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A GAzetA dos Municípios

Taubaté recebe 6º Festival Internacional de Dança

ADL revela lista de criadouros recorrentes

A Prefeitura de Taubaté 
realiza de 14 a 18 de maio 
a 6ª edição do Festival 
Internacional de Dança 
de Taubaté (FIDT). As 
apresentações acontecem 
no Teatro Metrópole e no 
Centro Cultural Munici-
pal.
A programação conta com 
espetáculos de compa-
nhias profissionais con-
vidadas, além de uma 
mostra de dança com co-
reografias de academias, 
escolas, estúdios e gru-
pos de dança da cidade e 
da região. As companhias 
Quasar Cia de Dança 
(Goiás), Curitiba Cia de 
Dança (Paraná) e Intuição 
Companhia de Ballet (São 
Paulo) estão entre as con-
vidadas, marcando pela 
primeira vez presença na 
agenda do festival com 
espetáculos e oficinas. A 
São Paulo Companhia de 
Dança, corpo artístico da 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Es-
tado de São Paulo, gerida 
pela Associação Pró-Dan-
ça e dirigida por Inês Bo-
géa, está novamente entre 

as convidadas, trazendo a 
obra “Petrichor”, de Thia-
go Bordin.
A grande novidade des-
te ano será a “Premiação 
Especial Bolsa de Estudos 
Internacional”, em par-
ceria com a Lamondance 
Contemporary Training 
and Performance Com-
pany. Até quatro bailari-
nos serão contemplados 
a estudar na tradicional 
escola e companhia cana-
dense
O Balé da Cidade de 
Taubaté, anfitrião do 
evento, se apresenta com 
duas obras. KAMIT, de 
Suarrily d’França Santos, 
que permeia vários uni-
versos da cultura africa-
na, da capoeira ao blues 
norte americano. Também 
ocorre a estreia da coreo-
grafia Outono, de Felipe 
Chepkassoff,que integra 
a primeira parte do pro-
jeto As Quatro Estações e 
conta com a participação 
da Orquestra Sinfônica 
Jovem de Taubaté (Osita).
O festival também traz em 
sua programação ações 
educativas. Neste ano 

a programação inclui a 
Master Class Ballet Clás-
sico (convidado interna-
cional Sacha Svetloff), o 
workshop “Contemporâ-
nea – A Arte do Mover” 
(Gabriela Leite), além 
das oficinas “Poética Ati-
va” (Patrícia Machado) e 
“Dança Contemporânea” 
(Felipe Guedes e Diana 
Rosa).
Todas as atividades são 
gratuitas. Os ingressos 
para as apresentações no 
Teatro Metrópole são soli-
dários e opcionais (1kg de 
alimento), parceria inédi-
ta do FIDT com o Fundo 
Social de Solidariedade 
de Taubaté (Fussta), e os 
alimentos arrecadados 
serão doados para as ins-
tituições assistidas pelo 
Fundo Social. A retirada 
de ingressos será nos dias 
das apresentações, a partir 
das 18h30 na bilheteria do 
teatro.
A programação completa 
está no site oficial do fes-
tival https://baledacidade-
taubate.wixsite.com/6fidt.
Confira o resumo da pro-
gramação:

TEATRO METRÓPOLE
Dia 14/05 (terça-feira) a 
partir das 20h
– PETRICHOR: de Thia-
go Bordin, com São Paulo 
Companhia de Dança
Duração: 15 min.
– KAMIT: de Suarrily 
d’França Santos, com 
Balé da Cidade de Taubaté
Duração: 30 min.
– DIVERTISSEMENT 
COREOGRÁFICO: de 
Janaina Lima, Cristina 
Torino, e Jessica Santos, 
com Ballet Jovem da Es-
cola Municipal de Artes 
“Maestro Fêgo Camargo”. 
Coreografias | “Mente Hu-
mana” de Janaina Lima; 
“Invenção da roda” de 
Cristina Torino; “Estado 
de poesia” de Jessica San-
tos.
– MOSTRA DE DANÇA: 
Academias, Escolas, Stu-
dios e Grupos de Dança 
de Taubaté e Região
Jazz’n Roses | Academia 
Dancers | Efêmeros (gru-
po independente) | Esco-
la de Dança Gorette von 
Gal | Jeff Street Dance 
Company | Dança Evaris-
to | Projeto Social Family 
D.R.E
Dia 15/05 (quarta-feira) a 
partir das 20h
– ESTOU SEM SILÊN-
CIO: de Henrique Rodo-
valho, com Quasar Cia de 
Dança.
Duração: 50 min.
– O CORTIÇO: de Flavia 
Cassiano, Ana Claudia 
Winther e Raphael Panta, 
com Ballet Jovem Funda-
ção Lia Maria Aguiar.
Duração: 20 min.
– MOSTRA DE DANÇA: 
Academias, Escolas, Stu-
dios e Grupos de Dança 

