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A GAzetA dos Municípios

Taubaté inicia 2019 com a 
campanha Janeiro Roxo

Cadastramento para biometria facial é
retomado em 7 de janeiro

Secretaria de
Planejamento recebe

30 novos computadores

Simube publica edital
para concessão

de bolsas de estudo

Taubaté inicia 2019 com 
a campanha Janeiro Roxo 
para estimular a cons-
cientização da população 
quanto a casos de hansení-
ase. Esta doença tem cura, 
mas se não for diagnosti-
cada e tratada em tempo, 
pode provocar sequelas 
irreversíveis.
O Brasil é o segundo país 
com mais casos de hanse-
níase, atrás apenas da Ín-
dia. Por ano, são registra-
dos perto de 30 mil casos 
da doença, nos vários es-
tados brasileiros e dentre 
as várias classes sociais, 
incluindo adultos e crian-
ças. Em Taubaté, balanço 
da Vigilância Epidemio-
lógica indica que foram 
registrados nos últimos 
cinco anos 86 casos da 
doença. O último óbito 
ocorreu em 2015. Os ca-
sos suspeitos são encami-
nhados pelos médicos das 
unidades básicas de saúde 
ou por especialistas para 
avaliação dermatológica 
no Ambulatório Munici-
pal de Infectologia (AMI).
Em relação ao ano passa-

O cadastramento de pas-
sageiros para o sistema de 
biometria facial da ABC 
Transportes será retoma-
do em Taubaté a partir da 
próxima segunda-feira, 
dia 7 de janeiro. Durante 
todo o mês serão cadas-
tradas pessoas com algum 
tipo de deficiência.
A loja da ABC Transpor-
tes está localizada no Ter-
minal Rodoviário Urbano 
(Rodoviária Velha), par-
que Dr. Barbosa de Oli-
veira, s/nº – boxe 70. O 
atendimento será das 8h às 
17h, nos dias úteis, e das 
8h às 11h30, aos sábados. 
Devem ser apresentados 
os seguintes documentos 
originais e cópias: RG, 

A Secretaria de Planeja-
mento de Taubaté adqui-
riu 30 novos  computado-
res que foram distribuídos 
nesta quinta-feira,  dia 3 
de janeiro, para diversos  
setores.
Os equipamentos tive-
ram um custo total de  R$ 
97.800  e foram compra-
dos com recursos  prove-
nientes de emendas parla-
mentares.

O Sistema Municipal de 
Bolsas de Estudo (Simu-
be) de Taubaté publicou 
nesta quinta-feira, 3 de ja-
neiro, no diário oficial do 
município, o edital para 
concessão de bolsas de 
estudo de cursos de gradu-
ação e técnico profissiona-
lizante.
Para garantir a participa-
ção no processo, o candi-
dato deve estar matricula-
do em cursos oferecidos 
pelas instituições de en-
sino cadastradas junto ao 
Conselho de Administra-
ção do Fundo Municipal 
de Bolsas de Estudo, deve 
residir em Taubaté nos 
últimos cinco anos, ter 
renda familiar inferior a 
5 salários mínimos vigen-
tes, ter sido beneficiado 
na modalidade bolsa de 
estudo para médio/técnico 
profissionalizante e que 
tenha intenção de ser be-
neficiado na modalidade 
graduação. Além disso, 
o candidato não pode ter 
nenhum outro benefício 
semelhante, como outras 
bolsas .
A ficha de inscrição estará 
disponível das 8h do dia 7 
de janeiro às 17h do dia 25 

do, o total de novos casos 
diagnosticados é de 17 (10 
masculinos e 7 femininos), 
com maior predominância 
na faixa etária entre 40 e 
59 anos (10 casos).
Durante o Janeiro Roxo 
estão previstas a realiza-
ção de exames, ações de 
conscientização nas uni-
dades de saúde e divul-
gação do tema nas redes 
sociais. Uma cartilha vir-
tual com orientações so-
bre a doença também será 
disponibilizada no portal 
da Prefeitura de Taubaté. 
Além disto, no decorrer 
do ano estão previstas a 
capacitação de médicos e 
busca ativa com avaliação 
de contatos (dos últimos 2 
anos) pelas médicas der-
matologistas do AMI.
Hanseníase – Os princi-
pais sinais da doença são 
manchas esbranquiçadas 
ou avermelhadas na pele, 
alteração ou perda da sen-
sibilidade ao calor, frio, 
dor e ao toque. O doente 
de hanseníase também 
pode ter áreas de dormên-
cia e sensação de formi-

