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A GAzetA dos Municípios

Obra do viaduto da Independência
chega à faixa de domínio
da NovaDutra em Taubaté

Centro Cultural de Taubaté disponibiliza 504 vagas para oficinas

Secretaria de Meio Ambiente 
de Taubaté realiza campanha 

contra queimadas

Começa a partir desta se-
mana a fase de obras na 
faixa de domínio da No-
vaDutra para a constru-
ção do novo viaduto da 
Independência. Os servi-
ços iniciais serão de es-
cavação e preparação do 
terreno para a fundação 
das estruturas, o que deve 
ocorrer nos próximos 10 
dias. As obras de fundação 
incluem a fixação de esta-
cas de apoio e travessas. 
Ainda não há necessidade 
de interdições ou altera-
ções no trânsito.
Em paralelo, as atividades 
no canteiro de obras mon-
tado em uma área próxima 
continuam, com a confec-
ção de 10 vigas com 30 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté abre, 
do dia 1º a 9 de agosto, 
inscrições para 504 vagas 
em oficinas em diversas 
modalidades artísticas.
Os interessados devem 
comparecer ao Centro 
Cultural Toninho Mendes, 
que fica na praça Coronel 
Vitoriano, nº 1, Centro, 
munidos de RG, CPF e 
comprovante de endereço, 
certidão de nascimento e 
declaração escolar. Para 
o projeto “Jazz” e “Street 
Dance” também é neces-
sário que o futuro aluno 
entregue uma foto 3X4. 
O atendimento será reali-
zado das 8h às 12h e das 
13h às 17h na secretaria 
da unidade.
Para o projeto “Jazz”, des-

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Meio Ambiente, inten-
sifica a campanha para 
conscientizar a população 
quanto aos riscos de pro-
vocar queimadas. Ações 
de panfletagem e orien-
tação tem sido realizadas 
com auxílio da equipe de 
fiscalização ambiental nos 
bairros com maior inci-
dência.
Taubaté registrou entre 
os meses de maio e julho 
13 denúncias referentes a 
queimadas no município. 
Os bairros com maior in-

metros de comprimento e 
de 20 vigas com 15 metros 
de comprimento. As vigas 
são de concreto armado e 
protendido, que usa uma 
estrutura de cabos de aço 
ancorados e tracionados, 
o que aumenta sua resis-
tência. Todas as etapas de 
obras passam pelo crivo 
da NovaDutra e da Agên-
cia Nacional de Transpor-
te Terrestre (ANTT).
O novo viaduto da In-
dependência integra o 
pacote de obras do Ace-
lera Taubaté,  programa 
de mobilidade urbana e 
de cunho socioambiental 
executado por meio de um 
financiamento internacio-
nal. A obra tem custo de 

tinado a alunos maiores de 
7 anos,  o contato deve ser 
efetuado com a professora 
Andrea Garcia, no dia 1º 
de agosto, das 13h30 às 
16h30 e das 18h30 às 21h. 
Ou no dia 2 de agosto, das 
8h30 às 16h30 e das 14h 
às 18h30.
O projeto Iniciação da 
Música, com o professor 
Ivan, oferece 4 vagas, sen-
do duas flauta e duas para 
saxofone. 
É preciso que o aluno te-
nha mais de 11 anos e 
possua o instrumento, em 
ambos os casos.
Já o projeto Comunidade 
da Música, do prof. César 
Pimenta, oferece 14 vagas 
para viola caipira (período 
da tarde) e 4 vagas para 
sopro metais.

cidência são: Registro, 
Barreiro, Quiririm, Alto 
São Pedro, Imaculada e 
Três Marias.
O objetivo da campanha é 
conscientizar a população 
de que queimar restos de 
podas, lixos domésticos 
ou qualquer tipo de resí-
duos sólidos causa danos à 
saúde e ao meio ambiente. 
É também crime ambien-
tal e infringe a Lei Federal 
nº 9605 de 12 de fevereiro 
de 1998, conhecida como 
Lei de Crimes Ambientais 
que,  prevê penas que po-
dem chegar até 5 anos de 

R$ 14,33 milhões e pre-
visão de conclusão no pri-
meiro semestre de 2020. O 
viaduto atual vai dar lugar 
a duas novas pistas, cada 
uma com 12 metros, sen-
do 9 metros de faixas de 
rolamento e 3 metros de 
passeio.
A duplicação da estrutura 
vai ampliar a capacida-
de de tráfego e facilitar o 
deslocamento de motoris-
tas, ciclistas e pedestres. 
Isso tudo sem interromper 
o trânsito local durante o 
período de obras. O proje-
to também vai contemplar 
melhorias nos acessos dos 
km 111 e km 113 da Via 
Dutra, oferecendo mais 
segurança viária.