Garrafas retornáveis, pra-
tinhos de plantas e pinga-
deiras, além latas e frascos 
plásticos são os vilões na 
luta contra o mosquito Ae-
des aegypti, responsável 
por doenças como a den-
gue, zika, chikungunya e 
febre amarela.
Estes foram os criadouros 
de larvas encontrados em 
maior quantidade duran-
te a Análise de Densida-
de Larvária de (ADL) de 
outono, realizada em abril 
pelo Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) de 
Taubaté. O mapeamento 
dos agentes de controle 
de vetores encontrou 347 
criadouros com larvas, 
dos quais 31,7% são de 
um dos tipos acima.
Outros velhos conhecidos 
da população também in-

de Taubaté e Região.
Grupo OLHARTE Proje-
to Social Eliane Humberg 
para a Dança | Exercitarte | 
Cia Ateliê Cênico | Grupo 
de Dança Sitio 2 (GDS2).
– MULHER: de Elora 
Drago, com Projeto Es-
tações da Dança (Centro 
Cultural Toninho Men-
des).
Duração: 4 min.
Dia 16/05 (quinta-feira) a 
partir das 20h
– MEMÓRIA DE BRIN-
QUEDO: de Luiz Fer-
nando Bongiovanni, com 
Curitiba Cia de Dança
Duração: 60 min.
– MOVIMENTOS CO-
REOGRÁFICOS – TRÊS 
PONTO UM: de Letícia 
Gazzo, Felipe Brito e Pa-
loma
Silva, com Balé da Cidade 
de Taubaté
Duração: 8 min.
– MOSTRA DE DANÇA: 
Academias, Escolas, Stu-
dios e Grupos de Dança 
de Taubaté e Região
PEEJ II Dance Company 
| Exercitarte cia de dança 
| Projeto Geração Artes | 
Escola de Dança Gorette 
von Gal | Grupo de Dança 
– Liberdade Urbana | Aca-
demia Ophicina do Corpo
Dia 17/05 (sexta-feira) a 
partir das 20h
– INTUIÇÃO de Vinícius 
Anselmo, com Intuição 
Companhia de Ballet
Duração: 50 min
– MIGRATÓRIO de Mar-
co Sanches, com Instituto 
Marco de Dança
Duração: 10 min
– MOSTRA DE DANÇA: 
Academias, Escolas, Stu-
dios e Grupos de Dança 
de Taubaté e Região

tegram a lista dos criadou-
ros, como os ralos, pneus, 
baldes e regadores. Foco 
de polêmica entre os es-
pecialistas, as bromélias 
também estão na lista ne-
gra de criadouros, com 
15 registros.  A relação 
do CAS conta ainda com 
criadouros inusitados, 
como comedouros de ani-
mais e caixa de descarga 
de vasos sanitários.
Ações continuadas de 
educação integram a roti-
na de atividades do CAS 
no combate ao mosquito. 
Palestras, capacitações, 
panfletagem e orientações 
são realizadas pelos agen-
tes. A prevenção deve ser 
constante. Cabe às famí-
lias o combate aos cria-
douros.
Taubaté terminou abril 

