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A GAzetA dos Municípios

Taubaté fecha 2018
com 110 casos de

influenza e 15 mortes

Escolas municipais de Taubaté 
recebem Educação

Bilíngue – Português/Libras

Prefeitura de Taubaté
cadastra ambulantes

para o Carnaval

“Cravos Vemelhos”
é exibido no Mistau

Taubaté encerrou o ano 
de 2018 com alta de 15% 
no número de mortes e de 
32,3% nos casos de in-
fluenza em relação a 2017.
De acordo com balanço 
da Vigilância Epidemio-
lógica, foram registradas 
15 mortes no ano passado, 
entre as quais 3 pelo vírus 
H1N1. Os registros são de 
110 casos confirmados de 
influenza, entre os quais 
47 do vírus H3N2, 31 do 
vírus H1N1 e 32 do vírus 
influenza B.
Os dados coletados pelo 
município são importan-
tes para o monitoramen-
to da influenza em nível 
mundial. Taubaté é a úni-
ca Unidade Sentinela da 
Região Metropolitana do 

A Secretaria de Educação 
de Taubaté vai implemen-
tar este ano o Programa 
de Educação Bilíngue 
(Português/Libras) para 
alunos surdos. As classes 
serão na EMEF Anna dos 
Reis Signorini, no Ensino 
Fundamental, e na EMEI 
Tenente PM. Alexandre 
Gandhi de Souza Lacerda, 
na Educação Infantil.
Nas aulas, os alunos con-
tarão com o apoio de um 

O Departamento de Fis-
calização de Posturas de 
Taubaté realiza até o dia 
14 de fevereiro o cadas-
tramento dos interessados 
em atuar como ambulante 
nas festividades de Carna-
val, das 8h às 11h30 e das 
14h às 17h.
Serão emitidas 100 auto-
rizações, feitas em duas 
etapas de credenciamento. 
A primeira etapa, até 8 de 
fevereiro, é para os ambu-
lantes que já possuem a 
licença ativa no município 
e seus auxiliares, que de-

Na próxima quarta-feira, 
dia 6 de fevereiro, o Mu-
seu da Imagem e do Som 
de Taubaté (Mistau) exibe 
o filme Cravos Vermelhos, 
do cineasta Dimas Olivei-
ra Junior, às 19h. A entra-
da é franca.
O filme Cravos Vermelhos 
(A história de Olga e Araí-
fe), apresenta uma história 
de amor e morte, vivida 
pelos jovens Olga Guedes 
Tavares e Araífe David, na 
paulista cidade de Taubaté 
nos anos de 1929 a 1931.
Dois jovens estudantes 
que vivem uma intensa 
paixão, tal qual a trági-
ca história de William 
Shakespeare, Romeu e 

Vale do Paraíba. A cidade 
foi escolhida pela Secreta-
ria da Saúde de São Paulo 
para fazer a coleta de se-
creção de pessoas que vão 
procurar atendimento com 
sintomas que indicam sus-
peita de influenza.
Todos os anos é realizada 
a coleta de cerca de 260 
pessoas, entre crianças e 
adultos. Essas secreções 
são analisadas pelo Insti-
tuto Adolfo Lutz, a procu-
ra de vírus gripais.
Todas as unidades senti-
nelas fazem essa coleta. O 
Estado envia para o Minis-
tério da Saúde, que anali-
sa os resultados e envia 
para a OMS (Organização 
Mundial da Saúde), que 
recebe dados de vários pa-

intérprete de Libras na 
sala de aula regular. Já 
no contraturno, os alunos 
surdos terão aulas de Li-
bras, atendimento em Sala 
de Recursos, atendimento 
fonoaudiológico, e os alu-
nos que precisarem ainda 
terão acompanhamento 
psicológico.
Ao longo do ano, serão 
realizadas formações para 
a equipe gestora, os pro-
fessores e os funcionários 

vem apresentar a cópia da 
licença, CPF, RG e uma 
foto 3×4. 
O auxiliar deve apresentar 
também comprovante de 
residência.
Caso as vagas não sejam 
completamente preenchi-
das, o segundo período 
será aberto para outros 
interessados, de 12 a 14 
de fevereiro. É necessária 
apresentação de cópias do 
RG, CPF, comprovante de 
endereço e uma foto 3×4. 
A data limite para retirada 
das autorizações é no dia 