São disponibilizadas 60 
vagas para sapateado com 
o professor Leandro, divi-
didas em turmas de alunos 
de idades que variam de 
7 anos a mais de 15 anos. 
Outras 95 vagas de teatro, 
também com o professor 
Leandro, são para alunos 
entre 7 anos e 15 anos ou 
mais.
A oficina de teatro, com 
o professor Gilson Silva, 
oferece 35 vagas para tur-
mas adulta, infanto- juve-
nil (a partir dos 7 anos) e 
adolescentes (de 11 a 18 
anos).
O professor Kleber Mar-
celino tem 42 vagas para 
oficinas de desenho juve-
nil (de 11 a 14 anos), giz 
oleoso (a partir dos 15 
anos, adultos e 3ª idade), 

reclusão, bem como a Lei 
Complementar Municipal 
nº 07 de 17/05/1991 (ar-
tigos 433, VI, 436 e 555) 
que prevê pagamento de 
multa.
Este período de estiagem 
possui condições climá-
ticas propícias para as 
ocorrências de queimadas, 
o que demanda maior pre-
caução e cuidados.
Denúncias podem ser fei-
tas na Polícia Ambiental 
pelo telefone 3608-2350, 
na Defesa Civil pelo 199 e 
na Secretaria de Meio Am-
biente pelo 3624-4195.

desenho (a partir dos 15 
anos, adultos e 3ª idade) 
e pintura em tela (a partir 
dos 15 anos, adultos e 3ª 
idade).
A professora Nathália No-
vaes tem 23 vagas dispo-
níveis para oficina de ar-
tes visuais (7 a 10 anos), 
aquarela e perspectiva 
para jovens acima de 12 
anos.
O projeto Artes, do pro-
fessor Alexandre Moraes, 
oferece desenho mangá 
(de 10 a 17 anos) e curso 
de desenho livre (a partir 
de 16 anos). São 4 vagas 
para cada modalidade.
A novidade fica por conta 
da oficina de brinquedos 
tradicionais, máscaras e 
bonecos, com o profes-
sor Beto Serapião. São 8 

vagas para interessados 
em confeccionar caleidos-
cópio, brinquedos autô-
matos, traca-traca, mane 
gostoso, entre outros. A 
oficina de máscaras e bo-
necos tem 8 vagas dispo-
níveis para jovens com 
mais de 13 anos.
As oficinas de dança se 
dividem em street dance 
(danças urbanas), com 10 
vagas destinadas a crian-
ças de 7 a 12 anos, com 
aulas ministradas pelo 
professor Jeff.
E também o projeto Jazz, 
da professora Andrea Gar-
cia, com 44 vagas para 
crianças de 7 a 10 anos no 
jazz infantil e 25 vagas no 
jazz II para jovens com 
mais de 11 anos de idade.
O projeto Capoeira Ango-

la oferece 114 vagas para 
aulas nos períodos manhã, 
tarde e noite, para crianças 
de 2 a 12 anos, além das 
turmas de adolescentes, 
adultos e pessoas com de-
ficiência.
Estas são vagas remanes-
centes das oficinas rea-
lizadas pela Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
Taubaté. Em janeiro de 
2020 novas vagas serão 
abertas.
SERVIÇO: Inscrições em 
oficinas culturais
Dia: de 1 (quinta-feira) a 9 
de agosto (sexta-feira)
Hora: das 8h às 12h e das 
13h às 17h
Local: Centro Cultural To-
ninho Mendes
Endereço: Praça Coronel 
Vitoriano, nº 01/Centro
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Miscelânea
Curiosidades

Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental 
em grupos que vão de 8 a 10 indivíduos. O peso médio desses animais é 
de 140 a 275 quilos e podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, 
devido a grande oferta de alimentos podem atingir até 300 quilos. A matu-
ridade sexual ocorre entre 7 e 8 anos e a fase adulta chega os 18 anos nos 
machos e aos 14 anos nas fêmeas. São duas as espécies e separadas por mil 
quilômetros, os gorilas negros e os pardos. Os primeiros vivem na parte 
ocidental da floresta equatorial e os pardos próximos aos vulcões, no anti-
go Congo. Para atacar correm rapidamente na direção do inimigo, batendo 
no peito com as mãos fechadas, vigorosamente. Quando uma fêmea morre 
os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e tornam-se presa fácil para 
os caçadores, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade 
continuam na busca desses animais.
***
A pipa é o objeto voador mais antigo que existe. Há mais de três mil anos, 
na China, as pessoas já empinavam pipas de seda. Mil e quinhentos anos 
depois, Marco Pólo, viajante italiano, retorna da China trazendo na baga-
gem histórias de enormes pipas que erguiam prisioneiros. Na Europa, as 
crianças brincavam com pipas há mais de mil anos. Mas advertimos, apro-
veitem o vento, brinquem a vontade, mas cuidado com os fios das redes 
elétricas e nunca usem cerol.    

