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A GAzetA dos Municípios

Bolsonaro defende
união para transformar
Brasil em país seguro

Polícia Militar faz
apreensão de drogas

em Pindamonhangaba

Indicadores do mercado de 
trabalho da FGV mostram 

melhora em janeiro

Corpo com perfurações
de tiros é encontrado

dentro de carro na SP-62

Ainda internado no Hos-
pital Albert Einstein, em 
São Paulo, o presidente 
Jair Bolsonaro disse hoje 
(7), em sua conta no Twit-
ter, que seu governo não 
perderá a oportunidade 
de transformar o Brasil 
em um país seguro para 
os brasileiros. Bolsona-
ro destacou que ?nenhum 
assassino? irá minar os es-
forços de sua equipe, e pe-
diu união nesta campanha.
“Começamos mais uma 
quinta-feira combatendo 
o bom combate. Temos 
uma missão e vamos cum-
pri-la. Precisamos estar 
unidos para transformar o 
Brasil em um local mais 
seguro para os cidadãos 
de bem! Não perderemos 
esta oportunidade única. 
Nenhum assassino irá nos 

A Polícia Militar fez uma 
apreensão de drogas no 
bairro Feital, em Pinda-
monhangaba (SP), na noi-
te desta quarta-feira (6). 
Os policiais foram até 
uma casa na região para 
averiguar uma denúncia 
de tráfico de drogas. Em 

Os dois indicadores de 
mercado de trabalho da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV) tiveram melhoras 
de dezembro de 2018 para 
janeiro deste ano. O Indi-
cador Antecedente de Em-
prego (Iaemp), que busca 
antecipar tendências fu-
turas com base em entre-
vistas com consumidores 
e empresários da indústria 
e dos serviços, avançou 
4,1 pontos. Com a alta, o 
indicador chegou a 101,1 

A Polícia Militar foi acio-
nada na manhã desta quin-
ta-feira (7), por volta das 
06h para averiguar uma 
informação recebida sobre 
a ocorrência de aciden-
te de trânsito, nas proxi-
midades do bairro Água 
Quente, em Taubaté.
Uma equipe se deslocou 
até a área, na rodovia 

parar”, afirmou.
Há dois dias, o ministro 
da Justiça e Segurança Pú-
blica, Sergio Moro, tem se 
reunido com autoridades 
estaduais e com o Legisla-
tivo para apresentar o pro-
jeto de lei anticrime que 
será submetido ao Con-
gresso nos próximos dias.
O pacote, que começou a 
ser costurado ainda duran-
te o período de transição 
de governo, prevê altera-
ções em 14 leis, como o 
Código Penal, o Código 
de Processo Penal e a Lei 
de Execução Penal, para 
tentar reduzir os crimes 
violentos, de corrupção e 
os praticados por integran-
tes de facções criminosas.
Os detalhes do texto já 
foram apresentados ao 
presidente da Câmara, 

uma residência na Estrada 
Municipal João Francisco 
da Silva, durante vistoria 
com auxílio de um cão 
farejador, foi encontrado 
dentro de um guarda-rou-
pas, 11 tijolos de maco-
nha, totalizando 7 kg da 
droga. Dois homens foram 

pontos em uma escala de 
zero a 200, o maior pata-
mar desde abril de 2018.
Segundo o economista da 
FGV Rodolpho Tobler, os 
resultados positivos nos 
últimos meses sinalizam 
uma retomada da recu-
peração do mercado de 
trabalho. De acordo com 
ele, no entanto, é preciso 
?certa cautela? já que o in-
dicador recuperou apenas 
pouco mais da metade da 
queda observada em 2018.