Stúdio Vera Borges – Gru-
po Baladi | Grupo Dancing 
Soul | Grupo Conexão 3D | 
ConAtus Studio de Dança 
| Ballet Studio 23 | ACLB 
– Associação Cultural Lua 
Bailarina | Eloo Escola de 
Dança | Dançando sobre 
Rodas
Dia 18/05 (sábado) a par-
tir das 20h
– AS QUATROS ESTA-
ÇÕES de Felipe Chepkas-
soff, com Balé da Cidade 
de Taubaté.
Participação especial da 
Orquestra Sinfônica de 
Taubaté (OSITA)
CENTRO CULTURAL 
TONINHO MENDES
De 14 a 18/05 (terça-feira 
a sábado) das 9h às 11h
Curso internacional: Mas-
ter Class ballet clássico 
com Sacha Svetloff
25 vagas
Dia 15/05 (quarta-feira) 
das 14h às 15h30
Workshop “Contempo-
rânea – A arte do mover” 
com Gabriela Leite (Qua-
sar Cia. de dança, de Goi-
ás)
20 vagas
Dia 16/05 (quinta-feira) 
das 14h às 15h30
Oficina “Poética Ativa” 
com Patrícia Machado 
(Curitiba Cia. de Dança, 
do Paraná)
Público alvo: bailarinos, 
atores e artistas do corpo e 
da cena em geral.
20 vagas
Dia 17/05 (sexta-feira) 
das 14h às 15h
Oficina de dança contem-
porânea com Felipe Gue-
des e Diana Rosa (Intui-
ção Companhia de ballet, 
de São Paulo)
25 vagas

com 39 casos positivos de 
dengue, dos quais 21 au-
tóctones e 18 importados. 
No mesmo período do ano 
passado foram 28 casos 
(24 autóctones e 4 impor-
tados). Não há casos de 
chikungunya, zika e febre 
amarela.
Relação dos criadouros 
com mais registros
Garrafas retornáveis – 43
Prato/ pingadeira – 34
Lata/ frasco plástico (in-
servíveis) – 33
Depósito de água não liga-
do à rede – 30
Ralo externo – 26
Vaso de planta na água – 
25
Pneu – 23
Balde/regador – 21
Lona/encerado plástico – 
20
Consumo animal – 16
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Miscelânea
Curiosidades

Cinco motivos para beber água de manhã

1 – Beber água com o estômago vazio purifica o cólon, tornando mais fácil 
a absorção de nutrientes.
2 – Aumenta a produção de células do sangue e músculos.
3 – Ajuda a perder peso. Beba 500 mls. de água pela manhã faz seu meta-
bolismo trabalhar 25% mais rápido.
4 – Pele saudável. A água ajuda a eliminar toxinas no sangue, resultando 
numa pele macia e brilhante.
5 – Equilibra o sistema linfático, ajudando seu organismo em suas funções 
diárias e combatendo infecções.
***
A ulmaria sempre foi utilizada para aliviar dores e febres. Quando a Bayer 
produziu a fórmula de um produto similar ao salicilato extraído da planta, 
o acetilsalicilato, reconheceu seu valor dando ao produto o nome de Aspi-
rina, derivado do antigo nome botânico da ulmaria, spiraca ulmaria.
***
A laranja era um dos remédios preferidos dos médicos árabes, na Idade 
Média. No século 16, uma princesa italiana, Ana Maria de Neroli, desco-
briu que o azeite extraído de suas flores e o empregou como perfume. Hoje 
em dia o “azeite de neroli”, como passou a ser chamado, alcança preços 
proibitivos.

Humor

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracias, sem garantias. 
Favor colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio, aos cui-
dados de Tião K. Loteiro... Obrigado.
***
Vendo um piano em ótimo estado de conservação, todas as peças são ori-
ginais. Valor sentimental muito grande, pois foi da minha adorada avó, 
que o conservou por mais de setenta anos, praticando todos os dias sempre 
as mesmas notas. Nunca tocou bem, mas aquilo era uma alegria pra ela. 
Tratar aqui em casa mesmo, quando a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variante, ano 70, cor verde quase metálico, calotas originais, 
com brilho intenso (eu só uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma mul-
ta (porque eu queimei todas elas), vidros verdes (engordurados, porque eu 
nunca os lavei), rebaixada (eu tirei os amortecedores), motor envenenado 
(eu só abasteço com gasolina batizada). Não vendo, não troco e nem em-
presto, eu só botei este anúncio pra que vocês morram dinveja... uai!
***
Vende-se uma mulher, extremamente chata, ano 60, em bom estado de 
conservação, ela só reclama de manhã até a noite, todos os dias da sema-
na, inclusive aos sábados, domingos e feriados Não é necessário trocar 
as pilhas porque parece que as pilhas dela não vão acabar nunca. Aceito 
cheque pré-datado, vale transporte, vale refeição e outros vales quaisquer 
que existam por aí.

Mensagens

Não espere...

... amar para ser amado...

... um sorriso para ser gentil...

... a mágoa para pedir perdão...

... a dor para acreditar nas orações...

... os elogios para acreditar em si mesmo...

