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A GAzetA dos Municípios

Agentes comunitários de saúde
de Caraguatatuba podem receber 

adicional de insalubridade.

Vôlei Taubaté lança
aplicativo para ingressos

Sons do Bosque é
sucesso com

Fusion de La Musik

Procuradoria de Caraguatatuba avalia
positivamente as audiência públicas 
realizadas pela Secretaria de Saúde

A Lei Municipal 
2.450/2018 assegurou aos 
Agentes Comunitários de 
Saúde – ACS’s o direito 
ao adicional de insalubri-
dade, levando em con-
sideração o exercício de 
trabalho de forma habitu-
al e permanente em con-
dições insalubres acima 
dos limites de tolerância 
estabelecidos pelo ór-
gão competente do Poder 
Executivo Federal. Para 
requerer o direito, o tra-
balhador pode solicitar o 
adicional no setor de Pro-
tocolo Geral localizado no 
Paço Municipal, no Cen-
tro. Após o requerimento 
formal do interessado, o 
pedido será encaminha-
do ao Departamento de 
Medicina e Segurança do 
Trabalho para análise com 
base nas Leis 11.350/2006 
(Federal), 13.342/2016, 
Lei 1.990/2011 (Munici-
pal/ cria o cargo de agen-
te comunitário de saúde), 

Os torcedores do EMS 
Taubaté Funvic agora po-
dem adquirir os seus in-
gressos para as partidas 
de vôlei em Taubaté pelo 
App “Vôlei Taubaté”. É só 
reservar o ticket, sem pre-
cisar ir à fila dos pontos de 
troca para garantir sua en-
trada nos jogos.
Confira o passo-a-passo 
para reservar o seu ingres-
so:
1. Baixe o aplicativo no 
seu smartphone (disponí-
vel nas plataformas An-
droid e IOS);
2. Entre no menu “Reser-
va de Ingresso”;
3. Digite o seu NOME, 
CPF, CIDADE e E-MAIL;

O Projeto Sons do Bosque 
apresentou, no domingo 
(3), a banda “Fusion de 
la Musik”, com um reper-
tório composto por jazz, 
funk, bossa nova, samba 
e outras sonoridades bra-
sileiras, animando a ma-
nhã com música boa junto 

As audiências públicas 
realizadas pela Prefeitu-
ra de Caraguatatuba para 
prestação de contas da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de foram avaliadas como 
positivas pelo Ministério 
Público Federal, por meio 
da Procuradoria da Repú-
blica no município.
Segundo a procuradora 
Walquiria Yamamura Pi-
coli, a Secretaria de Saúde 
demonstrou empenho no 
cumprimento da legisla-
ção vigente no sentido de 
não só apresentar as con-
tas por meio de audiências 
públicas como também na 
alimentação do Sistema 
de Apoio ao Relatório de 
Gestão (SargSUS). O Re-
latório de Gestão é o ins-
trumento utilizado para 

Decreto 80/2013 (regu-
lamenta o art. 103, da lei 
complementar nº 25/07 – 
Estatuto do Servidor, que 
dispõe sobre os adicionais 
de insalubridade e peri-
culosidade aos servidores 
públicos municipais de 
Caraguatatuba) e Anexo nº 
14 da NR 15 (Atividades e 
Operações Insalubres) do 
Ministério da Justiça (res-
ponsável pela fiscalização 
das normas trabalhistas e 
a concessão de carteiras 
sindicais desde janeiro de 
2019). Os técnicos de se-
gurança do trabalho vão 
até a local, onde o agente 
de saúde exerce as ativi-
dades inerentes ao cargo. 
Em seguida um relatório 
será elaborado para apre-
ciação do médico do tra-
balho.  A concessão do 
benefício levará em con-
sideração a análise de 
cada caso de acordo com 
a situação de exposição 
insalubre do requerente. 