CPF, comprovante de re-
sidência nominal (recen-
te, no período máximo de 
três meses), laudo médico 
(recente, no período máxi-
mo de três meses) e cartão 
SIM (apenas sênior).
O cadastramento teve iní-
cio em novembro do ano 
passado, com o registro de 
idosos acima de 65 anos e 
passageiros entre 60 e 64 
anos (sênior). Em feverei-
ro está previsto o cadas-
tramento dos estudantes.
 O novo sistema permite a 
avaliação das característi-
cas faciais de uma pessoa 
através de parâmetros di-
gitais.
Com investimento de R$ 
800 mil, o objetivo do sis-

Essa iniciativa faz parte 
da reestruturação da se-
cretaria, que inclui a in-
formatização de processos 
implantada em outubro do 
ano passado.
 Todos os serviços po-
dem ser acessados pelo 
site da prefeitura (www.
taubate.sp.gov.br, na 
aba da Secretaria de                                          
Planejamento, onde o ci-
dadão acessa  um link para 

de janeiro no site da pre-
feitura, www.taubate.sp.
gov.br. O candidato deve-
rá preenchê-la, imprimir e 
juntar toda documentação 
exigida no edital, como 
cópia do comprovante de 
matrícula; cópia do RG, 
CPF, carteira de trabalho 
e comprovante de rendi-
mentos do candidato e 
dos membros do grupo 
familiar; comprovante de 
residência; dentre outros. 
A documentação deve ser 
entregue na instituição de 
ensino no mesmo prazo 
mencionado para inscri-
ção.
Após o término do período 
de inscrições, a instituição 
de ensino e o Conselho de 
Administração do Fundo 
Municipal de Bolsas de 
Estudo vão conferir a do-
cumentação e classificar 
os candidatos inscritos de 
acordo com o índice de 
carência.
MODALIDADES
A bolsa custeio é destina-
da aos alunos classifica-
dos entre os maiores índi-
ces de carência, recebendo 
uma bolsa de estudos nos 
valores entre 25% a 100% 
da mensalidade, não sen-

gamento e fisgadas no 
corpo, além de diminuição 
da força muscular, poden-
do apresentar dificuldade 
para segurar objetos.
A doença pode provocar 
o surgimento de caroços e 
placas em qualquer local 
do corpo e diminuição da 
força muscular. A hanse-
níase é a doença infeccio-
sa que mais cega. Se for 
diagnosticada a tempo, as 
sequelas podem ser con-
troladas e o paciente terá 
uma vida normal.
Os exames de laboratório 
conseguem identificar me-
nos de 50% dos casos, mas 
a SBH alerta que o exame 
clínico é suficiente para o 
diagnóstico.
Casos de hanseníase em 
Taubaté
2014 – 20 casos (10 mas-
culinos e 10 femininos)
2015 – 12 casos (8 mascu-
linos e 4 femininos)
2016 – 14 casos (8 mascu-
linos e 6 femininos)
2017 – 23 casos (11 mas-
culinos e 12 femininos)
2018 – 17 casos (10 mas-
culinos e 7 femininos)

tema é combater fraudes 
nos benefícios de gratuida-
des, garantindo que o car-
tão seja utilizado somente 
pelo seu titular, real be-
neficiário do desconto ou 
isenção. Na prática, quan-
do o cartão for encostado 
no validador para libera-
ção da catraca, a câmera 
instalada captará imagens 
do rosto do passageiro. 
Elas serão processadas e 
comparadas às do banco 
de imagens, feitas no ato 
de cadastramento do usuá-
rio e a liberação da catraca 
ocorrerá normalmente.
O funcionamento do siste-
ma ocorre conforme o tér-
mino do cadastramento de 
cada um dos grupos.

o portal de processos ele-
trônicos.
Esse sistema facilita a vida 
do  cidadão, oferecendo 
maior transparência aos 
serviços. Em qualquer lu-
gar que disponha de sinal 
de internet, independente 
de horário, ele poderá ter 
acesso ao processo, rece-
ber guias de pagamento 
bem como acompanhar 
sua tramitação.