Julieta, mas com ambien-
tações diferentes e ao som 
de serenatas apaixonadas.
Esse longa metragem 
de 2017 tem a partici-
pação dos atores: Laris-
sa              Brito (Olga), 
Roni                    Andrade 
(Araífe) e grande elen-
co: Manoel Lima, Bruno 
Pacheco, Willian Mello, 
Tiago Leal, Julia Costa, 
Carlinhos Machado e Ney 
Inácio entre outros.
É uma produção de época 
que representa essa tra-
gédia de amor, até hoje 
comentada na cidade de 
Taubaté e que transfor-
mou a estudante norma-
lista Olga Guedes em uma 

íses nos dois hemisférios.
Com base nestas informa-
ções, a OMS verifica quais 
os vírus [tipos de influen-
za] que estão circulando e 
orientam a composição da 
vacina de gripe ano a ano.
Além disso, Taubaté dis-
põe do SVO (Serviço de 
Verificação de Óbitos), 
outra frente de investi-
gação de casos. Cabe ao 
SVO investigar suspeitas 
de mortes provocadas por 
influenza e fazer a coleta 
do material.
Em 2018, Taubaté atingiu 
a meta de vacinação esta-
belecida pelo Ministério 
da Saúde, com 63.525 do-
ses aplicadas. Isto repre-
sentou uma cobertura de 
97,69%.

das escolas envolvidas, 
além de aulas de Libras no 
contraturno escolar para 
os alunos matriculados no 
período Integral.
Segundo o IBGE, existem 
9,7 milhões de brasileiros 
surdos ou com alguma 
deficiência auditiva no 
Brasil. A linguagem de Li-
bras foi oficialmente reco-
nhecida como uma língua 
brasileira em 2002, na Lei 
nº 10.436, de 24 de abril.

15 de fevereiro, sexta-fei-
ra.
Nos dias dos eventos não 
será fornecida energia elé-
trica para uso dos comer-
ciantes. Botijões de gás e 
cilindros serão inspecio-
nados pela Defesa Civil, 
conforme normas do Cor-
po de Bombeiros.
O ambulante credenciado 
poderá atuar nas matinês, 
no desfile do Vai Quem 
Quer, na Escolha da Corte 
de Momo e no Carnaval 
na Avenida do Povo e ad-
jacências.

santinha com centenas de 
devotos em todo o Estado 
de São Paulo.
A preocupação da direção, 
que também assina o ro-
teiro, é justamente apre-
sentar aos jovens os erros 
que podem cometer e o 
resultado, muitas vezes 
transformado em tragédia, 
muitas vezes em nome do 
amor e da paixão desme-
dida.
Após a exibição do filme, 
será realizada uma pales-
tra/debate com o público 
e os atores do filme que 
estarão presentes. O Mis-
tau fica na Avenida Thomé 
Portes Del Rei, 761, Jar-
dim Ana Emilia.
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Miscelânea
Curiosidades

Há mais de três mil anos, foram encontrados em túmulos egípcios os pri-
meiros calçados de couro da história. Surge mais tarde a técnica de curtir 
o couro em casca de carvalho. Também os gregos, segundo os poemas 
de Homero, utilizavam peles e couros para produzir suas primeiras san-
dálias. Os orientais aprenderam o método de curtimento antes mesmo de 
inventarem qualquer tipo de escrita. Graças a essas primeiras descobertas 
e as muitas outras que se sucederam, hoje é possível produzir um calça-
do de alta qualidade. No Brasil, o couro foi utilizado, a princípio para 
acondicionamento de fumo, cadeiras, bancos, portas, janelas, arreios para 
montaria, botas, roupas e até pisos das casas começaram a serem produ-
zidos a partir de pelas curtidas dos animais. Essa época foi denominada 
“A idade do couro”. Tempos mais tarde, graças ao aperfeiçoamento dos 
curtumes, a indústria do couro instalou-se definitivamente nos estados do 
Sul e Sudeste, com destaque para o Rio Grande do Sul, São Paulo e Espí-
rito Santo. Hoje em dia o Brasil é um dos maiores produtores de artefatos 
de couro do mundo.