4. Logo em seguida você 
receberá o seu ticket no 
e-mail cadastrado com um 
número de reserva (ve-
rifique se não foi para o 
SPAM);
5. No dia do jogo é só se 
dirigir até a entrada do Gi-
násio do Abaeté mostrar o 
seu ticket no próprio celu-
lar para os staffs que esta-
rão na portaria e deixar o 
seu quilo de alimento ou 
outra ação que estaremos 
fazendo para aquele.
6. Pronto! Agora é só en-
trar no Caldeirão e torcer 
muito para o nosso time.
É importante ressaltar que 
através dessa plataforma 
o CPF e e-mail cadastra-

à natureza. O evento tem 
sido grande sucesso de 
público em todas as suas 
edições, que são realiza-
das mensalmente, com 
entrada gratuita. As apre-
sentações são no coreto do 
Bosque.
A próxima edição do Sons 

que, anualmente, o gestor 
apresente os resultados al-
cançados com a execução 
da Programação Anual de 
Saúde, ajudando na orien-
tação e redirecionamentos 
que se fizerem necessários 
no Plano de Saúde. O Re-
latório deve conter: as di-
retrizes, objetivos e indica-
dores do Plano de Saúde; 
as metas da PAS previstas 
e executadas; a análise da 
execução orçamentária e 
as recomendações neces-
sárias, incluindo eventuais 
redirecionamentos do Pla-
no de Saúde.
Já o SargSUS é a ferra-
menta eletrônica que pos-
sibilita a integração das 
ações dos diversos setores 
das secretarias de saúde, 
quando da elaboração do 

Atualmente, a Prefeitura 
de Caraguatatuba possui 
140 agentes comunitários 
de saúde em seu quadro. 
Pelo Decreto 80/2013, o 
exercício em atividade em 
condições insalubres, em 
caráter habitual ou perma-
nente, garante ao servidor 
o recebimento de um adi-
cional correspondente a 
40%, 20% ou 10% sobre 
um salário mínimo nacio-
nal, com exceção do técni-
co de radiologia que será 
calculado sobre o salário 
base do cargo, segundo 
se classifiquem nos graus 
máximo, médio e mínimo.
O setor de Protocolo Ge-
ral da Prefeitura de Ca-
raguatatuba fica na Rua 
Luiz Passos Júnior, 50 
– Centro. O telefone é 
o (12) 3897-8100. Mais 
informações também po-
dem ser obtidas pelo (12) 
3897-8153. O horário de 
atendimento ao público é 
das 9h às 16h30.

dos poderão reservar so-
mente uma vez por jogo e 
somente um ingresso por 
partida. Caso o torcedor 
não apresente o ticket no 
dia do jogo e não leve o 
mantimento, não poderá 
entrar no Ginásio do Aba-
eté.
No App o torcedor vai po-
der acessar também mais 
informações do Vôlei 
Taubaté, como as notícias, 
calendário de jogos, re-
sultados, conquistas, pon-
tos de troca de ingressos, 
acompanhar o total de ar-
recadações, informações 
sobre as aulas de vôlei 
espalhadas por Taubaté e 
muito mais.

do Bosque será no dia 3 de 
março e a atração será Lia 
de Oliveira e Banda Tupi-
niquim. O projeto cultural 
é uma realização da Gin-
gô Produções, com apoio 
da Secretaria de Cultura e 
Turismo da Prefeitura de 
Pinda.

Relatório de Gestão, in-
tegração das informações 
existentes em bases de da-
dos distintas, da indução 
do processo de articulação 
dos instrumentos de pla-
nejamento.
Para o Secretário de Saú-
de, Amauri Toledo, o pa-
recer favorável do Mi-
nistério Público é um 
indicativo de que o traba-
lho realizado pela Secreta-
ria de Saúde está no cami-
nho certo. “Desde o início, 
a orientação dada pelo 
Prefeito Aguilar Junior é 
de que tudo seja feito de 
forma correta e o mais 
transparente possível. E 
é isso que temos feito. O 
posicionamento da Procu-
radoria nos deixou muito 
satisfeitos”.
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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.
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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.