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madrugada, 
completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, uma 
viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem pra ele 
descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão 
capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e o homem 
aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher 
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portuguesa, 
chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Passamos a vida em busca da felicidade. Procurando tesouros escondi-
dos. Corremos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da 
felicidade. E achamos que a vida seria diferente, se pelo menos fôssemos 
felizes. E, assim, uns fogem de casa para serem felizes e outros voltam pra 
casa para serem felizes. Uns se casam para serem felizes e outros se di-
vorciam para serem felizes. Uns fazem viagens para serem felizes e outros 
trabalham além do normal para serem felizes. Anos desperdiçados, uma 
busca infinita. Nunca a Lua está ao alcance das nossas mãos, nunca o fruto 
está maduro, nunca o vinho está no ponto. Nunca estamos satisfeitos. Mas 
há uma forma melhor de viver. A partir do momento em que decidimos ser 
feliz, nossa busca da felicidade chega ao fim. É que percebemos que a fe-
licidade não está na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela 
carreira, naquela pessoa e jamais está à venda. Quando não conseguimos 
achar a satisfação dentro de nós para ter alegria, estamos fechados à de-
cepção. A felicidade não tem nada a ver como conseguir. Ela consiste em 
satisfazer-nos com o que temos e com o que não temos. Poucas coisas são 
necessárias para fazer feliz uma pessoa sábia, ao mesmo tempo tem que 
nenhuma forma satisfará a um inconformado. As necessidades de cada 
um de nós são poucas. Enquanto nós não tivermos alguma coisa a fazer, 
alguém para amar, alguma coisa a esperar, não seremos felizes. Saiba que 
a única forma de felicidade está dentro de nós e deve ser repartida. Repar-
tir suas alegrias e compartilhe gotas de perfume sobre os outros e, sempre 
algumas gotas acabarão caindo sobre nós mesmos.
      
Pensamentos, provérbios e citações

A memória vive o suficiente pra melhorar.
Há ministros que não pedem nada ao governo, nem sua demissão.
No maior perigo é que está a maior alegria.
O melhor meio de fugir da responsabilidade é dizer: Eu a tenho.
Nada é bastante para quem considera pouco o suficiente.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
De grão em grão a galinha enche o papo.
Quem espera sempre cansa.
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

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

Livro D-25, FLS. nº 87, Termo nº 7042
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL RODRIGUES VALSECHI e DAISYANE MENDES DE PAULA SILVA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
São Bernardo do Campo-SP, nascido em 28 de maio de 1982, de profissão publicitário, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua Eugenia Bicudo Salgado, nº 142, Jardim Resende Socorro, Pindamonhangaba/SP, CEP 12421-010, filho 
de JOSÉ APARECIDO VALSECHI, de 68 anos, natural de Itapira/SP, nascido na data de 15 de outubro de 1950 e de LEONIS 
RODRIGUES SOARES VALSECHI, de 65 anos, natural de Igaporã/BA, nascida na data de 23 de junho de 1954, ambos 
residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Juiz de Fora-MG, nascida em 22 de março de 1990, de 
profissão jornalista, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Anibal Ortiz Patto, nº 176, Jardim Santana, Tre-
membé/SP, CEP 12120-000, filha de MARCO AURÉLIO DE PAULA SILVA, de 54 anos, natural de Santos Dumont/MG, 
nascido na data de 15 de novembro de 1964 e de DAISYLUCI MENDES DE PAULA SILVA, de 54 anos, natural de Volta 
Redonda/RJ, nascida na data de 27 de dezembro de 1964, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem sou-
ber 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. 