... a queda para lembrar-se dos conselhos...

... a separação para buscar a reconciliação...

... por pessoas perfeitas para então se apaixonar...

... ficar sozinho para reconhecer o valor das pessoas...

... a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida...

... o dia da sua morte sem antes amar a vida.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza se as distorções 
da mente, consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visuali-
zação, a observância desprendida, a percepção pacífica, experimentando 
uma sensação de amor desprendido de generosidade amorosa. Cultive es-
ses estados. Conheça os seus pensamentos, as suas pressuposições e fanta-
sias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As generosidades 
nos impedem de enxergar o que é único e individual.

Pensamentos, provérbios e citações

Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
A paciência é amarga, porém seus frutos são doces.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
Entre no peito, faça a pergunta a seu coração o que ele sabe.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro poderia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.

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

Livro D-25, FLS. nº 57, Termo nº 6983
Faço saber que pretendem se casar PAULO SERGIO MARTINS e MARIA APARECIDA FÁTIMA DE CARVALHO, apre-
sentando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Guaratinguetá-SP, nascido em 18 de dezembro de 1971, de profissão motorista, de estado civil solteiro, residente e domici-
liado na Rua Acacio Cardoso, nº 133, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de ISAURA MARTINS, 
de 74 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 12 de janeiro de 1945, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é 
natural de Lavras-MG, nascida em 2 de março de 1958, de profissão atendente comercial, de estado civil divorciada, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de VICENTE ANTONIO EVARISTO DE CARVALHO, falecido em 
Lavras/MG na data de 7 de outubro de 2003 e de MARIA APARECIDA COELHO DE CARVALHO, de 85 anos, natural de 
Lavras/MG, nascida na data de 14 de março de 1934, residente e domiciliada em Lavras/MG. 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. 

Tremembé, 6 de maio de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Ratificação Processo 21 2019 Inexigibilidade 02 2019 Objeto: Apresentação de 
Show Musical Dupla Eric Bruto e Gustavo - Tendo em vista o resultado exarado 
pela Comissão de Licitações e Parecer Jurídico, nos autos do processo licitató-
rio citado, torno público a Ratificação de seu objeto a empresa classificada, em 
30/04/2019.Ricardo Evangelista Lobato - Prefeito Municipal
Extrato de Munic. Redenção da Serra Processo 21 2019 Inexigibilidade 02 2019 
Objeto: Apresentação de Show Musical Dupla Eric Bruto e Gustavo/ Vigên-
cia: 30/04/2019 A 30/05/2019 Contratada: Alessandra Massud Giglio / CNPJ 
30.575.510/0001-58/ Valor R$5.550,00. Redenção da Serra, 30/04/2019. Ricardo 
Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

GCM recebe capacitação
sobre prevenção às drogas

Guardas Civis Municipais 
de Taubaté participam na 
próxima semana de um 
curso de capacitação de 
agentes multiplicadores 
de prevenção ao uso de 
drogas.
O curso será realizado em 
São Paulo entre os dias 
6 e 9 de maio na Divisão 
de Prevenção e Educação 

(Dipe) da Divisão Esta-
dual de Narcóticos (De-
narc). O objetivo do curso 
é capacitar os agentes para 
atuar em projetos que vi-
sem a prevenção primária 
do uso indevido de drogas.
 Serão capacitados dois 
GCMs que participam do 
projeto Guardião Azul. 
Este projeto é uma parce-

ria entre as secretarias de 
Segurança, Educação e 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social. 
O objetivo é mostrar aos 
alunos das escolas da rede 
municipal a importância 
de respeitar o próximo e 
do bom convívio entre 
eles, com os professores e 
com a família.
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Emca recebe nova
homologação da ANAC

Seminário discute gestão previdenciária na próxima 
quinta-feira (09/05) em Caraguatatuba