Carnaval em Pinda terá
diversão e solidariedade

Faltando um pouco menos 
de um mês para o Carna-
val, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba acerta os 
últimos ajustes para que 
os foliões da cidade apro-
veitem o Carnaval Solidá-
rio com muita diversão e 
segurança. Além de fes-
tejar a data, a Prefeitura 
junto ao Fundo Social de 
Solidariedade também es-
timulará a caridade.
Para esta edição do car-
naval, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, está 
preparando uma gran-
de estrutura que envolve 
segurança e organização 
para o evento. Neste ano, 
além da Polícia Militar e 
da Guarda Civil Metropo-
litana, a festa contará com 
reforço na segurança com 
equipes de segurança ter-
ceirizada, além da revista 
para a entrada no Parque 
da Cidade. Haverá a fis-
calização de menores de 
idade com bebidas alco-
ólicas que será efetuada 
pelo Setor de Posturas da 
Prefeitura junto ao grupo 
Coalizão. Neste ano, será 
permitida a entrada de co-
olers e caixas de isopor 
– com latas, garrafas de 
plástico e gelo – sem os 
carrinhos de supermerca-
do ou de bagagem; porém 
não pode haver garrafas 
de vidro.
As estruturas no Parque 
da Cidade e na Praça do 
Quartel contarão com pra-
ças de alimentação que 
terão diversas opções de 
alimentação com os am-
bulantes regularizados 
pela Prefeitura. Está estri-
tamente proibida a venda 
de bebidas destiladas du-
rante o Carnaval Solidário 
2019.
Programação começa com 
Marchinhas e Pré Carna-
val em Moreira
A programação come-
ça entre os dias 22 e 24 
de fevereiro, na Praça do 
Quartel, com Festival de 
Marchinhas de Pindamo-
nhangaba. No mesmo fim 
de semana, no dia 23 de 

fevereiro, será o Pré-Car-
naval em Moreira César, 
com o bloco luizense Juca 
Teles, com concentração 
e saída na Avenida José 
Adhemar Cesar Ribei-
ro e chegada na Praça de 
Eventos, onde acontecerá 
o show da banda Samba-
tuque.
Ferroviária, Socó, Dondo-
cas e Juca Teles abrem os 
primeiros dias
A programação do Car-
naval Solidário começa 
na quarta-feira (27/2), às 
19 horas, com o bloco da 
Ferroviária. Na sexta-feira 
(1/3), é a vez do tradicio-
nal bloco Socó da Madru-
gada alegrar os foliões, 
com concentração e saída 
próximos ao Largo São 
José, no centro de Pinda, 
às 22 horas. Já no sábado 
(2/3), às 9 horas, come-
morando seus 35 anos, as 
Dondocas se concentrarão 
na avenida Coronel Fer-
nando Prestes e desfilarão 
pelas ruas do centro da 
cidade. Ainda no sábado, 
às 16 horas, sai o bloco 
Juca Teles de São Luiz do 
Paraitinga, arrastando os 
foliões com muita anima-
ção e palavras de amor, 
no percurso de 2,6km, até 
o Parque da Cidade. Lá, 
a festa continua até as 22 
horas com o show da ban-
da Sambatuque.
Todos os dias haverá na 
Praça do Quartel, a Ma-
tinoite, das 16 às 22 ho-
ras, com o show da banda 
Vale Som; e no Parque da 
Cidade, show da banda 
Sambatuque a partir das 
18 horas.
Blocos de Pinda animam 
o domingo
No domingo (3/3), às 16 
horas, o bloco do Nego 
Loko desfila pelas ruas 
do Araretama, com saída 
e concentração da quadra 
poliesportiva do bairro. 
Às 17 horas, na Praça do 
Quartel, sai o bloco “Jeca 
Tatu Cotia Não”, levando 
a cultura do jeca no Vale 
do Paraíba. Às 18 horas, 
é a vez do “El Sombrero” 