Amador Bueno da Veiga, 
onde equipes de resga-
te do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(SAMU) encontraram um 
corpo já sem vida no in-
terior de um veículo Cel-
ta. Era um homem de 28 
anos, que estava no banco 
do passageiro e apresen-
tava pelo menos três feri-

deputado Rodrigo Maia, 
a governadores, vice-go-
vernadores e secretários 
estaduais de Segurança 
Pública, além de depu-
tados federais da Frente 
Parlamentar de Segurança 
Pública.
O presidente Jair Bolso-
naro voltou a despachar 
do escritório montado no 
hospital desde ontem (6), 
depois de apresentar me-
lhora no quadro pós-ope-
ratório. 
No dia 28 de janeiro, o 
então candidato passou 
por cirurgia de reconstru-
ção do trânsito intestinal, 
em função da facada que 
levou no abdome, no mo-
mento em que participava 
de um ato de campanha 
na cidade mineira, Juiz de 
Fora.

surpreendidos no imóvel, 
um deles, de 21 anos, as-
sumiu a propriedade da 
droga e recebeu voz de 
prisão, sendo encaminha-
do ao DP, onde permanece 
à disposição da Justiça. O 
segundo homem foi ouvi-
do e liberado.

O Indicador Coincidente 
de Desemprego (ICD), que 
busca refletir a percepção 
dos consumidores sobre 
a situação do desemprego 
atual, recuou 4,4 pontos 
em janeiro. Com isso, o 
indicador caiu para 94,5 
pontos, em uma escala de 
zero a 200, em que quanto 
menor o resultado, melhor 
é a percepção do cidadão. 
Tobler explica que apesar 
da queda, o ICD ainda está 
em patamar elevado.

mentos aparentes de dis-
paros de arma de fogo.
A vítima morava no resi-
dencial Flor do vale e não 
tinha antecedentes crimi-
nais, segundo informou 
a polícia. O boletim de 
ocorrência foi registrado, 
onde a autoridade policial 
de plantão tomou ciência 
dos fatos. 
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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.

Embraer e WDL Aviation, da 
Alemanha, assinam contrato 
de serviços para jatos E190

A Embraer e a WDL Avia-
tion GmbH, uma empresa 
de fretamento de aerona-
ves com sede no Aero-
porto de Colônia-Bonn e 
parte do grupo de logística 
Zeitfracht, assinaram um 
acordo para um Progra-
ma de Pool de serviços e 
suporte para uma frota de 
quatro jatos E190 usados 
adquiridos recentemente.
A WDL, que se torna a 
nova operadora dos jatos 
da família E-Jets neste 
ano, obteve as aeronaves 
por leasing para substituir 
sua frota atual. A com-
panhia iniciará operação 
com os jatos E190 a partir 
de março.
O Programa de Pool, que 
estará em vigor durante 
todo o tempo do leasing, 
inclui acesso a um grande 
estoque de peças no centro 
de distribuição da Embra-
er em Paris (França), co-
bertura completa de repa-
ros e uma lista selecionada 
de componentes, peças e 
serviços essenciais para 
apoiar o início das opera-
ções das aeronaves.
A WDL é uma companhia 
líder que oferece serviços 
de fretamento e ACMI 
(Aeronaves, Tripulação, 
Manutenção e Seguro, em 
tradução livre) na Europa. 

Com o Programa de Pool, 
que é parte do portfólio de 
serviços TechCare, ofe-
recido pela Embraer aos 
operadores da crescente 
frota de aviões da Embra-
er no mundo, a WDL terá 
a flexibilidade de ter aces-
so a peças e suporte rapi-
damente. 
“É muito bom dar as boas-
vindas à WDL Aviation e 
oferecer serviços eficien-
tes e soluções de supor-
te para sua frota de jatos 
Embraer. 
Nossa missão é manter 
nossos clientes satisfeitos 
todos os dias e também 
garantir a satisfação dos 
seus clientes finais. Isso 
torna nosso portfólio o 
mais competitivo, estabe-
lecendo os mais altos pa-
drões do mercado”, disse 
Johann Bordais, presiden-
te e CEO da Embraer Ser-
viços & Suporte.
“O suporte direto do fa-
bricante é uma grande 
vantagem e estamos an-
siosos para trabalhar com 
a Embraer. Essa parceria 
se encaixa naturalmente 
na estratégia de cresci-
mento da empresa, pois 
aumenta a competitivida-
de, fornecendo soluções 
reparáveis ??por meio de 
prazos e custos reduzidos, 