Humor

Um francês, um inglês e um brasileiro estão no Museu do Louvre, em 
Paris diante de um quadro de Adão e Eva no Paraíso:
E o francês diz:
- Olhem como os dois são bonitos! Ela é alta e magra, ele másculo e bem 
cuidado. Devem ser franceses!
E o inglês retruca:
- Que nada! Veja os olhos deles, frios e reservados, só podem ser ingleses!
E o brasileiro se explica:
- Discordo totalmente de vocês! Olhem bem, eles não têm roupas pra 
vestir, não têm casa pra morar, só têm uma maçã pra comer e ainda dizem 
que estão no Paraíso! Só podem ser brasileiros...
***
Dois amigos se encontram depois de muitos anos:
- Caramba Mauricio! Como é que você vai rapaz? O que você fez da vida 
em todos esses anos?
- Ah! Vou indo Luiz. Eu casei, tive filhos, mas me separei e já foi feita a 
partilha dos bens.
- E as crianças?
- Bem, o Juiz decidiu que elas deveriam ficar com aquele que mais bens 
recebeu.
- Então elas ficaram com a mãe?
- Não, na verdade elas ficaram com o nosso advogado...
***
A avó pergunta pra neta:
- Netinha, como é mesmo o nome daquele alemão que me deixa louca?
- Alzheimer vovó...
***
Ao ver a filha saindo pra uma festa, a mãe aconselha:
- Divirta-se minha filha, mas porte-se bem, ouviu?
- Ora mamãe! Ou uma coisa ou outra...

Mensagens

A felicidade vem do intimo, não depende de fatores externos ou de outras 
pessoas, nós nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente feri-
dos quando os nossos sentimentos, segurança e felicidade dependerem 
do comportamento e ações de outras pessoas. Nunca transfira seu poder 
pra ninguém. Tente não se apegar a coisas, porque no mundo aprendemos 
por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós sabemos que não 
podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.
***
Quem ama não exige, perdoa sem traçar condições, sabe sacrificar-se pela 
felicidade alheia, renuncia com alegria ao que mais deseja, não espera 
reconhecimento, serve sem cansaço, apaga-se para que os outros brilhem, 
silencia as aflições, ocultando as lágrimas, retribui com o bem, é sempre o 
mesmo em qualquer situação, vive para ser útil os semelhantes, agradece 
a cruz que leva sobre os ombros, fala esclarecendo e ouve compreenden-
do e procura ser justo. Quem ama, tal qual o bom samaritano anônimo da 
paródia do Mestre, levanta os caídos da estrada, balsamiza-lhes as chagas, 
abraça-os fraternalmente e segue em adiante.

Pensamentos, provérbios e citações

O perdão não esquece o passado, nem modifica o futuro.
A repetição deixa suas marcas até em pedras.
Quem ama o tempo injúria a eternidade.
Humor não é estado de espírito, mas é uma visão do mundo.
Jamais elogie alguém como se estivesse esperando troco.
Discrição é saber dissimular o que não se pode remediar.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há pessoas que nos dão pena e outras nos dão asas.
A realidade se forma em volta de compromissos.

Carnês do IPTU de 2019 
começam a ser entregues

Contribuintes de Tauba-
té começam a receber em 
suas residências via Cor-
reios os carnês do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) de 2019.
 Para este ano, foram emi-
tidos cerca de 120 mil 
carnês do imposto e a pre-
visão de arrecadação é de 
R$ 98 milhões. A correção 
é de 4%, conforme varia-
ção do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC) de novembro de 
2017 a outubro de 2018.
O pagamento pode ser 
feito nas agências da Cai-
xa Econômica e lotéricas, 
Santander, Bradesco e 
Itaú, além das Casas Bahia 
e Semar.
O contribuinte terá a op-
ção de quitar o carnê já 
no primeiro vencimento 
(19, 20 e 21 de fevereiro) 
com 10% de desconto. O 
pagamento em cota única 
na data do segundo ven-
cimento (19, 20 e 21 de 
março) implica em  um 
abatimento de 5% do va-
lor do imposto. Também 

há a opção do parcela-
mento em 10 vezes.
Quem não receber o carnê 
até o período mais próxi-
mo do vencimento tem a 
opção de  imprimir os bo-
letos pela internet.
Além do IPTU, a Secre-
taria de Finanças também 
vai disponibilizar no por-
tal da prefeitura outros 
tributos, taxas e contri-
buições, a exemplo do 
ISS (Imposto Sobre Ser-
viços). Este serviço pode 
ser acessado por meio da 
página da prefeitura http://
www.taubate.sp.gov.br/. 
O internauta pode clicar 
no ícone serviços on line, 
que fica à direita dentro 
do “aceso rápido” e aces-
sar a aba impostos, certi-
dões e formulários (2ª Via 
de IPTU).  Outra opção é 
acessar diretamente o link
http://www.topdata-info.
com.br/portal/taubate/for-
mularios_uteis.php.
Para emissão, é necessá-
rio ter em mãos o número 
da inscrição mobiliária e 
imobiliária. Este proce-