sair, e às 20 horas o bloco 
“Chique Chitas” agitará 
os foliões. As concentra-
ções e a saídas dos blocos 
também acontecerão na 
Praça do Quartel.
Pé na Cova é novidade 
para 2019
Na segunda-feira (4/3), o 
bloco luizense Pé na Cova 
estreará em Pindamonhan-
gaba, levando uma mistu-
ra de carnaval e halloween 
para as ruas da Princesa 
do Norte. 
Conforme os organizado-
res, a música é “chiclete” 
e os foliões irão aprendê
-la rapidamente. A saída 
e concentração também 
serão na Praça do Quartel, 
às 16 horas.
Maricota encerra a festa
E na terça-feira (5/3), des-
filará pela segunda vez em 
Pinda, o bloco Maricota, 
de São Luiz do Paraitinga, 
também a partir das 16 ho-
ras, na Praça do Quartel.
Troca de Abadás
Devido ao sucesso do ano 
anterior, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, em 
parceria com o bloco Juca 
Teles e o Fundo Social de 
Solidariedade, realizarão, 
dia 28 fevereiro, a troca 
de abadás personalizados 
do Juca Teles. Neste ano, 
as regras são novas: cada 
abadá deve ser trocado por 
2 kg de feijão.
“Para abrilhantar a nos-
sa troca, o próprio Juca 
Teles, direto de São Luiz 
do Paraitinga, estará lá no 
local”, destaca o assessor 
e responsável pela organi-
zação do carnaval, Ricar-
do Flores.
A troca será no Shopping 
Pátio Pinda, e cada pessoa 
terá direito a duas senhas, 
ou seja, deverá levar 4 kg 
de feijão para trocar por 
dois abadás.
Ao todo, serão disponibi-
lizados 1.500 abadás para 
trocas, e as três toneladas 
arrecadadas de feijão se-
rão entregues ao Fundo 
Social de Solidariedade 
para doação a famílias ca-
rentes de nossa cidade.
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Professores da Rede Municipal de Caragua
iniciam o ano letivo com palestra sobre
desafios e oportunidades na Educação

A palestra “Os desafios 
e oportunidades para a 
transformação da Educa-
ção no século XXI”, com 
o consultor educacional 
Ton Ferreira, abriu o ano 
letivo para os professo-
res da rede municipal de 
ensino, nessa sexta-feira 
(1º), no Teatro Mário Co-
vas. Na parte da manhã, o 
encontro foi com os pro-
fissionais da Educação In-
fantil, Fundamental I (1.º 
ao 3.º anos) e Adjuntos. 
Na parte da tarde, com os 
do Fundamental I (4.º e 5.º 
anos), Fundamental II, da 
EJA e Adjuntos.
Ferreira é licenciado em 
Matemática pela Unesp, 
mestre em Ciências pela 
USP, pós-graduado em 
Ética, Valores e Cidada-
nia na Escola pela USP e 
MBA Gestão de Pessoas 
pelo Centro Universitário 
Salesiano de São Paulo 
(Unisal). Iniciou as pa-
lestras interagindo com a 
plateia por meio do jogo 
das assinaturas e do jogo 
das afirmações, dinâmicas 
que, segundo ele, são efi-
cientes para trabalhar com 
os alunos conteúdos aca-
dêmicos, socioeconômi-
cos e cognitivos em sala 
de aula.
O consultor elogiou o de-
sempenho de Caraguata-
tuba no Índice de Desen-
volvimento da Educação 
Básica (IDEB), desde 
que foi criado em 2007, 
para medir a qualidade 
do aprendizado nacional 
e estabelecer metas para 
a melhoria do ensino. 
“Parabenizo a todos os 
professores do município 
pelos índices alcançados 
no IDEB. Caraguá sempre 
esteve acima da meta pro-
jetada pelo MEC (Minis-
tério da Educação e Cultu-
ra)”, ressaltou.
O palestrante destacou 
ainda que, este ano, a Ava-
liação Nacional de Alfa-
betização (ANA) e Prova 
Brasil serão substituídos 
pela prova do Sistema 
Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (SAEB), 
que além de aferir os co-
nhecimentos em Matemá-
tica e Português, também 
medirá o aprendizado em 
Ciências Naturais e Hu-
manas. Afirmou ainda 
que o ideal para a rede de 
ensino não é “correr atrás 
para alcançar determina-
da nota”, pois “focar em 
números é frustrante. A 
proficiência (capacidade, 
competência, habilidade) 
dos alunos é o mais im-
portante”, disse.
Lembrou também que em 
2019 começa a avalia-
ção na Educação Infan-
til, onde serão aplicados 
questionários a Dirigen-