Posto do Sebrae/SP da Prefeitura de Caraguatatuba 
segue com inscrições para consultoria de

planejamento e curso de organização

A Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secreta-
ria de Governo, e o Posto 
do Sebrae Aqui continuam 
com inscrições para a con-
sultoria “Sebrae Responde 
Planejamento” e o curso 
“Super MEI – Organize 
Seu Negócio”. Empresá-
rios formalizados e po-
tenciais empreendedores 
do município podem se 
inscrever gratuitamente 
no site https://caraguata-
tubaempreendedora.ne-
gocio.site/. As vagas são 
limitadas e as inscrições 
terminam um dia antes do 
início dos cursos.
A consultoria coletiva 
Sebrae Responde Plane-
jamento ocorre no dia 14 
de agosto (quarta-feira), 
das 18h30 às 22h30, na 
Associação Comercial 
e Empresarial de Cara-
guatatuba (ACE), no Su-
maré.  Durante o evento, 
especialistas ensinam os 
participantes a organizar o 
negócio para se adaptar às 
necessidades do mercado; 
dispor de produtos e ser-
viços com qualidade; am-
pliar as possibilidades de 
crescimento e expansão 
do seu negócio de maneira 

sustentável, além de escla-
recer as dúvidas.
O curso Super MEI – Or-
ganize seu Negócio será 
realizado entre os dias 14 
e 17 de outubro, das 18h 
às 22h, na ACE, no Suma-
ré. A carga horária é de 16 
horas. O curso é recomen-
dado para os MEI’s que 
já praticam alguma ativi-
dade econômica e enfren-
tam problemas na gestão 
do negócio. O objetivo é 
fazer com que os empre-
endedores deixem de se 
enxergar como “autôno-
mos” para se verem como 
“empresários”.  A capaci-
tação aborda tópicos como 
comportamento empreen-
dedor, formação de preço 
de venda, fluxo de caixa e 
marketing digital.
O Programa Super MEI 
disponibiliza para o mi-
croempreendedor indivi-
dual ou para quem está 
pensando em abrir o seu 
próprio negócio soluções 
técnicas e de gestão. As 
soluções ofertadas pelo 
programa contribuem para 
agregar valor à sua em-
presa; aprimorar conheci-
mentos técnicos e de ges-
tão; aumentar suas vendas; 

diversificar seus produtos; 
e receber orientação sobre 
linhas de crédito e aplica-
tivos de gestão.
A Associação Comercial e 
Empresarial de Caragua-
tatuba está localizada na 
Rua São Sebastião, 19 – 
Sumaré ou Av. Engenheiro 
João Fonseca, 484 – Cen-
tro.
O Posto do Sebrae Aqui de 
Caraguatatuba (no prédio 
da Secretaria de Governo) 
fica na Av. Frei Pacífico 
Wagner, 1.011 – Centro. 
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3882-3854 ou 
e-mail sebraeaqui@cara-
guatatuba.sp.gov.br.
Serviço
Consultoria Sebrae Res-
ponde Planejamento – 14 
de agosto
Horário: 18h30 às 22h30
Curso Super MEI Organi-
ze Seu Negócio – 14 a 17 
de outubro
Horário: 18h às 22h
Informações: (12) 3882-
3854
Local: Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Caraguatatuba (ACE)/Rua 
São Sebastião, 19 – Suma-
ré ou Av. Engenheiro João 
Fonseca, 484 – Centro.
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Concurso de Fotografia
divulga vencedores

Inscrições para 6º Fórum CPIC 
estão abertas em Pinda Prefeitura de Caraguatatuba abre

inscrições para palestra dos impactos da 
reforma previdenciária no magistério

Inscrições para o “Feste 2019” 
estão abertas em Pinda

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté divul-
ga o resultado do 1º Con-
curso de Fotografia, com 
o tema “Tradições tauba-
teanas: nossa história em 
fotografias”.
De caráter artístico e cul-
tural, o concurso incenti-
vou os registros e a pre-
servação de imagens que 
fazem parte da construção 
da história de Taubaté. As 
fotografias vencedoras 

As inscrições para o 6° 
“Workshop do CPIC” es-
tão abertas e seguem até 
o dia 15 (quinta-feira). O 
encontro será realizado 
no dia 22, no auditório do 
CPIC – Centro de Práticas 
Integrativas e Comple-
mentares.
O “6° Workshop de Po-
líticas Públicas, Plantas 
Medicinais, Aromaterapia 
e Fitoterapia” irá contar 
com diversas palestras, 
oficinas e até prática de 
yoga. O evento também 
terá exposições de plantas 
e óleos essenciais, além de 
feira orgânica para com-
pletar o evento.
Podem participar do even-
to produtores rurais, pes-
quisadores, técnicos da 
rede municipal de saúde 
e da agricultura, empresá-
rios e quem se interessar 
pelo assunto. As inscri-
ções podem ser feitas no 
local do evento ou pelo 
e-mail: cpic.saude@pin-
damonhangaba.sp.gov.br.
O auditório do CPIC fica 
na rua José Luiz Cembra-
nelli, 1005 – Parque das 
Nações (ao lado da Secre-
taria Municipal de Saúde). 
Mais informações podem 
ser adquiridas pelo telefo-
ne: 3642-2420.
Programação
7h30 às 8h – Credencia-
mento