garantindo nossas opera-
ções diárias e a satisfação 
do cliente”, disse Walter 
Böhnke, diretor-executivo 
da WDL Aviation.
O Programa Pool de ser-
viços da Embraer, que 
atualmente apoia mais de 
40 companhias aéreas em 
todo o mundo, permite 
aos operadores minimizar 
investimentos em recursos 
e estoques de alto custo. 
Também garante acesso à 
expertise técnica da Em-
braer e sua ampla rede de 
provedores de serviços 
para reparo de componen-
tes. Os resultados são uma 
significativa economia 
nos custos de reparo e es-
toque, redução no espaço 
necessário para armaze-
namento e eliminação de 
recursos necessários para 
gerenciamento de reparos, 
garantindo níveis de de-
sempenho.
O programa faz parte de 
um conjunto de serviços 
que a Embraer oferece 
para dar suporte à fro-
ta mundial de aeronaves 
Embraer por meio da Te-
chCare, a nova plataforma 
que reúne todo o portfólio 
de produtos e soluções 
para entregar a melhor 
experiência de serviços e 
suporte.
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Boate Gruta Azul

Patricia Martins conhe-
cida por gerenciar várias 
boates no Es. 
Agora se encontra na boa-

te gruta Azul.
Telefone p/ contato: (27) 
99867-6010 ou (27) 99517-
9192.

Para mais                                                            
informações entre em 
contato com Sra  Patricia 
Martins.

Confira as vagas de
emprego disponíveis

para Pindamonhangaba

Tamoios é liberada ao
tráfego, mas Rio/Santos é

bloqueada em São Sebastião

Conversa gratuita sobre
parto domiciliar

acontece no sábado (9)

Saques na poupança superam depósitos 
em R$ 11,23 bilhões em janeiro

O PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalha-
dor), nas unidades de 
Pindamonhangaba e                                        
Moreira César, está com 

A relação de vagas está 
sujeita a alterações desde 
que atinja o limite máxi-
mo de encaminhamentos 
ou não mais estar disponí-

Motoristas já podem tra-
fegar pelo trecho de Serra 
da Rodovia dos Tamoios 
nesta quinta-feira (7). De 
acordo com a concessio-
nária Tamoios, a área que 
estava                            blo-
queada desde o início da 
manhã de ontem foi libe-
rada ao fluxo de veículos 
em ambos os sentidos, às 
08h30.  

Nos últimos anos o parto 
domiciliar se tornou uma 
tendência entre as mulhe-
res brasileiras. 
Devido à complexida-
de do assunto, é comum 
que apareçam muitas                          
dúvidas e controvérsias 
em relação ao tema, prin-
cipalmente para as mães 
e pais que esperam um 
bebê. 
O assunto levanta ques-

É a maior retirada para o 
mês desde 2016, segundo 
o Banco Central
A população brasileira sa-
cou mais dinheiro do que 
depositou na poupança ao 
longo de janeiro deste ano. 
O saldo de saques menos 
depósitos para o mês fi-
cou em R$ 11,232 bilhões, 
informou ontem, dia 6 o 
Banco Central (BC). Ao 
todo, foram depositados 
na caderneta de poupança 
R$ 194,672 bilhões. As re-
tiradas durante o primeiro 
mês do ano somaram R$ 
205,905 bilhões.

novas vagas                  dis-
poníveis. 
Os interessados devem 
comparecer em uma das 
unidades munidos dos 

vel por decisão do empre-
gador até o encerramento 
ou final do expediente.
O PAT de Pindamonhan-
gaba fica na Av. Albuquer-