tes, Diretores e Professo-
res, com objetivo de aferir 
a qualidade da oferta das 
creches e pré-escolas bra-
sileiras no que diz respeito 
à infraestrutura, gestão e 
pessoal. Os questionários 
serão aplicados por meio 
de dispositivo eletrônico 
com funcionamento on-li-
ne e off-line.
Durante a explanação, Ton 
Ferrreira trouxe dados in-
ternacionais na Educação. 
“Singapura, atualmente, 
é o país com o mais alto 
rendimento no aprendiza-
do e índice de felicidade 
dos alunos; em contrapon-
to com a Coreia do Sul, 
onde o nível de aprendi-
zado é alto, mas o número 
de suicídios entre alunos 
é também altíssimo. A di-
ferença é que o primeiro, 
foca na cooperação e o 
segundo na competição. É 
possível que no Brasil te-
nhamos um desempenho 
como Singapura? Sim, o 
exemplo disso é o municí-
pio de Sobral (CE), cidade 
que possui o melhor índi-
ce do IDEB. “Com todos 
os problemas pertinentes 
a qualquer município bra-
sileiro, a rede de Sobral 
conseguiu se sobressair 
adotando várias condutas 
de valorização do profes-
sor e do aluno”, contou o 
professor que foi lá confe-
rir o trabalho, in loco.
Uma das sugestões pro-
postas pelo consultor foi 
a de que os professores 
em Caraguatatuba adotem 
trabalhos em grupos sem-
pre mesclando alunos com 
alto, médico e baixo ren-
dimento. Dessa forma eles 
se complementam entre si.
Reforçou, igualmente, a 
conclusão da pirâmide 
de aprendizagem do psi-
quiatra de William Glas-
ser (1925-2013), onde o 
aprendizado se dá de for-
ma mais plena quando en-
sinamos ao outro. “A boa 
educação é aquela em que 
o professor pede para que 
seus alunos pensem e se 
dediquem a promover um 
diálogo para promover a 
compreensão e o cresci-
mento dos estudantes”, 
disse William Glasser.
Para Ferreira o caminho 
para alcançar melhores 
resultados na Educação 
passa por Metodologias 
Ativas como processos 
interativos de conheci-
mento, análise, estudos, 
pesquisas e decisões indi-
viduais ou coletivas, com 
a finalidade de encontrar 
soluções para um pro-
blema, em que o aluno é 
protagonista do seu apren-
dizado e o professor é me-
diador do processo.
A professora do 2º ano, na 
EMEF Profª Jane Urbano 