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Administração, e 
o Instituto de Previdência 
do Município de Cara-
guatatuba (CaraguáPrev) 
promovem a segunda pa-
lestra “A Reforma da Pre-
vidência e os Impactos na 
Carreira do Servidor Pú-
blico”  nos dias 13  e 14 
de agosto (terça e quarta-
-feira), às 19h, no Teatro 
Mario Covas, no Indaiá. 
Os servidores do quadro 
do magistério da Secreta-
ria de Educação, público-
-alvo do encontro, devem 
inscrever no site http://
servidor.caraguatatuba.sp.
gov.br/.
No dia 10 de julho, o tex-
to-base (texto principal) 
da reforma foi aprovado 
em primeiro turno, com 
379 votos a favor e 131 
contra. 
O texto ainda precisa ser 
aprovado em 2º turno na 
Câmara e passar pelo Se-
nado, o que deve ocorrer 
em agosto.
Professores, coordenado-
res pedagógicos, diretores 
de escola e supervisores 
de ensino da Prefeitura 
de Caraguatatuba terão a 
oportunidade de esclare-
cer suas dúvidas com o ad-
vogado e especialista em 
Regimes Próprios de Pre-
vidência Social (RPPS), 
Douglas Figueiredo.
Figueiredo fala sobre as 
alterações na carreira e 
na aposentadoria do pro-

O 41° Feste (Festival Na-
cional de Teatro), que será 
realizado do dia 7 a 17 de 
novembro, está com ins-
crições abertas até dia 16 
de setembro. A Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo e De-
partamento de Cultura, 
promove este festival com 
objetivo de estimular os 
grupos de teatro, revelar 

passam a fazer parte do 
acervo do Museu da Ima-
gem e do Som de Taubaté 
(Mistau). O julgamento 
foi realizado entre 22 e 23 
de julho.
Na categoria “Nossa Gen-
te”, a classificação foi: 1º 
lugar Vitor Matheus dos 
Santos Goulart (Figueira), 
2º lugar Letícia de Olivei-
ra Macedo (Artesã e o pa-
vão) e 3º lugar José Pedro 
Pereira (Baianas).

8h15 às 8h45 – Prática 
de yoga: “Pranayama e 
Meditação” – Prof. Daya 
(Instituto Daya Shakti)
8h45 às 9h – Abertura ofi-
cial
9h às 9h45 – Palestra: 
“Políticas Públicas em Fi-
toterapia no Município de 
Pindamonhangaba: Histó-
rico e Perspectivas” – Dra. 
Beatriz Franco Curcio
9h45 às 10h – Café com 
mostra de artesanato
10h às 10h45 – Palestra: 
“Faça do seu Alimento 
o seu Remédio: caracte-
rísticas nutricionais das 
Plantas Alimentícias Não 
Convencionais – PANC’s” 
– Nutricionista Elizabe-
th Maria Bismarck Nasr 
(graduada pela Faculda-
de de Saúde Pública da 
USP; coordenadora do 
Programa de Nutrição do 
Departamento de Políti-
cas de Saúde da Secretaria 
de Saúde de São José dos 
Campos)
10h45 às 11h30 – Pales-
tra: “Semeando Aromas – 
oficina prática com Óleo 
Essencial de Lavanda” 
– Eloisa Marcondes (tra-
balha com aromaterapia 
clínica desde 2001; for-
manda no Instituto Flor e 
Ser; terapeuta floral desde 
1987, com especialização 
internacional na Califór-
nia, Austrália e Alasca)

fessorado, com a entrada 
em vigor da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 
6 de 2019 (PEC nº 6/2019), 
que modifica o sistema de 
previdência social, estabe-
lece regras de transição e 
disposições transitórias, e 
dá outras providências.
Douglas Figueiredo é di-
retor técnico e procura-
dor jurídico do Serviço de 
Previdência e Assistência 
à Saúde dos Servidores 
Municipais de Indaiatu-
ba (Seprev), palestrante 
e pós-graduado em RPPS 
pelo Damásio Educacio-
nal; em Direito Processual 
Civil pela PUC de Cam-
pinas; e possui MBA em 
Gestão Pública e Admi-
nistração de Cidades pela 
Anhanguera.
1ª Palestra
Os demais funcionários 
da Secretaria da Educação 
assistiram à palestra “A 
Reforma da Previdência 
e os Impactos na Carreira 
do Servidor Público” no 
dia 24 de julho, no Teatro 
Mario Covas. Os servido-
res das outras pastas par-
ticiparam do encontro no 
dia 25 de julho.
Na ocasião, a palestrante 
foi a advogada Magadar 
Briguet, que é professora 
universitária, possui es-
pecialização em Direto do 
Estado pela USP e exerceu 
o cargo de procuradora e 
assessora do Tribunal de 
Contas do Município de 
São Paulo; além de ser 