Taubaté publica decreto para 
incentivar a adoção de

alternativas sustentáveis

A Escola Municipal de 
Ciências Aeronáuticas 
(Emca) de Taubaté rece-
beu em abril uma nova 
homologação expedida 
pela Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), 
que modifica o conteúdo 
programático do curso de 
mecânico de manutenção 
aeronáutica (ou técnico 
em manutenção de aero-
naves), com atividades 
práticas simultâneas com 
as teóricas.
Dois inspetores da Anac 
vieram inspecionar as con-
dições de funcionamento 
da escola; as instalações; 
os meios auxiliares de ins-
trução; a qualificação dos 
instrutores; a manutenção 
da documentação indivi-
dual dos alunos e o de-
sempenho da escola quan-
to à qualidade de ensino. 
Posteriormente, consta-
taram que a escola está 
de acordo com as novas 
diretrizes estabelecidas 
na Instrumentação Su-
plementar 141-002B, de 
acordo com publicação no 
Diário Oficial da União de 
12 de abril de 2019 (Porta-
ria 1.056/SPO/ANAC de 
4 de abril de 2019), com 
homologação válida até 
12 de abril de 2024.
Os alunos já matriculados 
terão uma complementa-
ção das novas disciplinas 
introduzidas e os novos 
alunos já terão essas novas 
disciplinas incorporadas à 
carga horária. 

O Seminário “Inovações 
na Gestão dos RPPSs 
(Regimes Próprios de 
Previdência Social)” será 
na próxima quinta-feira 
(09/05), a partir das 8h30, 
no Teatro Mario Covas, 
no Indaiá. Cerca de 150 
técnicos de institutos pre-
videnciários da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba/Litoral Norte e 
de outras localidades do 
Estado de São Paulo são 
aguardados para o evento, 
que irá reunir especialistas 
na reforma da previdência 
(PEC 9/2019) e investi-
mentos para os RPPS’s.
A recepção dos partici-
pantes será às 8h30. Em 
seguida, às 9h30, o pro-
fessor universitário Dou-
glas Figueiredo fala sobre 
“Os Impactos da Reforma 
da Previdência nos Regi-
mes Próprios de Previdên-
cia Social”.  Figueiredo 
também é diretor técnico 
e procurador jurídico do 
Serviço de Previdência e 
Assistência à Saúde dos 
Servidores Municipais de 
Indaiatuba (Seprev), pa-

A Prefeitura de Taubaté 
por meio do Decreto nº 
14.481 de 2 de maio de 
2019, torna possível com-
pensar em até 50% a Taxa 
de Permeabilidade de no-
vos empreendimentos. O 
objetivo é incentivar a im-
plantação de medidas que 
promovam o bem-estar 
comum, a preservação do 
meio ambiente e a econo-
mia de água e energia.
A Taxa de Permeabilidade, 
que é a relação entre a área 
mínima permeável do lote 
e sua área total, foi institu-
ída no município pela Lei 
Complementar 412, de 12 
de julho de 2017. Ela ser-
ve para garantir uma área 
livre de edificações e que 
permita a infiltração da 

Algumas das novas dis-
ciplinas introduzidas são: 
comunicação oral e es-
crita (já faz parte da gra-
de da Emca desde 2004), 
ciências naturais (física e 
química), tecnologia de 
materiais aeronáuticos, 
segurança operacional, 
fatores humanos na manu-
tenção aeronáutica, inglês 
técnico específico para 
cada especialidade (aviô-
nica, célula e motores).
A Emca é uma escola de 
aviação civil mantida e 
administrada pela Pre-
feitura de Taubaté que, 
além de estar subordinada 
às autoridades educacio-
nais, tem seu conteúdo 
programático, bem como 
acompanhamento de de-
sempenho de suas ativi-
dades regulado pela Anac 
conforme estabelecido 
no Código Brasileiro de 
Aeronáutica; incluindo a 
formação de todo o pes-
soal para a aviação civil, 
como pilotos, comissários 
de voo, mecânicos de voo, 
mecânicos de manutenção 
aeronáutica e despachan-
tes operacionais de voo. 
Atualmente, existem cer-
ca de 70 escolas no Brasil 
que formam técnicos em 
manutenção de aeronaves.
Durante a visita a Tauba-
té, os inspetores da Anac 
também estiveram no Ba-
talhão de Manutenção e 
Suprimento de Aviação do 
Exército, onde puderam 
verificar as atividades de-

lestrante e pós-graduado 
em RPPS pelo Damásio 
Educacional; em Direito 
Processual Civil pela PUC 
de Campinas; e possui 
MBA em Gestão Pública e 
Administração de Cidades 
pela Anhanguera.
No período da tarde, às 
14h, o economista Ro-
drigo Brandão e o ad-
ministrador de empresas 
Geraldo Carneiro, tratam 
dos “Investimentos para 
os RPPS: Legislação e Tí-
tulos Públicos Federais”. 
Além de economista for-
mado pela Universidade 
Federal de Uberlândia, 
Brandão, possui MBA 
pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e Finanças, 
Controladoria e Auditoria; 
dez anos de atuação na 
área de investimentos com 
passagens por corretoras, 
Itaú/Unibanco; três anos e 
meio como analista de in-
vestimentos da Secretaria 
de Previdência (SPREV) 
do Ministério da Fazenda; 
e atualmente é assessor da 
Uniletra Investimentos, 
com Certificação de Es-