do obrigatória a restitui-
ção ao fundo. Apenas 20% 
do montante destinado ao 
fundo será para essa mo-
dalidade.
Na modalidade financia-
mento, o bolsista firmará 
contrato afirmando o com-
promisso de restituição ao 
Fundo Municipal de Bol-
sas de Estudo dos valores 
após o término do curso, 
podendo chegar a 100% 
de financiamento.
A bolsa estágio permite 
que o aluno realize estágio 
não remunerado nas secre-
tarias municipais, tendo 
como contrapartida a bol-
sa integral.
Os funcionários munici-
pais também podem ser 
beneficiados, através da 
bolsa servidor, desde que 
tenham passado pelo es-
tágio probatório, garantin-
do 50% de benefício, sem  
ressarcimento no futuro.
E ainda há a bolsa para 
pessoa com deficiência, 
que poderá participar des-
de que comprove sua de-
ficiência através de laudo 
atualizado emitido por 
profissional habilitado, fi-
cando o bolsista dispensa-
do do ressarcimento.
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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
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Rua Dep. César Claro 218.
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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.

Miscelânea
Curiosidades

Não é segredo pra ninguém que a atividade física em qualquer idade é 
muito importante para a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, 
ela realiza alterações químicas no cérebro que causam felicidade e satis-
fação. Na terceira idade, fazer exercícios se torna ainda mais necessário. 
Isso porque o organismo está em constante alteração e trabalhar o corpo e 
a mente pode auxiliar no combate de diversas doenças e, principalmente, 
no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça cami-
nhadas, pratique hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao ar 
livre. A diferença será notada nos primeiros dias. Lembre-se, porém. De 
procurar seu médico antes de iniciar qualquer tipo de exercício físico. 
Cada pessoa tem ritmos e disposição diferente, portanto, precisa de orien-
tação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos de 
agrotóxicos. Além de serem ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos 
são resultados de um sistema de produção agrícola que busca incentivar a 
conservação do solo e dos demais recursos naturais a longo prazo, redu-
zindo a poluição. As técnicas de produção orgânica são também destina-
das a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e textura originais do 
alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgâ-
nicos, os consumidores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e 
saborosa. Apesar de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimen-
tos fracos e “in natura”, há opções industrializadas para quem tem pouco 
tempo para dedicar-se ao preparo de suas refeições, mas sem deixar de 
levar o prazer da boa mesa e um estilo de vida mais saudável.

Humor

No velório, viúva percebe que um sujeito chorava sem parar. Intrigada 
pergunta se ele conhecia o medido dela. E ele responde:
- Sim, ele era o meu maior amigo e nós trabalhávamos juntos e no dáva-
mos muito bem, como dois irmãos e suas últimas palavras foram ditas 
para mim:
- E o que foi que ele disse? Pergunta a saudosa esposa.
E o Severino responde:
- Ele disse: Severino, não balança essa porcaria de andaimeeeeee...
***
Quando duas amigas se encontram:
- Olá! Como vai? Quanto tempo! Como vai seu marido?
- Você não soube? Ele morreu faz quinze dias...
- Eu não sabia! Meus sentimentos! E como foi?
- Eu pedi pra ele ir comprar açúcar no mercado, aí um carro passou por 
cima dele.
- Mas que coisa! E o que foi que você fez?
- Ora, tive que tomar o café sem açúcar mesmo...

Mensagens

Seja independente como um pássaro. Não dependa de ninguém para o 
seu bem estar. Tenha a solidariedade de um cão. Faça o necessário. Seja 
independente. Mantenha-se fiel às causas sociais. Mantenha a crença na 
vida, no amor e na fraternidade.
***
Lembre-se de você é: 
- o melhor secretário das suas tarefas.
- o mais eficiente propagandista de seus ideais.
- a mais clara demonstração de seus princípios.
- o mais alto padrão de ensino superior que seu espírito abraça.
- a mensagem viva das elevadas noções que transmite aos outros.
 
Não esqueça igualmente de que:
- o maior inimigo de suas realizações nobres.
- a mais discordante da sintonia do bem que pretende executar.
- o arquivo de suas aflições.
- o destruidor de suas oportunidades de elevação. 
- a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você ma-
goa.

Isso é você mesmo.
***
A vida na Terra é somente temporária, sem dúvida alguns vivem como 
se fossem ficar aqui eternamente e se esquecem de serem felizes. O valor 
das coisas não está no tempo que duram, mas sim, na eternidade com que 
sucedeu. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis 
e pessoas incomparáveis.