novos talentos e promover 
o intercâmbio cultural.
O Feste abrangerá apre-
sentações de trabalhos te-
atrais selecionados nas ca-
tegorias “Adulto”; “Rua” 
e “Infantil”, além dos 
espetáculos convidados. 
Logo após cada apresen-
tação haverá um debate 
entre o grupo, a plateia e 
debatedor/crítico.
As inscrições devem ser 

Na categoria “Nossa Ar-
quitetura” os vencedores 
foram: 1º lugar Michele 
Boche Lopes (A hora do 
crepúsculo), 2º lugar José 
Pedro Pereira (Cristo Re-
dentor sob o sol) e 3º lugar 
Mariana Letícia Ferreira 
de Souza (Detalhes do in-
terior).
A premiação será por ca-
tegoria e entregue em ce-
rimônia realizada no Mis-
tau, no dia 15 de agosto.

11h30 às 13h30 – Almoço
13h30 às 15h – Oficina: 
“Prática de identificação 
de Plantas Medicinais 
para uso seguro“ – Pro-
fessor Dr. Marcos Furlan 
(Faculdade de Agronomia 
– UNITAU)
13h30 às 15h – Oficina 
“Destilação de Óleo Es-
sencial” – 30 vagas – Dra. 
Sandra Pereira da Silva 
(Polo Regional Vale do 
Paraíba – APTASAA)
15h às 15h30 – Café com 
mostra de artesanato
15h30 às 16h30 – Pales-
tra: “Florais de Minas: a 
natureza das Flores har-
monizando a natureza 
Humana” – Terapeuta do 
Sistema Florais de Minas 
Zuma Pavitra (criadora e 
coordenadora do Projeto 
Rosa Viva)
Outras Atividades
– Exposição de plantas 
medicinais;
– Exposição de mudas 
Nova Essência;
– Feira orgânica da APEP 
– Associação dos Produto-
res Ecológicos de Pinda-
monhangaba;
– Exposição de cosméti-
cos naturais e orgânicos – 
Söovak co;
– Exposição de óleos es-
senciais e azeite extravir-
gem – Ares da Bocaina 
Fazenda Orgânica Certifi-
cada.

consultora jurídica da As-
sociação Paulista de En-
tidades de Previdência do 
Estado e dos Municípios 
(APEPREM) e da Asso-
ciação Brasileira de Ins-
tituições de Previdência 
Estaduais e Municipais 
(ABIPEM) e diretora téc-
nica da ABCPrev Gestão e 
Formação Previdenciária.
O Teatro Mario Covas fica 
na Avenida Goiás, nº 187 
– Indaiá.
A Escola de Governo está 
localizada na Av. Goiás, 
615 – Indaiá.  Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3883-9523/3883-9668,  
WhatsApp (12) 99775-
2420 ou pelo e-mail esco-
la.governo@caraguatatu-
ba.sp.gov.br.
Serviço
Palestra “A Reforma da 
Previdência e os Impactos 
na Carreira do Servidor 
Público”
Dias: 13 e 14 de agosto 
(terça e quarta-feira)
Hora: 19h
Público-alvo: Servidores 
do quadro do magistério 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba
Local: Teatro Mario Co-
vas/ Avenida Goiás, nº 
187 – Indaiá.
Inscrições: http://servidor.
caraguatatuba.sp.gov.br/.
Informações: (12) 3883-
9523/3883-9668,  What-
sApp (12) 99775-2420 ou 
pelo e-mail escola.gover-
no@caraguatatuba.sp.gov.
br

realizadas através do por-
tal: www.pinda.sp.gov.
br. No site, o interessado 
deve clicar no Banner do 
41° FESTE, logo depois, 
clicar no link da Inscrição 
e preencher os campos so-
licitados. Mais informa-
ções podem ser adquiridas 
pelos telefones: 3643-
2690 / 3642-1080; ou pelo 
e-mail: cultura@pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 295/2019 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 - A comissão de licitações da 
Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a aber-
tura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚ-
DE – BAIRRO FREI GALVÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelo-
pes: até as 14h45min do dia 19/08/2019. Abertura dos Envelopes: 
15h00min do dia 19/08/2019. Local da realização: Prédio da Prefeitu-
ra Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na 
Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.
br.
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Biometria da Justiça Eleitoral prioriza
moradores do J. Primavera, Caputera, Ponte 

