses 
cinco anos de vigência, 
Ações Diretas de Inconsti-
tucionalidade (Adin), cor-
reções textuais e às metas 

do, ex-vocalista da banda 
RPM, que emplacou su-
cessos como “Olhar 43” 
nos anos 80.
O encerramento do festi-
val será marcado por duas 
bandas locais – Kauze! e 
Engrennagem, no sábado, 
3. Os shows começarão 
sempre às 23 horas e serão 
antecedidos por música 
eletrônica de DJs a partir 
das 20h.
O festival promete agitar 
o pré-Carnaval de turistas 
e moradores de Ubatuba. 
De quebra, o evento inau-
gura a região como novo 

das secretarias municipais.
Cada cidadão, previa-
mente inscrito, teve três 
minutos para elaborar as 
perguntas e considera-
ções sobre o tema, além 
das indagações por escri-
to formuladas durante o 
intervalo de 15 minutos. 
Houve questionamentos 
sobre zoneamento, ecotu-
rismo, desdobro de lotes, 
prazo para sugestões, lote-
amentos, comércios, entre 
outros.
As audiências descentra-
lizadas atenderam o inci-
so I do Artigo 294 da Lei 
Complementar 42/2011, 
que prevê a revisão do 
Plano Diretor após cinco 
anos da sua entrada em vi-
gor.  A Câmara Municipal 
também discutirá o projeto 
com a população antes de 
encaminhá-lo para vota-
ção em plenário.
Mais detalhes estão dispo-
níveis no link http://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/servicos/servicos-a
-empresa/plano-diretor/ 

local de atrações culturais 
da cidade e um dos palcos 
principais do Carnaval de 
2018.
A Comtur fica na rua Ma-
dame Janina, 28.
Confira a programação 
completa do Festival de 
Verão:
Quinta-feira, 1º de feverei-
ro
Sambô
Sexta-feira, 2 de fevereiro
Guilherme Martinez
Paulo Ricardo
Sábado, 3 de fevereiro
Banda Kauze!
Engrennagem

até o dia 1º de fevereiro.
A Secretaria de Urbanismo 
está localizada na Av. Bra-
sil, 749 – Sumaré. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3886-6060 ou pelo 
e-mail  urbanismo@ca-
raguatatuba.sp.gov.br.  A 
Secretaria de Planejamen-
to fica na Av. Frei Pacífico 
Wagner, 163, piso superior 
– Centro. O telefone é (12) 
3897-1110. O contato tam-
bém pode ser pelo e-mail 
planejamento@caragua-
tatuba.sp.gov.br. O aten-
dimento ao público é de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 16h30.
O Teatro Mario Covas 
está localizado na Avenida 
Goiás, 187 – Indaiá.
Apresentação da Revisão 
do Plano Diretor de Cara-
guatatuba Dia 1º de feve-
reiro (quinta-feira)
“Apresentação do produto 
final (resultado das audi-
ências regionais)”
18h – Teatro Mario Covas/ 
Avenida Goiás, 187 – In-
daiá
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Prefeitura de Taubaté e 
Sabesp recuperam
trecho da avenida

Bandeirantes

Prefeitura de Taubaté e 
Sabesp iniciaram esta se-
mana obras para a recom-
posição do pavimento de 
trecho da avenida Ban-
deirantes danificado com 
a chuva da noite de 11 de 
janeiro.
A execução dos serviços 
acontece de forma com-
partilhada entre o poder 
público e a concessio-
nária. Cabe à prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Obras, a cessão da mão de 
obra e à Sabesp a aquisi-
ção dos materiais. A ex-
pectativa é de que as obras 
sejam concluídas em 40 
dias, prazo este sujeito às 
condições do tempo.
A primeira etapa de obras 
compreende o escoramen-
to do trecho com vigas de 