dimento também é válido 
para o pagamento à vista 
do IPTU de exercícios an-
teriores na opção “dívida
-boleto à vista”.
Estas opções visam ofe-
recer maior conforto ao 
contribuinte para poder 
programar seus compro-
missos financeiros.
Em caso de dúvidas ou 
negociação de débitos, 
a orientação é de que o 
munícipe compareça à 
Divisão de Controle de 
Arrecadação, na sede da 
Prefeitura que fica à Ave-
nida Tiradentes, nº 520, 
Centro ou telefone para  
3625-5147, 3625-5143 e 
3625-5051.
A partir de 12 de feverei-
ro a secretaria também vai 
manter um posto de aten-
dimento na praça Monse-
nhor Silva Barros (Praça 
da Eletro). O telefone do 
posto é o 3629-2554.
Importante também que 
o contribuinte mantenha 
atualizado seus dados ca-
dastrais junto à Adminis-
tração Municipal.

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

Livro D-25, FLS. nº 37, Termo nº 6943
Faço saber que pretendem se casar ROBERTO ANTONIO FERREIRA e AMANDA NASCIMENTO DA SILVA, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
São Paulo-SP, nascido em 4 de julho de 1971, de profissão advogado, de estado civil divorciado, residente e domiciliado no 
mesmo endereço da contraente, filho de CLAUDIO RACCUIA FERREIRA, falecido em Guarujá/SP na data de 5 de feverei-
ro de 2015 e de MARIA CLOTILDE REIS FERREIRA, de 72 anos, natural de Ilha da Madeira - Portugal, nascida na data 
de 28 de janeiro de 1947, residente e domiciliada em Guarujá/SP. Ela é natural de Guarujá-SP, nascida em 7 de novembro de 
1985, de profissão cozinheira, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Avenida Vitória Régia, nº 300, apto 115, Flor 
do Vale, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha de ROBERTO JOSÉ DA SILVA, de 63 anos, natural de Recife/PE, nascido na 
data de 13 de janeiro de 1956, residente e domiciliado Curitiba/PR e de IARA MESQUITA DO NASCIMENTO DA SILVA, 
natural de Areia Branca/RN. 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.
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Taubaté renova campanha 
contra o Aedes aegypti

Lei Anticrime quer endurecer 
cumprimento de penas

para crimes mais graves

Conheça 5 cursos
técnicos promissores

na área da saúde

Chuva causa alagamento 
em São Sebastião

A Prefeitura de Taubaté 
inicia em fevereiro uma 
nova campanha de com-
bate ao mosquito Aedes 
aegypti.
A campanha Xô Mosqui-
to 2019 tem como lema: 
“Quem tem que curtir o 
verão é você – não deixe o 
mosquito passar as férias 
na sua casa”. Foram pro-
duzidos cartazes, folhetos, 
spots para rádios, artes 
para veiculação nas redes 
sociais, mídia impressa e 
TV.
A prioridade é manter o 
envolvimento da popu-
lação nas ações de pre-
venção e fiscalização de 
criadouros durante o ve-
rão, que tem como carac-
terísticas o aumento das 
temperaturas e a ocorrên-