Seca, Rio do Ouro e Estrela D’Alva em agosto

Guilherme Martinez participa da 
gravação de ‘Nossa Senhora’

em DVD do cantor Daniel

Caçapava faz campanha de
conscientização contra queimadas

Os eleitores dos bairros do 
Jardim Primavera, Capu-
tera, Ponte Seca, Rio do 
Ouro e Estrela D’Alva 
têm prioridade no cadastro 
da identificação biométri-
ca até o dia 30 de agosto 
(sexta-feira). Os morado-
res precisam comparecer 
ao Cartório Eleitoral de 
Caraguatatuba de segun-
da a sexta, das 11h às 18h, 
no bairro do Sumaré, mu-
nidos do documento de 
identidade original, título 
de eleitor (se tiver) e um 
comprovante de residên-
cia (emitido, no máximo, 
há três meses).
É necessário realizar a 
biometria para evitar o 
cancelamento do título 
eleitoral e perder uma sé-
rie de direitos e benefícios 
como: tomar posse em 
concurso público, obter 
passaporte ou CPF, reno-
var matrícula em estabele-
cimento de ensino oficial, 
obter empréstimos em es-
tabelecimentos de crédito 
mantidos pelo governo, 
participar de concorrência 
pública (licitações) e pra-
ticar qualquer ato que exi-
ja quitação do serviço mi-
litar ou imposto de renda.
Desde fevereiro, o Cartó-
rio Eleitoral de Caragua-
tatuba convoca os mo-
radores dos bairros para 

O cantor mirim Guilherme 
Martinez, de Caraguatatu-
ba, fez uma participação 
especial no novo DVD do 
cantor Daniel, gravado em 
outubro de 2018, cantando 
a música principal, ‘Nos-
sa Senhora’, de Roberto 
Carlos, que será lançada 
em plataforma digital no 
dia 12 de outubro, quando 
se comemora o Dia da Pa-
droeira do Brasil.
O show teve um público 
de 100 mil pessoas, com 
participação de 60 músi-
cos e outros convidados 
como Larissa Manoela 
e vários artistas kids do 
país. O cantor Daniel con-
ta que este é o maior pro-
jeto de sua carreira.
“Realizamos um sonho 
em estar com a imagem e a 
voz colada junto para todo 
país com um dos maiores 
astros do Brasil”, lembra 

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento e Meio Am-
biente, em parceria com a 
Defesa Civil do município 
está realizando uma cam-
panha para conscientiza-
ção e informações sobre 
queimadas. A iniciativa 
é uma forma de chamar 
a atenção da população 
sobre os perigos dessa 
prática, tanto ambientais 
quanto para a saúde das 
pessoas, evitando as ocor-
rências neste que é um dos 
períodos mais secos do 
ano. Para efetivar a cam-
panha, foram espalhadas 
faixas em 4 pontos do mu-
nicípio: Túnel da Avenida 
Brasil, início da estrada 
de Caçapava Velha, Par-
que da Moçota e início da 
Rodovia do Livro, com o 
objetivo de alertar a popu-

realizar a identificação 
biométrica em datas pré-
-estabelecidas para cada 
comunidade. Carros de 
sons percorrem os bair-
ros avisando sobre os dias 
agendados para os eleito-
res de cada localidade.
Atualmente Caraguatatu-
ba possui 93.225 eleitores. 
Até o momento, 66.087 
(70,89% do eleitorado) 
pessoas com idade para 
votar fizeram o cadastro 
biométrico. Além disso, 
quem não executar o pro-
cedimento não poderá vo-
tar nas próximas eleições.
Com o título eleitoral can-
celado, o eleitor fica impe-
dido de obter passaporte, 
inscrever-se em concurso 
público, assumir cargo ou 
função pública, renovar 
matrícula em estabeleci-
mentos oficiais de ensino, 
obter empréstimos em cai-
xas econômicas federais 
e estaduais e até mesmo 
receber salário (em caso 
de servidor público), entre 
outros impedimentos.
A identificação biométrica 
envolve a coleta das im-
pressões digitais dos dez 
dedos, fotografia e assina-
tura digitalizada de cada 
pessoa, além da atualiza-
ção dos dados constantes 
no cadastro.
O Cartório Eleitoral fica 