água da chuva e seu res-
pectivo amortecimento, 
evitando enchentes.
Os interessados em plei-
tear a compensação de-
vem apresentar medidas 
ambientalmente sustentá-
veis como: conservação 
de maciços arbóreos, cal-
çadas verdes permeáveis, 
captação de águas pluviais 
para reuso, reuso de águas 
cinzas, uso de energias re-
nováveis, telhados verdes, 
paredes verdes e arboriza-
ção.
Essa compensação é ob-
tida a partir do cálculo do 
Valor de Compensação da 
Taxa de Permeabilidade 
(VCTP). Ele leva em conta 
o tamanho da propriedade, 
o número de unidades no 

senvolvidas pelos alunos 
estagiários naquela orga-
nização militar em virtude 
de acordo entre a prefeitu-
ra e o Exército Brasileiro 
desde 2009. 
Atualmente 30 alu-
nos fazem estágio na                            
Aviação do Exército, com 
carga horária de 500 ho-
ras.
O aluno formado na Emca 
deve, obrigatoriamente, 
submeter-se ao exame da 
Anac para obtenção da 
carteira de mecânico. O 
índice de aprovação da 
Emca na Anac é de 98%, 
considerado acima da mé-
dia pelos inspetores.
Dois ex-alunos da Emca 
trabalham nos EUA, três 
em Abu Dhabi (Emirados 
Árabes) em uma empresa 
inglesa de manutenção de 
helicópteros, e um na Aus-
trália, também em empre-
sa de manutenção de heli-
cópteros; além de outros 
espalhados pelo Brasil.
A escola vai receber, ainda 
neste mês, diversos com-
ponentes de aeronaves, 
em doação, além de uma 
seção da estrutura de uma 
aeronave de médio porte. 
As tratativas com a em-
presa estão em andamen-
to. Esse material enrique-
cerá o acervo de meios 
auxiliares de instrução, 
possibilitando o manuseio 
em aulas práticas e melho-
rando significativamente o 
desempenho profissional 
dos alunos.

pecialista em Investimen-
tos (CEA) da Associação 
Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financei-
ro e de Capitais (ANBI-
MA), e agente autônomo 
da Associação Nacional 
das Corretoras e Distribui-
doras de Títulos e Valores 
Mobiliários, Câmbio e 
Mercadorias (ANCORD).
Carneiro tem formação em 
Direito e Administração, 
mais de 25 anos de experi-
ência no mercado de capi-
tais e é gestor de recursos 
autorizado pela Comissão 
de Valores Mobiliários 
(CVM). Desde 2001 este-
ve à frente da Investor, que 
se consolidou como um 
dos maiores escritórios de 
investimentos do Espírito 
Santo. Atualmente, ocu-
pa o cargo de diretor de 
Gestão de Patrimônio na 
Uniletra Investimentos. O 
Seminário “Inovações na 
Gestão dos RPPS’s (Regi-
mes Próprios de Previdên-
cia Social)” é organizado 
pela ABCPREV – Gestão 
e Formação Previdenciá-
rias, Uniletra Investimen-

caso de empreendimentos  
residenciais, o tamanho da 
área que não será perme-
ável, entre outras carac-
terísticas relativas a cada 
medida ambientalmente 
sustentável que se dese-
ja aplicar para requerer a 
compensação.
A Secretaria de Meio Am-
biente desenvolveu uma 
calculadora que permite 
simular o VCTP com base 
nos dados do empreendi-
mento e das medidas am-
bientalmente sustentáveis. 
A calculadora e o decreto 
com os critérios, fatores 
condicionantes e parâ-
metros considerados es-
tão disponíveis em www.
taubate.sp.gov.br/permea-
bilidade.