Mudanças em 14 leis, en-
tre elas, o Código Penal, a 
Lei de Execução Penal, a 
Lei de Crimes Hediondos 
e o Código Eleitoral fa-
zem parte da proposta do 
projeto de lei Anticrime 
que o governo vai enviar 
ao Congresso. A intenção, 
segundo Sérgio Moro, Mi-
nistério da Justiça e Segu-
rança Pública, é combater 
a corrupção, crimes vio-
lentos e facções crimino-
sas.
O ministro apresentou 
hoje (4) a proposta a 12 
governadores, vice-go-
vernadores e secretários 
estaduais de Segurança 
Pública, em Brasília. Mais 
cedo, ele conversou sobre 
o projeto com o presiden-
te da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia. De 
acordo com a minuta do 
projeto, divulgado à im-
prensa, a iniciativa prevê 
alterações legais, elevan-
do penas para crimes com 
arma de fogo. 
O governo ainda conta 
com o aprimoramento do 
mecanismo que possibi-
lita o confisco de produ-
to do crime, permitindo 
o uso do bem apreendido 
pelos órgãos de seguran-
ça pública. As medidas 
visam ao endurecimento 
do cumprimento da pena 
para crimes considerados 
mais graves, como roubo, 
corrupção e peculato que, 
pela proposta, passa a ser 
em regime inicial fechado.
O projeto pretende deixar 
claro que o princípio da 
presunção da inocência 
não impede a execução da 
condenação criminal após 
segunda instância.
O crime de resistência 
também deve passar por 
reforma, com soluções 
negociadas no Código de 
Processo Penal e na Lei de 
Improbidade.  Também es-
tão previstas medidas para 
assegurar o cumprimento 
da condenação após julga-

Os cursos técnicos pos-
suem um funcionamento 
diferente dos cursos de 
nível superior. Eles são 
mais curtos, com uma du-
ração média de dois anos 
e possuem um conjunto 
de aprendizado mais prá-
tico e voltado a um setor 
específico do mercado. É 
uma ótima porta de en-
trada para quem precisa 
ter uma qualificação e 
para as pessoas que já têm 
certeza da função que de-
sejam ocupar em uma fu-
tura graduação. O MEC 
reconhece um total de 29 
cursos técnicos no eixo de 
ambiente e saúde. Abaixo, 
elencamos cinco dos mais 
promissores.
Confira:
1. Curso Técnico em Ge-
rência em Saúde
Se você tem um perfil 
mais gerencial e gosta de 
assuntos ligados à polí-
ticas públicas de saúde, 
esse é o curso ideal. Tem 
duração de dois anos e os 
alunos saem com a com-
petência de gerenciar, ava-
liar e controlar políticas 
públicas na área. O merca-
do de trabalho é amplo e 
o profissional pode traba-
lhar em hospitais, clínicas, 

A chuva forte alagou ruas 
e casas na manhã desta 
segunda-feira (4) em São 
Sebastião (SP). De acordo 
com a Defesa Civil, há vá-
rios pontos de alagamento 
e a cidade está em estado 
de observação.
Os principais problemas 
estão concentrados na re-
gião central e nos bairros 
Pontal da Cruz, Reserva 
Du Moulin, Portal da Ola-
ria e Porto Grande. A De-
fesa ainda informou que, 

cia de chuvas. Esta é uma 
combinação que favorece 
a proliferação de focos de 
larvas do mosquito, vetor 
dos vírus da dengue, zika 
e chikungunya.
O período também coin-
cide com a conclusão da 
ADL (Análise de Densi-
dade Larvária) de Verão, 
cujos dados estão em fase 
de tabulação por parte do 
CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos) de 
Taubaté. Com base no le-
vantamento, serão priori-
zadas as ações de combate 
nas regiões com maiores 
indicadores de concentra-
ção de larvas do mosquito.
Palestras, fiscalizações 
casa a casa, monitoramen-
to de pontos estratégicos, 
ações de bloqueio e aten-

mento em segunda instân-
cia, aumentando a efetivi-
dade do Tribunal do Júri.
De acordo com o projeto, 
será considerado crime 
arrecadar, manter, movi-
mentar ou utilizar valores 
que não tenham sido de-
clarados à Justiça Eleito-
ral, popularmente chama-
do de caixa dois.
Crime organizado - Outro 
ponto conceitua organiza-
ções criminosas e prevê 
que seus líderes e inte-
grantes, ao serem encon-
trados com armas, iniciem 
o cumprimento da pena 
em presídios de segurança 
máxima. Condenados que 
sejam comprovadamente 
integrantes de organiza-
ções criminosas não terão 
direito a progressão de 
regime.  A proposta ainda 
amplia - de um para três 
anos - o prazo de perma-
nência de líderes de orga-
nizações criminosas em 
presídios federais.
Mudanças em 14 leis, en-
tre elas, o Código Penal, a 
Lei de Execução Penal, a 
Lei de Crimes Hediondos 
e o Código Eleitoral fa-
zem parte da proposta do 
projeto de lei Anticrime 
que o governo vai enviar 
ao Congresso. A intenção, 
segundo Sérgio Moro, Mi-
nistério da Justiça e Segu-
rança Pública, é combater 
a corrupção, crimes vio-
lentos e facções crimino-
sas.
O ministro apresentou 
hoje (4) a proposta a 12 
governadores, vice-go-
vernadores e secretários 
estaduais de Segurança 
Pública, em Brasília. Mais 
cedo, ele conversou sobre 
o projeto com o presiden-
te da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia. De 
acordo com a minuta do 
projeto, divulgado à im-
prensa, a iniciativa prevê 
alterações legais, elevan-
do penas para crimes com 
arma de fogo. 