Pensamentos, provérbios e citações

Subdesenvolvimento não se improvisa, ele é obra de séculos.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Em política quanto mais ela muda, mais é a mesma coisa.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
Levo no coração quem me deixou na solidão. 

Cursos de graduação
podem ofertar até 40%

de aulas a distância

Cursos de graduação pre-
senciais poderão ofertar 
até 40% das aulas a dis-
tância. O limite anterior 
era de 20%. A medida está 
prevista em portaria pu-
blicada em dezembro no 
Diário Oficial da União 
pelo Ministério da Educa-
ção (MEC). A medida não 
vale para cursos da área da 
saúde e de engenharia.
A portaria estabelece que 
os estudantes devem ser 
informados pelas institui-
ções de ensino superior 
que parte do curso pre-
sencial será ministrada a 
distância. As instituições 
devem detalhar, de manei-
ra objetiva, as disciplinas, 
conteúdos, metodologias 
e formas de avaliação des-
sas aulas.
Além disso, mesmo que 
sejam ministradas em for-
mato de educação a distân-
cia (EaD), as avaliações e 
as atividades práticas exi-
gidas devem ser realizadas 
presencialmente na sede 
ou em algum dos campi da 
instituição de ensino.
De acordo com a porta-
ria, para ofertar até 40% 
da carga horária do curso 
a distância, a instituição 
de ensino superior deve 
cumprir alguns requisitos 
como estar credenciada 
junto ao MEC nas mo-
dalidades presencial e a 
distância e ter um concei-
to institucional (CI) igual 
ou superior a 4. O curso 
que terá parte das aulas 
a distância deve ter Con-
ceito de Curso (CC) igual 
ou superior a 4. Ambos 
conceitos são calculados 
a partir de avaliações do 
MEC e seguem uma esca-
la que vai de 1 a 5.

A instituição deve ainda 
ter um curso de graduação 
na modalidade a distância, 
com CC igual ou supe-
rior a 4. Esse curso deve 
ser equivalente, ou seja, 
ter a mesma denominação 
e grau, a um dos cursos 
presenciais ofertados pela 
instituição.
Para as instituições que 
não cumprem esses requi-
sitos, o limite da oferta de 
EaD em cursos presen-
ciais segue sendo de até 
20% da carga horária total 
do curso.
Repercussão
A medida foi elogiada pe-
las mantenedoras de en-
sino privado. As particu-
lares detêm a maior parte 
das matrículas no ensino 
superior no Brasil, 75,3%, 
de acordo com o último 
Censo da Educação Su-
perior. Detêm também 
90,6% das matrículas em 
EaD. Segundo o diretor da 
Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino 
Superior (ABMES), Sólon 
Caldas, a medida “vem ao 
encontro do movimento 
que o mundo todo está fa-
zendo no que diz respeito 
ao acesso à educação por 
meio da tecnologia. O be-
nefício para os estudantes 
é maior ainda ao flexibili-
zar e permitir que tenham 
acesso ao conteúdo da for-
ma e em horário que me-
lhor lhes convier”.
O diretor disse ainda que, 
com relação à qualidade, 
as instituições que ofere-
cerem essa possibilidade 
aos seus alunos “vão es-
tar amparadas em um alto 
padrão de qualidade, haja 
vista os requisitos de ofer-
ta, quais sejam: CI e CC 

com no mínimo 4”.
Para o Sindicato Nacional 
dos Docentes das Institui-
ções de Ensino Superior 
(Andes-SN) a preocupa-
ção é com a qualidade do 
ensino, uma vez que cur-
sos a distância têm pior 
desempenho que os pre-
senciais nas avaliações do 
MEC. O sindicato recla-
mou que a comunidade 
acadêmica não foi consul-
tada antes da medida ser 
tomada.
“Uma coisa é país que 
universalizou a educação 
com qualidade introduzir 
aulas a distância como 
tecnologia para uma parte, 
uma parcela ou um seg-
mento. Outra coisa é um 
país, como o Brasil, que 
sequer universalizou um 
ensino básico e o superior 
não atinge nem 40% da 
população. O ensino su-
perior no Brasil é algo que 
já é restrito, não é para to-
dos e vai ser de mais baixa 
qualidade”, disse a secre-
tária-geral do Andes-SN, 
Eblin Farage.
Segundo o ex-secretário 
executivo do Ministério 
da Educação Henrique 
Sartori, exonerado no dia 
28 de dezembro, a porta-
ria coloca condições im-
portantes para que a ofer-
ta de EaD chegue a 40%, 
como os requisitos de de-
sempenho nas avaliações 
do MEC. “[A medida] foi 
aprovada com consulta ao 
CNE [Conselho Nacional 
de Educação]. A portaria 
nasce de uma provocação 
da Seres [Secretaria de 
Regulação e Supervisão 
da Educação Superior] ao 
CNE e o CNE retifica essa 
possibilidade”, disse.
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Passagens de trem
e Metrô de São Paulo
terão reajuste de 7,5%