De acordo com a conces-
sionária, o tráfego pela via 
apresenta condições se-
guras aos motoristas e as 
equipes da Concessionária 
continuarão monitorando 
o trecho.
Policiamento Rodoviário 
realiza o primeiro com-
boio para segurança dos 
usuários.
Rio-Santos - Outra situa-

tões como se “essa real-
mente é uma forma segura 
de dar à luz?”, “quais são 
os benefícios?” e “Quais 
são os principais riscos?”.
Com o intuito de abordar 
tais questões e facilitar a 
jornada dos pais duran-
te esse processo singular, 
o Taubaté Shopping, em 
parceria com a Rede de 
Apoio Materno, promo-
ve uma conversa sobre o 

Esse resultado represen-
ta a maior retirada de re-
cursos da poupança para 
o mês de janeiro desde 
2016, quando a diferença 
entre saques e depósitos 
foi de R$ 12,032 bilhões. 
A série histórica registra 
as movimentações da ca-
derneta desde 1995.
Em janeiro, os rendimen-
tos da aplicação mais po-
pular do país resultaram 
em crédito de R$ 2,939 
bilhões. 
O saldo atualmente depo-
sitado na poupança está 
em R$ 788,988 bilhões, 

principais documentos 
(PIS Ativo, Carteira de 
Trabalho, RG e CPF) para 
o cadastro na agência. 
Veja as vagas:

que Lins, Nº 138 - São 
Benedito - Centro, e o PAT 
Moreira César fica na Av. 
José Augusto Mesquita, 
Nº 170 - Sub-Prefeitura.

ção, porém, vivem os que 
precisam trafegar pela Ro-
dovia Rio Santos, no tre-
cho entre Caraguatatuba a 
São Sebastião. Uma queda 
de árvore provocou o blo-
queio da via na altura do 
bairro das Cigarras, con-
forme informou a Defesa 
Civil.
Ainda não há previsão 
para a liberação do trecho.

parto domiciliar. O tema 
do encontro será “Bebês 
podem nascer em casa?”.
O bate-papo acontece no 
Taubaté Shopping, próxi-
mo ao hall da Moviecom 
Cinemas no próximo sá-
bado (9), às 14h30. Além 
de ser gratuito, o evento 
também contará com a 
presença da enfermeira 
obstetra e neonatologista 
Gisely Rezende.

segundo o BC.
Pela legislação em vigor, 
o rendimento da poupan-
ça é calculado pela soma 
da Taxa Referencial (TR), 
definida pelo BC, mais 
0,5% ao mês, sempre que 
a taxa básica de juros (Se-
lic) estiver acima de 8,5% 
ao ano.
Quando a Selic é igual ou 
inferior a 8,5% ao ano, 
como ocorre atualmente, a 
remuneração da poupança 
passa a ser a soma da TR 
com 70% da Selic. Hoje, 
a taxa Selic está em 6,5% 
ao ano.
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Liberada entrega
dos Carnês de

IPTU 2019 em Tremembé

Prefeitura de Pindamonhangaba 
promove capacitação

sobre vacinação

Oficinas Temáticas do
Plano Diretor discutem “Meio 
ambiente” nesta quinta-feira

Aulas na Rede Municipal
de Ensino voltam hoje

Os carnês já estão sen-
do entregues das 9h às 
16h30 na sede da Prefei-
tura Municipal (Rua 7 de 
Setembro, 701, Centro, 
Tremembé-SP) para os 
contribuintes com endere-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, nesta 
semana, a capacitação de 
todos os funcionários da 
enfermagem da Rede em 
normas e procedimentos 
para vacinação. Na segun-
da-feira (4), o encontro foi 
direcionado aos enfermei-
ros e, na quarta-feira (6), 
a formação foi para os au-
xiliares.
Para realização do curso, 
a Secretaria de Saúde de 
Pinda convidou a dire-
tora da GVE (Grupo de 
Vigilância Epidemioló-
gica) do Estado, Renata 
Ferreira de Oliveira, que 
também é vacinadora. Ela 
está à frente da regional 