unidades de saúde, além 
de laboratórios, farmácias 
e seguradoras.
2. Curso Técnico em Ra-
diologia
O curso de radiologia en-
sina o profissional a traba-
lhar com equipamentos de 
diagnóstico por meio de 
radiografias. 
O curso dura dois anos 
e as disciplinas da grade 
curricular são de áreas re-
lacionadas à física e bio-
logia. Além de atuar em 
hospitais, clínicas e unida-
des básicas de saúde, esse 
profissional também pode 
trabalhar na indústria far-
macêutica.
3. Curso Técnico em En-
fermagem
Esse é um dos que mais 
geram dúvidas entre os 
estudantes. A área da en-
fermagem é ampla e vai 
muito além de atividades 
como aferir a pressão e 
fazer curativos. Esse cam-
po se relaciona com saúde 
pública, atenção secun-
dária, atenção terciária 
e diversas outras aplica-
ções. O curso de técnico 
em enfermagem habilita 
o profissional a executar 
pequenas intervenções, 
sempre sob a supervisão 

na Costa Sul há registros 
de alagamento em todos 
os bairros.
Também devido à chuva, 
uma árvore caiu na Ro-
dovia Rio-Santos e ficou 
ocupando parte da pista, 
no trecho do bairro Bar-
ra do Una. Equipes da 
prefeitura auxiliaram os 
funcionários do Departa-
mento de Estradas de Ro-
dagem (DER) na remoção 
e por volta das 9h30 a ro-
dovia foi liberada para os 

dimento a denúncias da 
população também inte-
gram as estratégias dos 
agentes de controle de ve-
tores.
Mesmo com a queda nos 
casos de dengue na última 
temporada, o risco de uma 
nova epidemia sempre 
existe. Além disto, tam-
bém existe a preocupação 
do aumento de casos de 
zika e chikungunya.
Taubaté chegou ao fim de 
janeiro com dois casos po-
sitivos de dengue. Até o 
momento, não há registro 
de casos de zika, chikun-
gunya e febre amarela. 
No ano passado foram 59 
casos de dengue, 8 casos 
de chikungunya, nenhum 
caso de zika e 4 casos con-
firmados de febre amarela.

O governo ainda conta 
com o aprimoramento do 
mecanismo que possibi-
lita o confisco de produ-
to do crime, permitindo 
o uso do bem apreendido 
pelos órgãos de seguran-
ça pública. As medidas 
visam ao endurecimento 
do cumprimento da pena 
para crimes considerados 
mais graves, como roubo, 
corrupção e peculato que, 
pela proposta, passa a ser 
em regime inicial fechado.
O projeto pretende deixar 
claro que o princípio da 
presunção da inocência 
não impede a execução da 
condenação criminal após 
segunda instância.
O crime de resistência 
também deve passar por 
reforma, com soluções 
negociadas no Código de 
Processo Penal e na Lei de 
Improbidade.  Também es-
tão previstas medidas para 
assegurar o cumprimento 
da condenação após julga-
mento em segunda instân-
cia, aumentando a efetivi-
dade do Tribunal do Júri.
De acordo com o projeto, 
será considerado crime 
arrecadar, manter, movi-
mentar ou utilizar valores 
que não tenham sido de-
clarados à Justiça Eleito-
ral, popularmente chama-
do de caixa dois.
Crime organizado - Outro 
ponto conceitua organiza-
ções criminosas e prevê 
que seus líderes e inte-
grantes, ao serem encon-
trados com armas, iniciem 
o cumprimento da pena 
em presídios de segurança 
máxima. 
Condenados que sejam 
comprovadamente inte-
grantes de organizações 
criminosas não terão di-
reito a progressão de regi-
me.  A proposta ainda am-
plia - de um para três anos 
- o prazo de permanência 
de líderes de organizações 
criminosas em presídios 
federais.