tos, e conta com o apoio 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba, CaraguPrev, Insti-
tuto de Previdência Muni-
cipal de Ubatuba (IPMU) 
e Associação Paulista de 
Entidades de Previdência 
do Estado e dos Municí-
pios (APEPREM).
O Teatro Mario Covas fica 
na Avenida Goiás, 187 – 
Indaiá. Mais informações 
pelos telefones (12) 3883-
3252/ 3883-3480.
Programação do Seminá-
rio “Inovações na Gestão 
dos RPPS’s”
Dia 9 de maio (Quinta-fei-
ra)
Manhã 8h30 às 9h30 – 
Recepção e abertura
9h30 às 12h – “Os Im-
pactos da Reforma da 
Previdência nos Regimes 
Próprios de Previdência 
Social”
Facilitador: Douglas Fi-
gueiredo – diretor técnico 
e procurador jurídico do 
Serviço de Previdência e 
Assistência à Saúde dos 
Servidores Municipais de 
Indaiatuba (Seprev); pro-
fessor universitário, pa-

lestrante e pós-graduado 
em RPPS pelo Damásio 
Educacional; em Direito 
Processual Civil pela PUC 
de Campinas; e possui 
MBA em Gestão Pública e 
Administração de Cidades 
pela Anhanguera
12h às 14h – Almoço
Tarde
14h às 16h – “Investimen-
tos para os RPPS’s: Legis-
lação e Títulos Públicos 
Federais”
Facilitadores: Rodrigo 
Brandão – economista 
formado pela Universi-
dade Federal de Uber-
lândia; possui MBA pela 
Fundação Getúlio Vargas 
e Finanças, Controladoria 
e Auditoria; dez anos de 
atuação na área de inves-
timentos com passagens 
por corretoras, Itaú/Uni-
banco; três anos e meio 
como analista de investi-
mentos da Secretaria de 
Previdência (SPREV) do 
Ministério da Fazenda; e 
atualmente é assessor de 
investimentos da Uniletra 
Investimentos, com Cer-
tificação de Especialista 

em Investimentos (CEA) 
da Associação Brasileira 
das Entidades dos Merca-
dos Financeiro e de Capi-
tais (ANBIMA), e agente 
autônomo da Associação 
Nacional das Corretoras 
e Distribuidoras de Títu-
los e Valores Mobiliários, 
Câmbio e Mercadorias 
(ANCORD)
Geraldo Carneiro – for-
mação em Direito e Admi-
nistração, mais de 25 anos 
de experiência no merca-
do de capitais e é gestor 
de recursos autorizado 
pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). Des-
de 2001 esteve à frente da 
Investor, que se consoli-
dou como um dos maiores 
escritórios de investimen-
tos do Espírito Santo. Atu-
almente, ocupa o cargo de 
diretor de Gestão de Patri-
mônio na Uniletra Investi-
mentos.
Informações: (12) 3883-
3252/ 3883-3480 (Cara-
guaPrev)
Local: Teatro Mario Co-
vas /Avenida Goiás, 187 
– Indaiá
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública 
a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 022/2019. Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Gêneros 
Alimentícios. Data da realização: 20/05/2019 às 09h00min - Início do 
credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Mi-
guel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra 
poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamen-
te no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública 
a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 023/2019. Objeto: 
Aquisição de Ambulância UTI, conforme Termo de Referência e de-
mais Anexos do Edital. Data da realização: 22/05/2019 às 09h00min 
- Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, 
Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na 
íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gra-
tuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública 
a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 024/2019. Objeto: 
Aquisição de Van com Acessibilidade, conforme Termo de Referên-
cia e demais Anexos do Edital. Data da realização: 22/05/2019 às 
14h00min - Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura 
Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/
SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública 
a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 025/2019. Objeto: 
Aquisição de Mobiliário para Creche Municipal (Pro Infância-Tipo B) 
conforme Termo de Compromisso 203400016944201214 - Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação, conforme Termo de Refe-
rência e demais Anexos do Edital. Data da realização: 24/05/2019 às 
09h00min - Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura 
Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/
SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

Caraguatatuba
conquista oito medalhas 

no JORI 2019

Cerca de 2.000 pessoas recebem
vacinação no Dia D da campanha de 
combate à Influenza em Caçapava