Senac Taubaté oferta cursos
livres neste início de 2019

CCR NovaDutra faz mais
de 1,7 mil atendimentos

durante feriado de Ano Novo
O Diário Oficial do estado 
de São Paulo publicou em 
sua edição de ontem, dia 
3 que os preços das pas-
sagens de trens da Com-
panhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) e 
do Metrô sofrerão aumen-
to de 7,5% a partir do dia 
13 próximo.
Segundo a Secretaria dos 
Transportes Metropolita-
nos (STM), a tarifa básica 
do transporte público por 
trens e Metrô passará de 
R$ 4 para R$ 4,30.
A integração, entre trilhos 
e ônibus, vai de R$ 6,96 
para R$ 7,48.
Quanto ao aumento, a se-
cretaria informou que ele 
é baseado na inflação acu-

O Senac Taubaté está com 
inscrições abertas para 
cursos de curta duração 
nas áreas de tecnologia da 
informação, gastronomia, 
eventos e lazer, e gestão 
e negócios. Essa é uma 
oportunidade para quem 
deseja iniciar o novo ano 
aprendendo novas capa-
citações ou aprimorando 
seus conhecimentos. Mais 
informações e inscrições 
estão disponíveis no Por-
tal Senac www.sp.senac.
br/taubate. As aulas têm 
início em janeiro.
Tecnologia da informação
Excel 2016
Possibilita ao partici-
pante o primeiro contato 
com a planilha eletrônica, 
agregando informações 
básicas de cálculos com 
fórmulas e aplicação de 
funções. 
É direcionado ao público 
que necessita trabalhar 
com os recursos básicos 

Panes mecânicas lideram 
ranking de atendimento 
nos 402 km da via Dutra
A CCR NovaDutra regis-
trou 1.766 atendimentos 
aos usuários que trafega-
ram pela via Dutra duran-
te o feriado de Ano Novo. 
Dados da Concessionária 
apontam que, entre 28 de 
dezembro e 1 de janei-
ro, a pane mecânica foi o 
principal motivo dos aten-
dimentos realizados pela 
Concessionária durante o 
feriado. Do total de atendi-
mentos realizados durante 
os cinco dias pela equipe 
do SOS Usuário, entre 
zero hora de sexta-feira 
(28/12) e a meia-noite de 
terça-feira (01/01), 49% 
correspondem a atendi-
mentos mecânicos ao lon-
go dos 402 quilômetros da 
rodovia. Na segunda e na 
terceira colocação, apare-
cem ocorrências de pneu 
furado (194 atendimentos) 

mulada em 2018, de acor-
do com o IGP-M, e que re-
flete também o incremento 
dos custos operacionais e 
de recursos humanos das 
empresas.
As gratuidades para ido-
sos, estudantes, portado-
res de necessidades espe-
ciais e desempregados vão 
ser mantidas.
Quem carregar o bilhete 
mensal ou 24 horas até o 
dia 12 de janeiro pode-
rá viajar com o valor da 
tarifa antiga, enquanto o 
crédito do bilhete não se 
esgotar.
O Bilhete Mensal para 
trens passa de R$ 194,30 
para R$ 208,90 (co-
mum, válido somente 

de uma planilha.
Carga horária: 24 horas
Data: 9 a 25 de janeiro de 
2019
Horário: das 19 às 22 ho-
ras, às segundas, quartas e 
sextas-feiras
Data: 14 a 30 de janeiro de 
2019
Horário: das 14 às 17 ho-
ras, às segundas, quartas e 
sextas-feiras
Revit 2018
Desenvolve o aluno a uti-
lizar as ferramentas do Re-
vit para                          cria-
ção, edição, impressão e 
apresentação do projeto 
arquitetônico.
Carga horária: 42 horas
Data: 9 de janeiro a 8 de 
fevereiro de 2019
Horário: das 9h30 às 
12h30, às segundas, quar-
tas e sextas-feiras
Introdução ao Office – 
Word, Excel e PowerPoint 
2016
Permite que o participan-