de algum enfermeiro.
4. Curso Técnico em Far-
mácia
O curso técnico em far-
mácia também dura dois 
anos, como a maioria dos 
cursos de nível técnico. 
Possui disciplinas volta-
das ao ensino da anato-
mia, fisiologia humana e 
microbiologia, além de 
aspectos voltados à legis-
lação do setor. O formado 
pode realizar o estudo de 
vacinas, medicamentos 
e substâncias químicas, 
com ênfase na observação 
de sua atuação no organis-
mo de cada ser vivo.
5. Curso Técnico em Nu-
trição e Dietética
O último da lista é para 
aqueles que se interessam 
pelo bem-estar nutricional 
dos indivíduos. O curso 
dura dois anos e apresenta 
conceitos ligados à anato-
mia e fisiologia humana, 
bioquímica, microbio-
logia, tecnologia de ali-
mentos e administração. 
O profissional pode atuar 
no controle de qualidade 
da produção e transporte 
de alimentos, além de po-
der acompanhar e orientar 
procedimentos culinários 
de preparo.

motoristas.
A cidade está sendo moni-
torada e em caso de emer-
gência, a orientação para 
os moradores é ligar para 
a Defesa Civil pelos tele-
fones 153 ou 199.
De acordo com o Centro 
de Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos (Cp-
tec/Inpe), a chuva deve 
persistir na região até pelo 
menos esta terça-feira (5) 
devido à passagem de uma 
frente fria.
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Planejamento escolar
inicia ano letivo

Nestlé abre loja da fábrica 
de Caçapava ao público

Secretaria de Educação
divulga Calendário

Escolar 2019

Educação convoca para 
Emei Hípica Pinheiro

A poucos dias para o início 
das aulas, a Rede Munici-
pal de Ensino de Taubaté 
se prepara para receber 
mais de 40 mil alunos, nas 
127 unidades divididas 
entre Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e En-
sino Médio.
As equipes escolares se 
reúnem entre os dias 1 e 6 
de fevereiro para o Plane-
jamento Escolar.
Ainda em fevereiro, os 
alunos vão receber o kit 
escolar, foi montado para 
atender as necessidades de 
cada nível de ensino. Os 
kits já foram entregues nas 
escolas e as mesmas farão 
a entrega aos alunos. To-

A Nestlé abriu ao público 
sua loja localizada na fá-
brica de Caçapava (SP). 
Para aqueles que privi-
legiam a comodidade, é 
possível comprar pelo site 
www.lojanestle.com.br e 
retirar na loja física duas 
horas após a confirmação 
do pedido. Tanto o site 
quanto a loja física trazem 
todo o portfólio da empre-
sa, como chocolates, culi-
nários, cafés - incluindo a 
linha Dolce Gusto - lácte-
os, cereais, bebidas, acho-
colatados, nutrição infan-
til, alimentos para pets, 

A Secretaria de Educação 
de Taubaté divulga o Ca-
lendário Escolar Oficial 
da Rede Municipal de En-
sino para o ano letivo de 
2019. O ano letivo nas es-
colas municipais começa 
no dia 7 de fevereiro para 
os mais de 40 mil alunos 
da rede. O Calendário Es-
colar está dividido entre a 
Educação Infantil e o En-
sino Fundamental, Médio 
e EJA (do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental) e 
respeita o mínimo de 200 
dias exigido pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (9394/96). 
Informações sobre os dias 
letivos e divisões por bi-
mestres, datas de avalia-
ção, revisão e recupera-
ção, bem como reuniões 
de pais e de conselhos 
podem ser consultadas no 
site da prefeitura por meio 