As oficinas temático-seto-
riais da revisão do Plano 
Diretor Participativo se 
encerram nesta quinta-fei-
ra (7), às 18 horas, no au-
ditório da Prefeitura, com 
o tema “Meio Ambiente”. 
As reuniões são abertas 
a população, que pode e 
deve participar das dis-
cussões. No total, foram 
realizadas três oficinas 
temáticas, em que foram 
discutidos “Desenvolvi-
mento Econômico e Meio 
Rural”, no dia 31 de janei-
ro; e “Desenvolvimento 
Urbano”, no dia 4 de feve-
reiro, sempre no auditório 
da Prefeitura. O Plano Di-

Mais de 14 mil alunos da 
rede municipal de ensino 
de Pindamonhangaba vol-
tam às aulas nesta quin-
ta-feira (7). As 41 escolas 
municipais e os 19 Cmeis 
– Centros Municipais de 
Educação Infantil estão 
prontos para recepcionar 
e acolher todas as crian-
ças com muito carinho, 
por meio da equipe esco-
lar, professores e gestores. 
A novidade deste ano é a 
inclusão das aulas de ar-
tes e de educação física na 
grade curricular, enrique-
cendo ainda mais o ensino 
municipal.
De acordo com o secre-
tário de Educação, prof. 
Júlio Valle, o investimento 
anual para a inclusão des-
sas disciplinas para os alu-
nos é de R$ 4.725.300,00. 
“A iniciativa proporciona 
aos alunos a oportunidade 
de participar de atividades 
culturais, esportivas, re-
creativas e artísticas, vol-
tadas a facilitar e garantir 

ço de correspondência em 
Tremembé. Data de Venci-
mentos: Cota Única e pri-
meira Parcela: 25/02/2019
Demais parcelas: de 
25/03/2019 a 25/11/2019
Bancos credenciados para 

de Taubaté, que atende 27 
cidades, como Pindamo-
nhangaba.
A série de capacitações e 
treinamentos que as equi-
pes da Atenção Básica 
estão participando fazem 
parte da formação pro-
movida pela Secretaria de 
Saúde da Prefeitura, para 
aprimorar o conhecimento 
dos profissionais e, assim, 
melhorar ainda mais o 
atendimento à população 
que é atendida nos postos 
e unidades dos bairros.
“Na semana passada, tive-
mos a capacitação em son-
dagem vesical de demora 
e cistostomia, com o pro-
fissional médico dr. Luiz 

retor Participativo de Pin-
damonhangaba visa defi-
nir princípios e diretrizes 
para a ocupação ordenada 
do espaço urbano, para ga-
rantir o desenvolvimento 
da cidade com qualidade. 
A revisão do Plano Dire-
tor é uma obrigação legal 
(Lei Federal 10.257/2001 
– Estatuto da Cidade) e 
que a cada 10 anos deve 
ser realizada. A Secretaria 
de Obras e Planejamento 
da Prefeitura está à frente 
da revisão do Plano Dire-
tor, por meio da empresa 
Geo Brasilis, vencedora 
do certame licitatório.
Após o ciclo de oficinas 

a inclusão sócio-educati-
va e cultural, promover a 
saúde, bem-estar e a quali-
dade de vida”, explicou o 
secretário.
Mesmo com o início das 
aulas, ainda há vagas para 
novas matriculas e trans-
ferências. 
No total, 14.073 alunos 
estão matriculados na 
Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental.
No caso de matrículas no-
vas para escolas e Cmeis 
(creches), é necessário 
apresentar os seguintes 
documentos na Secreta-
ria de Educação: xerox 
da certidão nascimento 
legível, carteira de vacina 
atualizada, comprovante 
de endereço em nome do 
responsável, cartão bolsa 
família (se tiver) e duas 
fotos 3×4. No caso de 
transferência, são todos 
esses documentos, e mais 
o documento original de 
transferência da escola 
original.