Atletas de Caraguatatuba, 
representantes da Secreta-
ria de Esportes e Recrea-
ção, participaram do 23º 
Jogos Regionais dos Ido-
sos (JORI), em São Sebas-
tião, onde conquistaram 
oito medalhas durante as 
competições realizadas do 
dia 30/04 até o dia 05/05.
Na prova de 1.200 metros, 
a atleta Maria Ventura ga-
rantiu para o município 
o 1º lugar na categoria B 
feminina de atletismo. 
Na classificação geral da 
modalidade, a cidade con-
quistou o 5º lugar.
Na modalidade Dança de 
Salão, na categoria B, o 
casal Neusa Maria Ros 
e José Olesio Ros, levou 
para a casa medalha de 
ouro. A cidade de Cara-

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio do Departamen-
to de Vigilância Epide-
miológica da Secretaria 
de Saúde, realizou no úl-
timo sábado (4) o Dia D 
de combate à Influenza, 
seguindo a orientação do 
Ministério da Saúde de 
mobilização nacional. Fo-
ram aplicadas 2.000 doses 
da vacina durante o dia.
A aposentada Maria das 
Graças Lima Barros, 78 
anos, foi uma das pessoas 
que aproveitaram o Dia D 
para se vacinar no posto 
instalado na Praça da Ban-
deira. 
“Como tinha que vir no 
Centro, já aproveitei para 
tomar a vacina”, disse ela, 
que é moradora de Caça-
pava Velha.
O Dia D da campanha 
em Caçapava contou com 
atendimento em oito pos-
tos fixos, Praça da Bandei-

guatatuba obteve o 1º lu-
gar com o total de nove 
pontos. A atleta de tênis 
de campo feminino, Ma-
ria José Soares, conquis-
tou o 3º lugar na catego-
ria B. O tenista Roberto 
Cruscuolo, na categoria 
A individual, levou para a 
casa a medalha de prata e 
garantiu o 2º lugar na clas-
sificação geral. Os irmãos 
José Aparecido Brience 
e José Benedito Brience, 
conquistaram medalha de 
prata e o 2º lugar na clas-
sificação geral da moda-
lidade. Outros atletas que 
trouxeram orgulho para a 
torcida Caraguatatuben-
se foram Setsuko Ezawa, 
na categoria D feminina, 
conquistando as medalhas 
de ouro, bronze e também 

ra, Mercado Municipal, 
além de dois postos volan-
tes na Zona Rural.
Até o momento foram va-
cinadas 12.453 pessoas 
dos grupos prioritários no 
município, o que repre-
senta 44,08% da cobertu-
ra total. Ainda faltam 25 
dias para o encerramento 
da Campanha Contra In-
fluenza e não há previsão 
de prorrogação do prazo.
Devem ser vacinadas 
crianças de 6 meses a me-
nores de 6 anos, gestantes 
em qualquer fase da gesta-
ção, mulheres que acaba-
ram de dar a luz até o 45º 
dia após o parto, idosos a 
partir de 60 anos, profis-
sionais de saúde, profes-
sores das redes pública e 
privada de ensino, presos, 
militares em atividade, 
polícia civil e militar e 
pessoas que tenham soli-
citação médica por se en-

o 5º lugar na classificação 
geral da modalidade nata-
ção e o nadador Incas Pin-
to também garantiu uma 
medalha de bronze para 
a cidade, na categoria B 
masculina.
A etapa final do JORI do 
Estado de São Paulo des-
te ano é repleta de boas 
expectativas. De Cara-
guatatuba, os atletas das 
modalidades de natação, 
Tênis de Campo, Atletis-
mo, Dança de Salão e Tru-
co estão classificados para 
a grande final em novem-
bro, na cidade de Jundia-
í-SP.
Conforme o boletim ofi-
cial da competição, Ca-
raguatatuba segue em 10º 
lugar com o total de 45,5 
pontos.

quadrarem nos grupos de 
doenças de risco.
A orientação da Secretaria 
de Saúde é que as pessoas 
que ainda não receberam 
a vacina e que fazem par-
te dos grupos prioritários 
procurem um posto mais 
próximo até o dia 31 de 
maio, levando o cartão 
SUS e a carteira de vaci-
nação.
Este ano, a vacina é tri-
valente, englobando três 
tipos de vírus: A/Mi-
chigan/45/2015 (H1N1)
pdm09; A/Switzer-
land/8060/2017 (H3N2); 
B/Colorado/06/2017 (li-
nhagem B/Victoria/2/87).
O objetivo é reduzir as 
complicações decorrentes 
das infecções pelo vírus da 
Influenza, evitando casos 
de internação e mortalida-
de. A meta é vacinar pelo 
menos 90% da população 
de cada grupo prioritário. 