A Secretaria de Educa-
ção de Taubaté convoca 
pais ou responsáveis por 
crianças que estão na lista 
de espera da Educação In-
fantil para a Emei Hípica 
Pinheiro. A lista de convo-
cação esta disponível em 
www.taubate.sp.gov.br/in-
fantil na aba Matrículas e 
Transferências. O período 
de matrículas, para esses 
convocados, vai de 31 de 
janeiro a 15 de fevereiro 
na Secretaria de Educa-

dos os estudantes da Rede 
Municipal de Ensino se-
rão contemplados.
Matrículas e Transferên-
cias
O setor de Matrículas con-
tinua recebendo solicita-
ções de pais cujos filhos 
estejam fora da Rede Mu-
nicipal de Ensino.
As vagas para a Educação 
Infantil, para crianças de 
três anos e oito meses a 
cinco anos e sete meses, e 
para o Ensino Fundamen-
tal é imediata, na Secreta-
ria de Educação.  Já para as 
crianças de quatro meses a 
três anos e sete meses, os 
pais devem comparecer à 
Secretaria de Educação 

entre outros itens.
Com a iniciativa, a Nes-
tlé reforça a intenção de 
buscar novas formas de 
interagir com o consumi-
dor e conhecer suas prefe-
rências. A integração entre 
loja online e física nasceu 
de uma parceria com a 
scale-up Supermercado 
Now, uma das empresas 
aceleradas por meio do 
programa Scale-Up Ende-
avor Alimentos e Bebidas. 
O objetivo é apoiar em-
presas com produtos e ser-
viços que estão moldando 
o futuro da alimentação, 

do link http://www.tauba-
te.sp.gov.br/educacao/.
“A rede está se organizan-
do para receber os alunos. 
As equipes gestoras já 
participaram de forma-
ções e entre os dias 1 e 6 
de fevereiro, estarão em 
planejamento junto com 
os professores para o vol-
ta às aulas”, afirma o Prof. 
Claudio Teixeira Brazão 
(Macaé), Secretário de 
Educação.
Matrículas e Transferên-
cias
Para os pais cujos filhos 
estejam fora da Rede Mu-
nicipal de Ensino e que 
desejam matrículas, o Se-
tor de Matrículas continua 
recebendo as solicitações.
As vagas para a Educação 
Infantil, para crianças de 
três anos e oito meses a 
cinco anos e sete meses, e 
para o Ensino Fundamen-

ção.
São convocadas 74 crian-
ças para os níveis Berçá-
rio, Maternal I, Maternal 
II. Nessa convocação, fo-
ram considerados os ins-
critos para vagas na Emei 
Hípica Pinheiro em pri-
meira, segunda e terceira 
opção dos pais, bem como 
outras crianças que resi-
dem na zona de abrangên-
cia da nova escola.
Documentos necessários – 
Originais e Cópias

para inscrever seus filhos 
na lista de espera.
Em ambos os procedimen-
tos, é necessário:
Documentos – Originais e 
Cópias
– Certidão de nascimento 
do aluno;
– Cartão SIM da Criança;
– CPF do aluno e do Res-
ponsável;
– Comprovante de resi-
dência no nome do res-
ponsável;
– RG do responsável.
Dias e horários de atendi-
mento:
Segunda, Quarta e Sexta: 
das 8h às 11h
Terça e Quinta: das 14h às 
17h

seja criando a próxima 
geração de alimentos far-
m-to-table, ou ainda com 
a produção de alimentos 
orgânicos, refeições por 
assinatura e snacking.
Serviço
Loja Nestlé - Caçapava 
(SP)
www.lojanestle.com.br 
Local de retirada do pedi-
do: Avenida Henri Nestlé, 
1800 - Vila Galvão, Caça-
pava (SP).
Horário de funcionamen-
to: de 2ª à 6ª feira das 8h30 
às 17h30; aos sábados, das 
8h às 12h

tal é imediata na Secretaria 
de Educação.  Já para as 
crianças de quatro meses 
a três anos e sete meses, 
os pais devem comparecer 
à Secretaria de Educação 
para inscrever seus filhos 
na lista de espera.
Em ambos os procedimen-
tos, é necessário:
Documentos – Originais e 
Cópias
– Certidão de nascimento 
do aluno;
– Cartão SIM da Criança
– CPF do aluno e do Res-
ponsável
– Comprovante de resi-
dência no nome do res-
ponsável;
– RG do responsável.
Dias e horários de atendi-
mento:
Segunda, Quarta e Sexta: 
das 8h às 11h
Terça e Quinta: das 14h às 
17h

– Certidão de nascimento 
do aluno;
– Cartão SIM da Criança
– CPF do aluno e do Res-
ponsável
– Comprovante de resi-
dência no nome do res-
ponsável;
– RG do responsável.
Dias e horários de atendi-
mento
Segunda, Quarta e Sexta: 
das 8h às 11h
Terça e Quinta: das 14h às 
17h