Focesi (Perequê-Mirim), 
Fabiana Demétrio de Car-
valho, disse que se sentiu 
apoiada e empoderada 
com a palestra para come-
çar o ano letivo.
“A palestra não só foi mo-
tivadora como também 
trouxe dados importantes 
sobre o município e sobre 
aprendizagem. Normal-
mente já promovo traba-
lhos em grupo em sala 
de aula e gostei muito da 
sugestão de formar grupos 
incluindo alunos de alto, 
médio e baixo desempe-
nho para que o resultado 
seja mais produtivo”, dis-
se.
Novidades
O prefeito Aguilar Junior 
esteve na abertura da pa-
lestra para dar boas vindas 
aos professores e anun-
ciou que o pagamento da 
progressão da categoria 
será efetuado ainda este 
ano.
“Esse é um assunto que 
não é enfrentado desde 
2013 e nossa administra-
ção decidiu encará-lo com 
transparência. Há uma 
comissão formada por re-
presentantes da Prefeitu-
ra que está organizando a 
documentação. Até abril 
teremos uma definição 
para efetuarmos o pa-
gamento este ano. Além 
disso, no próximo mês, o 
vale-refeição que passa a 
ser incluído no salário dos 
servidores públicos.”, de-
clarou Aguilar Junior.
Outra questão abordada 
pelo prefeito foi em re-
lação às reformas nas es-
colas. “É um desafio ter 
obras junto com as aulas. 
Mas é para o bem estar de 
todos: alunos, professores, 
funcionários, pais ou res-
ponsáveis”, disse.
Destacou ainda a entrega 
das camisetas na próxima 
semana, no início das au-
las e que será feita licitação 
para compra de agasalhos 
para o período do inver-
no. Prestes a completar 19 
anos de rede municipal, a 
Secretária de Educação, 
professora Márcia Paiva, 
agradeceu ao prefeito pela 
confiança e reafirmou seu 
compromisso com a qua-
lidade do ensino oferecido 
aos alunos, como também 
na qualificação e atendi-
mento aos professores e 
funcionários. Anunciou a 
implantação do diário on
-line para todas as escolas 
que tiverem interesse, a 
fim de facilitar o trabalho 
dos professores e eliminar 
o uso desnecessário de pa-
pel. “Estou muito feliz de 
estar à frente da secreta-
ria de Educação. Que seja 
um ano abençoado e mui-
to produtivo para todos”, 
afirmou.

“Corrida 21K” atrai
centenas de corredores 
em prol da solidariedade

No último domingo (3), 
aconteceu no Parque da 
Cidade, a “Corrida 21k”, 
promovida pela Xtry em 
parceria Fundo Social da 
Solidariedade de Pinda-
monhangaba. O intuito do 
evento foi reunir os aman-
tes da corrida e estimular 
a solidariedade através da 
doação do arroz.
As provas desta edição 
contaram com percursos 
de 21 km e de 10 km – que 
o participante pôde esco-
lher no momento da ins-
crição, que foi feita pelo 
site. 
Após a realização da ins-
crição, cada participan-
te doou um quilo de ar-
roz que foi destinado ao 
Fundo Social da cidade, 
no momento de entrega 
dos kits, no dia anterior à 
prova, no Shopping Pátio 
Pinda.
Para a vencedora da pro-
va na categoria de 40 a 49 
anos, Priscila Mateus, foi 
muito bom participar da 
meia maratona, pois na 
primeira vez numa prova 
como esta, a superação 
foi pessoal. “Quanto à or-
ganização foi muito boa, 
percurso excelente, muito 
bem sinalizado e com vá-
rios pontos de hidratação 
que foi de suma importân-
cia, devido às altas tem-
peraturas e a umidade do 
ar muito baixa”, ressalta 
Priscila.
Esta foi a quarta vez que a 
Xtry é parceira do Fundo 
Social de Solidariedade e 
busca estimular a prática 
saudável unida à caridade. 
São também apoiadores 
da corrida: Dokar, Sho-
pping Pátio Pinda, Espa-

ço Equilíbrio e Geralis 
Seguradora. A colocação 
com todos os participan-
tes pode ser conferida no 
site http://www.xtry.com.
br/site/mktesportivo/. 
Confira os vencedores da 
corrida por categoria:
21k classificação geral – 
Masculino
1º lugar – Ailton Casemiro
2º lugar – Julio Cesar do 
Nascimento
3º lugar – Robson Karlos 
de Oliveira e Silva
Masculino de 20 a 29 anos
1º lugar – Edgar Vieira 
Werneck de Castilho Da-
niel
2º lugar – Igor Mario Apa-
recido Soares
3º lugar – Carlos Manoel 
Bitencourt Galvão Leite
Masculino de 30 a 39 anos
1º lugar – Diego Fábio 
Nogueira
2º lugar –  Willians Fer-
nando Ribeiro da Silva
3º lugar – Natanael Ramos 
Cuba
Masculino de 40 a 49 anos
1º lugar –  Ademir de Go-
doi Silva
2º lugar – Ricardo José 
Rebelo de Aguiar
3º lugar – Marcelo Olivei-
ra Veloso Rita
Masculino de 50 a 59 anos
1º lugar – Emanuel Neves 
da Silva
2º lugar – Laércio da Cos-
ta Manso
3º lugar – Sérgio Moreira 
de Moura
Masculino de 60 a 99 anos
1º lugar – Wagner Mon-
teiro
2º lugar – José Décio de 
Assis
3º lugar – Valmir Benedito 
dos Santos
10 k – Masculino