o pagamento:
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Tineo Fernandes e, agora, 
essa capacitação em va-
cinação que, entre outros 
benefícios, vai possibi-
litar que tenhamos mais 
profissionais atualizados 
e preparados para vacinar 
e assim atender um maior 
número de pessoas, e da 
melhor maneira possível. 
Essas capacitações se-
guem a orientação do pre-
feito dr. Isael Domingues, 
que tem uma preocupação 
muito grande em oferecer 
um atendimento em saúde 
humanizado e com quali-
dade para a população”, 
explicou a diretora de 
Atenção Básica à Saúde, 
Luciana dos Santos Cruz.

temático-setoriais, a pró-
xima etapa da revisão do 
Plano Diretor Participa-
tivo será a realização de 
uma audiência pública 
para a apresentação e dis-
cussão da leitura da rea-
lidade municipal de Pin-
damonhangaba. O evento 
será realizado no dia 20 de 
fevereiro, às 19 horas, no 
Senac de Pinda (rua Suíça, 
1255, Santana).
Todas as etapas do proces-
so podem ser acompanha-
das no site da Prefeitura 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e na página do 
Facebook Plano Diretor 
Pindamonhangaba 2019.

A fim de permitir mais 
acesso a todos aqueles 
que precisam da Secre-
taria de Educação, além 
das duas secretarias des-
centralizadas que existem 
em Moreira César (Escola 
Municipal Mário de Assis 
César) e no bairro Arare-
tama (Escola Municipal 
Elias Bargis Mathias), a 
Secretaria de Educação da 
Prefeitura criou mais três 
secretarias descentraliza-
das: no Cidade Nova – Es-
cola Municipal “Arthur de 
Andrade”; Crispim – Es-
cola Municipal “Profª Isa-
bel do Carmo Nogueira” e 
no Lessa – Escola Munici-
pal “Félix Adib Miguel”.
A Rede Municipal acei-
ta crianças de zero a três 
anos para os Cmeis e a 
partir de quatro anos para 
as escolas municipais.
A sede da Secretaria Mu-
nicipal de Educação e 
Cultura fica na Rua Se-
nador Dino Bueno, 119, 
centro.

AVISO DE ABERTURA. CHAMADA PÚBLICA Nº 003/19. PROC. ADM. MUN. 
n° 19/2019. OBJETO: Permissão de uso do espaço público, a pessoas jurídicas, 
de espaços físicos destinados à exploração de bebidas (cerveja, água, refrigerante, 
suco, energético, destilados e coquetéis de frutas) e Alimentação durante as festivi-
dades do Carnaval / 2019, dos dias 01 a 05 de março de 2019, conforme condições 
descritas no Edital de Chamada Pública e seus anexos. As pessoas jurídicas deverão 
apresentar a documentação para habilitação e propostas até o dia 13 de fevereiro de 
2019, que deverá ser protocolada até às 17 horas, na recepção da sede da Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, com sede na Praça Dr. 
Oswaldo Cruz, nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga - SP.A abertura dos envelopes 
será no dia 14 de fevereiro de 2019 às 10:00 horas, no auditório do Centro Turístico 
e Cultural “Nelsinho Rodrigues”, localizado na Rua Cel. Domingues de Castro, nº 
33, Centro, São Luiz do Paraitinga - SP. O edital da Chamada Pública na integra 
poderá ser consultado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de São Luiz do 
Paraitinga, localizada na Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº 03, Centro, ou retirado GRA-
TUITAMENTE no site www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.São Luiz do Paraitinga, 
08 de fevereiro de 2019. ANA LÚCIA BILARD SICHERLE. Prefeita Municipal. 

Extrato. Declaro a Chamada Pública nº 002/2019, Proc.Adm.Mun. 012/2019, DE-
SERTA. Repita-se o ato com as observações constantes na certidão da Diretoria de 
Cultura. ANA LÚCIA BILARD SICHERLE. Prefeita de São Luiz do Paraitinga. 
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