Guilherme Martinez.
Com o sucesso da parce-
ria, no último dia 12, Gui-
lherme Martinez fez dueto 
com o cantor no Tributo 
Musical a Nossa Senhora 
Aparecida, realizado no 
interior da Basílica Nacio-
nal. O momento foi para 
celebrar os 20 anos da 
Campanha dos Devotos e 
os 10 anos de sua Romaria 
ao Santuário de Apareci-
da.
A dupla teve a honra de 
cantar ‘Nossa Senhora’, 
de Roberto Carlos. Parte 
do tributo  está disponível 
no link https://youtu.be/
qJkc09I4Lck?t=36m24s.
Trajetória
Aos 12 anos, Guilherme 
tem traçado sua carreira 
nacional, inclusive com 
participação em reality 
shows como The Voice 
Kids e Super Chefinho, no 

lação sobre o assunto.
De acordo com a Defesa 
Civil de Caçapava, somen-
te no mês de julho, foram 
registradas 60 ocorrências 
(4 atendidas pela Defesa 
Civil e 56 pelo Corpo de 
Bombeiros). Para o coor-
denador da Defesa Civil 
de Caçapava, Leonardo 
Aparecido de Faria Júnior, 
o índice é alto. “Infeliz-
mente, as pessoas ainda 
tem o hábito de queimar 
sobras de capina e podas 
de plantas, perdendo o 
controle e causando gran-
des incêndios”, explicou.
Em Caçapava, as queima-
das são proibidas pela lei 
municipal 4.678, de 31 de 
julho de 2007. Constituem 
infrações na seguinte lei: 
utilizar o fogo como mé-
todo facilitador do corte 
de cana-de-açúcar e ou-

na Avenida Brasil 775 – 
Sumaré (próximo ao Fó-
rum de Caraguatatuba). 
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3882-1398.
A Biometria
O Projeto de Identifica-
ção Biométrica da Justiça 
Eleitoral tem por objeti-
vo implantar em âmbito 
nacional a identificação 
e verificação biométrica 
da impressão digital para 
garantir que o eleitor seja 
único no cadastro eleito-
ral e que, ao se apresentar 
para o exercício do voto, 
seja o mesmo que se habi-
litou no alistamento elei-
toral.
O projeto piloto, realizado 
em 2008, envolveu pouco 
mais de 40 mil eleitores 
nos municípios de Colo-
rado do Oeste (RO), São 
João Batista (SC) e Fáti-
ma do Sul (MS). Tanto o 
cadastramento biométrico 
quanto o reconhecimen-
to das digitais durante as 
eleições foram um suces-
so.
Nas eleições de 2018, 
estavam aptos a vo-
tar 87.363.098 eleitores 
por meio da identifica-
ção biométrica, (59,31% 
do eleitorado total de 
147.306.275) em 2.793 
municípios (48,65% do 
total, de 5.570).

programa Mais Você, de 
Ana Maria Braga. Ele par-
ticipou de 32 programas 
de TV em rede nacional e 
cantou em 320 show com 
celebridades nacionais.
O cantor também colhe 
frutos do sucesso ao em-
placar sucessos em nove-
las como ‘Cúmplices de 
um Resgate’ e ‘As Aven-
turas de Poliana’, no SBT. 
“Já são seis trilas sonoras 
em novelas e o reconheci-
mento pelo Brasil”, conta 
o pai Israel Martinez.
Atualmente, as mais to-
cadas são ‘Juramento do 
Dedinho’, ‘A Vida é uma 
Bola’ e ‘Luz, Câmera e 
Ação’, sucessos com os 
públicos infantil e juvenil.   
Inclusive, ‘A Vida é uma 
Bola’ foi selecionada para 
compor o CD de ‘Cúmpli-
ces de um Resgate’,  pela 
Building Records.

tras culturas, da capina e 
limpeza de qualquer área; 
provocar incêndios em 
mata ou áreas de preser-
vação permanente; cau-
sar poluição atmosférica 
pela queima ao ar livre de 
pneus, borrachas, plásti-
cos, madeira, lixo domés-
tico entre outros e soltar 
balões que possam causar 
incêndios. Todas essas in-
frações são passíveis de 
punição por multa.
Os munícipes que tiverem 
denúncias a fazer, podem 
registrar suas denúncias 
por meio de WhatsApp 
para a Secretaria de Plane-
jamento e Meio Ambien-
te, no número 3652-9217 
e, no caso de queimadas 
já instaladas, entrar em 
contato com o Corpo de 
Bombeiros, pelo 193 e/ou 
Defesa Civil, 199.