1º lugar – Jean Diego dos 
Santos
2º lugar – Oelerson Santa-
na de Campos
3º lugar – Frederico Gui-
lherme Dornellas Piclum
21 k – Feminino
1º lugar – Ana Paula Fer-
nandes
2º lugar – Maria José Al-
ves
3º lugar – Maria Luciana 
Siqueira Paulo
Feminino de 20 a 29 anos
1º lugar – Raíssa Silva 
Hardt
2º lugar – Isabela Martins 
Lopes
3º lugar – Eliana Ribeiro
Feminino de 30 a 39 anos
1º lugar – Regiana Vitori-
no
2º lugar – Elisângela Ro-
drigues de Souza Silva
3º lugar – Elizangela Ap. 
Constantino de Mello
Feminino de 40 a 49 anos
1º lugar – Priscila Gabriel 
da Rocha Mateus
2º lugar – Andrea Ribas 
Geovanelli
3º lugar – Célia Pereira de 
Oliveira
Feminino de 50 a 59 anos
1º lugar – Cleuza da Silva
2º lugar – Magali Apareci-
da Catiolo Bellam
3º lugar – Marli Rodrigues 
de Souza
Feminino de 60 a 99 anos
1º lugar – Abigail de Mou-
ra
2º lugar – Wilma Yumi 
Okamura
3º lugar – Rita de Cássia 
Lemes
10k – Feminino
1º  lugar – Elis Santos
2º lugar – Juliana Oliveira 
de Carli
3º lugar – Patricia Paula 
Motoki

Extrato de Aditamento de Contrato /Munic. Redenção da Serra Convite 19 2018 
Processo 58 2018 Objeto: Reforma Tubulação Corpo Bombeiro, Cozinha e Qua-
dra Escola Municipal/ Aditivo de quantitativo e adequação Planilha de execução 
/ Valor Aditado:R$6.349,96 Contratada: RM Construtora e Engenharia Ltda CNPJ 
10.159.486/0001-69/ Redenção da Serra, em 04/02/2019. Ricardo Evangelista 
Lobato – Prefeito Municipal. 

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade Convite nº 03/2019, Processo nº08/2019, para Prestação 
de Serviços de Palco, Sonorização, Iluminação e Bandas para Eventos do Municí-
pio de Redenção da Serra em 2019. Abertura da Sessão Pública dia 14/02/2019 
às 08:00 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, 
na sede da Prefeitura Municipal até o dia 13/02/2019, na Av. XV de Novembro, 
829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará dis-
posto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO 
- Prefeito Municipal



página 4 A GAzetA dos Municípios 06 de fevereiro de 2019

Taubaté fecha 2018
com 110 casos de

influenza e 15 mortes

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 

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-

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%.

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.

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 – PROC. ADM. Nº 010/2019 - OBJETO: 
Permissão de uso a pessoas jurídicas, de espaços físicos destinados à 
exploração de pontos de venda de bebidas (cerveja, água, refrigerante, 
suco, energético, destilados e coquetéis de frutas) e Alimentação, durante 
o evento de Carnaval 2019 na Cidade de Potim. Tendo em vista a retifica-
ção do Objeto da presente Chamada Pública em publicação no Diário Ofi-
cial de 02 de fevereiro de 2019, fica alterada a data de abertura e realiza-
ção da sessão: DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 11/02/2019 até às 
14h30min. REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 11/02/2019 às 15h00min. LOCAL 
DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Setor de Licitação da Prefeitura Municipal, 
localizada na Praça Miguel Correa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. 
Demais informações permanecem inalterados. Júlia Pereira Melo de Moura 
– Comissão Municipal de Licitação.