e pane seca (97 atendi-
mentos), ou seja, falta de 
combustível.
Principais atendimentos 
aos usuários durante o fe-
riado de Ano Novo 2018
Pane mecânica: 867 aten-
dimentos
Pneu furado: 194 atendi-
mentos
Pane seca (falta de com-
bustível): 97 atendimentos
Superaquecimento do mo-
tor: 82 atendimentos
Bateria descarregada: 46 
atendimentos
Pane elétrica: 32 atendi-
mentos
Balanço de acidentes na 
via Dutra durante o feria-
do de Ano Novo
Os números são do perí-
odo compreendido entre 
a zero hora de sexta-feira 
(28/12) e a meia-noite de 
terça (01/01) e se referem 
aos 402 quilômetros da 
rodovia (entre São Paulo 
e Rio de Janeiro), com o 

para trilhos) e de R$ 307                        
para R$ 323,80 (integra-
do, usado com trilhos + 
ônibus).
Já o Bilhete 24 horas pas-
sou de R$ 15,30 para R$ 
16,40 (comum) e de R$ 
20,50 para R$ 21,60 (inte-
grado).
Ônibus
Na capital paulista, os 
trens e o Metrô são res-
ponsabilidade do governo 
estadual e os ônibus, da 
prefeitura.
Em dezembro, a Secreta-
ria Municipal de Trans-
portes também anunciou 
aumento na tarifa básica 
dos ônibus a partir do dia 7 
de janeiro. A tarifa passará 
de R$ 4 para R$ 4,30.

te aprenda e desenvolva 
trabalhos em informática 
essenciais para o dia a dia 
pessoal e para as ativida-
des cotidianas no escritó-
rio.
Carga horária: 39 horas
Data: 15 de janeiro a 26 de 
fevereiro de 2019
Horário: das 9h30 às 
12h30, às terças e quintas-
feiras
CorelDRAW 2017 – ilus-
tração digital
Ensina ao aluno o desen-
volvimento de ilustrações 
vetoriais e layouts de 
documentos para meios 
impressos com o Corel-
DRAW 2017. O software 
é referência no mercado 
de design e computação 
gráfica.
Carga horária: 36 horas
Data: 15 de janeiro a 21 de 
fevereiro de 2019
Horário: das 19 às 22 ho-
ras, às terças e quintas-fei-
ras

comparativo do Ano Novo 
de 2017.
Balanço de acidentes do 
feriado de Ano Novo 2017 
(quatro dias)
Acidentes: 119
Feridos: 56
Mortos: 02
Comparativo – feriado de 
Ano Novo 2018 (cinco 
dias)
Acidentes: 80
Feridos: 34
Mortos: sem mortes
Trecho do Vale do Paraíba 
(entre o km 0, em Queluz, 
e o km 175,2, em Jacareí)
Balanço de acidentes do 
feriado de Ano Novo 2017 
(quatro dias)
Acidentes: 40
Feridos: 10
Mortos: sem mortes
Comparativo – feriado de 
Ano Novo 2018 (cinco 
dias)
Acidentes: 42
Feridos: 9
Mortos: sem mortes

Photoshop – tratamento 
de imagem
Capacita o aluno a editar, 
tratar e manipular imagens 
com o Adobe Photoshop, 
dominando os principais 
recursos e ferramentas do 
software.
Carga horária: 36 horas
Data: 19 de janeiro a 23 de 
março de 2019
Horário: das 9h30 às 
13h30, aos sábados
Gastronomia
Cardápio de Botequim
Ensina o aluno a preparar 
algumas das comidas de 
botequim mais tradicio-
nais, como coxinha cre-
mosa, bolinho de arroz, 
caldinho de feijão, pastel 
de carne seca, sanduíche 
de pernil, entre outras.
Carga horária: 24 horas
Data: 19 de janeiro a 23 de 
fevereiro de 2019
Horário: das 10 às 14 ho-
ras, aos sábados
Introdução ao Saquê: a be-

bida milenar japonesa
Aproxima o participan-
te do universo do saquê, 
apresentando as principais 
características da bebida e 
sua versatilidade – tipos, 
categorias e possibilida-
des de coquetéis.
Carga horária: 8 horas
Data: 22 e 29 de janeiro de 
2019
Horário: das 18 às 22 ho-
ras, às terças-feiras
Preparo de Risotos
Ensina aos alunos técnicas 
específicas para o preparo 
de risotos, como escolha 
do arroz, combinações de 
ingredientes, formas de 
cocção, entre outras habi-
lidades.
Carga horária: 4 horas
Data: 31 de janeiro de 
2019
Horário: das 13h30 às 
17h30, quinta-feira
Eventos e lazer
Buffet Infantil: da ideia à 
viabilidade