ferro para evitar danos à 
rede de abastecimento de 
água e à galeria de águas 
pluviais. Posteriormente 
serão colocadas aduelas de 
concreto para garantir su-
porte à rede de tubulações.
O local está sinalizado. 
Motoristas que circulam 
pela avenida fazem um 
desvio pelo quarteirão 
interditado acessando as 
ruas Irmã Maria Rita de 
Moura, Santa Madre Bea-
triz Silva e Madre Eulália 
Perrotim.
Intervenções: Outros pon-
tos afetados pelas chuvas 
também já foram alvo de 
serviços. O segundo trecho 
da avenida Bandeirantes 
com problemas de galeria 
recebeu obras emergen-
ciais de contenção. Como 

a parte da tubulação afe-
tada encontra-se dentro 
da área de domínio da Via 
Dutra, o projeto executivo 
de recomposição precisa 
ser aprovado pela conces-
sionária. A documentação 
será enviada esta semana 
para que, após a aprova-
ção, seja aberta uma lici-
tação.
A Secretaria de Obras já 
executou serviços emer-
genciais de contenção na 
altura do km 137 da ave-
nida Carlos Pedroso da 
Silveira, altura do acesso 
para o Bonfim. Em cerca 
de 60 dias devem ser con-
cluídas as obras no local.
Também foram execu-
tados pela Secretaria de 
Obras serviços no Jardim 
Continental.

Parceria entre a
Prefeitura de Caçapava e
Farma Conde gera mais
empregos para a cidade

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Agricultura, representada 
pelo prefeito Fernando Cid 
Diniz Borges e o secretá-
rio Rubens Fernandes, re-
cebeu no Paço Municipal, 
na última sexta-feira (19), 
o presidente-executivo do 
Grupo Conde, Mário Mu-
niz, e a gestora de Recur-
sos Humanos da empresa, 
Cristiane Maciel.
O objetivo do encontro foi 
estreitar o relacionamen-
to entre o Grupo Conde e 
a prefeitura, com a finali-

dade de gerar mais opor-
tunidades de emprego na 
cidade. A Prefeitura de Ca-
çapava já desenvolve este 
trabalho rotineiramente 
com parceiros e novas em-
presas para cidade.
A parceria surgiu da pre-
ocupação do governo em 
buscar alternativas para 
criação de vagas de traba-
lho para a população. Só 
neste mês, com o apoio do 
PAT (Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador), foram 
preenchidas 50 vagas de 
auxiliar de estoque na fi-
lial.

O Conde Atacadista foi 
inaugurado em julho 
de 2017 em Caçapava, 
num espaço de 8.000m2. 
Sua principal atividade 
é a operação logística da 
Rede Farma Conde, que 
atualmente conta com 200 
funcionários. “Em nosso 
encontro, além de incenti-
varmos a geração de novos 
postos de trabalho, tam-
bém buscamos apoio da 
Prefeitura para a melhoria 
do deslocamento dos mu-
nícipes até o Conde Ata-
cadista”, afirmou Mário 
Muniz.

Quim Costa é premiado in 
memoriam pelo Ministério 
da Cultura em São Bento 

do Sapucaí

O Ministério da Cultura, 
através da Secretaria da 
Cidadania e da Diversida-
de Cultural, realizou o 5º 
Prêmio Culturas Populares 
– edição Leandro Gomes 
de Barros, que premiou 
com R$ 10 mil reais as 
500 melhores iniciativas 
nacionais em categorias 

como grupos/comunida-
des, instituições privadas 
e mestres e mestras in me-
moriam, como o senhor 
Quim Costa. Dentro desta 
categoria, apenas 20 pro-
jetos foram contemplados, 
estando o projeto do Mu-
seu do Carro de Boi e da 
história de Seu Quim Cos-

ta em 12ª colocação, com 
pontuação de 95,5.
Esse foi um grande feito 
para o Museu do Carro de 
Boi, para a família de Seu 
Quim Costa e para todo o 
município, tendo um mes-
tre carreiro e artesão como 
ele, reconhecido nacional-
mente.