 Este curso tem como ob-
jetivo propiciar a cons-
trução de conhecimentos 
relativos à idealização e 
operacionalização de um 
buffet infantil, eviden-
ciando a viabilidade do 
negócio.
Carga horária: 20 horas
Data: 21 de janeiro a 25 de 
fevereiro de 2019
Horário: das 13 às 17 ho-
ras, às segundas-feiras
Gestão e negócios
Introdução à Administra-
ção de Pessoal
Os alunos irão adquirir 
competência para traba-
lhar com as rotinas de 
administração de pessoal, 
como processos relacio-
nados à admissão e de-
missão, folha, benefícios, 
entre outros.
Carga horária: 40 horas
Data: 26 de janeiro a 6 de 
abril de 2019
Horário: das 9h30 às 
13h30, aos sábados

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2018

A Secretaria de Administração do município de Mon-
teiro Lobato torna pública a prorrogação do Proces-
so Seletivo Simplificado nº 04/2018 para contra-
tação temporária de Motorista, Vigia e Auxiliar de 
Enfermagem, pelo período de 06 meses.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data publicação: 07/01/2019
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Educação básica
será prioridade

do MEC, diz ministro

Grupo incendeia ônibus
e explode bomba

em Fortaleza

A prioridade do Ministério 
da Educação (MEC) será 
a educação básica, que 
vai da educação infantil 
ao ensino médio, segun-
do ministro da Educação, 
Ricardo Vélez Rodríguez. 
Ele comprometeu-se a 
combater a ideologização 
nas escolas e disse que 
dará ênfase ao combate ao 
analfabetismo.
O ministro garantiu a 
ampliação e melhoria da 
educação em creches e 
pré-escolas, a melhoria 
da educação de jovens e 
adultos, o pleno atendi-

Um grupo explodiu, na 
madrugada do dia 3, uma 
bomba em um viaduto 
do município de Caucaia, 
região metropolitana de 
Fortaleza. De acordo com 
a Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), a ação foi regis-
trada por volta das 0h30, 
quando policiais que es-
tavam na região ouviram 
um forte estrondo e se 
deslocaram para o local.

mento a pessoas com defi-
ciência, a melhoria na ges-
tão das escolas, a busca 
pela conclusão das séries 
na idade certa e inovação 
com apoio de mídias e tec-
nologias.
Secretaria
O ministro extinguiu a Se-
cretaria de Educação Con-
tinuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão 
(Secadi) e criou a Secre-
taria de Modalidades Es-
pecializadas de Educação 
e Secretaria de Alfabeti-
zação.
A Secadi era responsável 

Os autores do ataque dei-
xaram um bilhete alertan-
do que aquilo seria um 
aviso e reivindicando me-
lhores condições nos pre-
sídios. Uma das colunas 
do viaduto foi atingida por 
explosivos e o trânsito foi 
totalmente interrompido 
– apenas as alças do dis-
positivo permanecem com 
fluxo de veículos. Até o 
momento, homens da PRF 

por desenvolver ações e 
programas voltados para 
educação especial, educa-
ção no campo, educação 
escolar indígena e qui-
lombola, para as relações 
étnico-raciais, em direitos 
humanos e educação de 
jovens e adultos.
Segundo o Ministério da 
Educação, a pasta não 
deixará de atender aque-
les que estavam sob o 
guarda-chuva da Secadi, 
esses grupos terão inclu-
sive maior ênfase nas se-
cretarias criadas pela atual 
gestão.

seguem no local e aguar-
dam a chegada de enge-
nheiros do Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes.
Ainda de acordo com a 
corporação, dois ônibus 
e uma van foram incen-
diados também durante a 
madrugada. Os veículos 
maiores foram atacados 
dentro da capital cearense 
e a van, em Caucaia.


