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A GAzetA dos Municípios

Ontem foi o último dia para 
inscrição em concurso para 

supervisor de ensino

Pátio Pinda realiza
grande promoção

de queima de estoque
Janeiro é mês de

diversão no Via Vale

Piso salarial do
magistério é reajustado

a partir de janeiro

Terminou nesta sexta-fei-
ra o prazo para inscrições 
no concurso de Supervisor 
de Ensino na Secretaria 
de Educação do Estado 
de São Paulo. A exigên-
cia para a inscrição era ter 
pelo menos oito anos de 
experiência no magistério, 
sendo três anos de gestão 
educacional. E mais diplo-
ma de Licenciatura Plena 
em Pedagogia ou Mestra-
do ou Doutorado na área 
de Educação. As provas já 
têm data marcada, serão 

O grande Saldão de Natal 
acontece de 9 a 13 de ja-
neiro e conta com a parti-
cipação de inúmeras lojas
O Shopping Pátio Pinda 
quer entrar em 2019 com 
o pé direito, e para isso é 
preciso deixar 2018 defi-
nitivamente para trás. Pen-
sando em renovação total, 
o centro comercial prepa-
rou uma promoção imper-
dível para seus clientes: o 
Saldão de Natal, que co-

Tem oficina de slime, pis-
cina de bolinhas, arena 
airsoft, paintball e ativida-
des para todas as idades.
No mês de férias a di-
versão é destino certo de 
todas as famílias! E para 
atrair o público de Tauba-
té e região o shopping Via 
Vale preparou uma agenda 
de atrações que vão agra-
dar a todos.
Na praça de eventos (piso 
1) a atração Mergulhando 
no Fundo do Mar está re-
cheada de brinquedos in-
fláveis, escorregador, car-
rossel, piscina de bolinhas 
e até uma baleia gigante 
para a criançada se diver-
tir! O ingresso custa R$20 
por 25 minutos ou R$25 
por 30 minutos.
E claro que o Fantasy 
Park (piso 2, próximo à 
praça de alimentação) não 
ia ficar de fora dessa né? 

O piso salarial do magis-
tério será reajustado para 
R$ 2.557,74, a partir de 
1º de janeiro de 2019. O 
Ministério da Educação 
anunciou nesta quarta-fei-
ra, 9, o reajuste de 4,17%, 
conforme determinação 
do artigo 5º da Lei nº 
11.738, de 16 de julho de 
2008. O valor corresponde 
ao vencimento inicial dos 
profissionais do magisté-
rio público da educação 
básica, com formação de 
nível médio, modalidade 
normal, jornada de 40 ho-
ras semanais.
O piso salarial foi estabe-
lecido pela Lei nº 11.738 
em cumprimento ao que 
determina a Constituição 
Federal, no artigo 60, in-
ciso III, alínea “e”, do Ato 
das Disposições Constitu-
cionais Transitórias. Pelo 
dispositivo, o piso salarial 
profissional nacional do 
magistério público da edu-
cação básica é atualizado, 
anualmente, no mês de ja-
neiro, a partir de 2009. No 

dia 24 de março próximo. 
O salário será de R$ 
4.538,00, já com os bene-
fícios. Tremembé A Pre-
feitura da Estância Turís-
tica de Tremembé abriu o 
processo seletivo simplifi-
cado de provas objetivas 
e práticas, para área da      
Educação, com fim espe-
cífico de atender a deman-
da da Rede Municipal de 
Ensino, em                       ca-
ráter de substituição, tem-
porário especificados no 
edital.

meça hoje, quarta-feira, 
dia 9 de janeiro e se esten-
de até domingo, dia 13.
As ofertas vão agradar o 
bolso dos clientes, e as 
lojas participantes estão 
aproveitando para deixar 
as suas vitrines ainda mais 
enfeitadas. 
Os descontos                   se-
rão                     abrangentes, 
chegando             a 50% ou 
até mesmo 70%.
“É de costume do sho-

O Parque possui diversas 
atrações de jogos eletrôni-
cos, circuito de bolinhas, 
carrinho bate bate e mui-
to mais! E o melhor, toda 
quarta-feira tem promo-
ção especial de jogos com 
até 50% de desconto.
Para as crianças que ado-
ram colocar a mão na 
massa, a partir do dia 12 
de janeiro a Oficina de 
Slime será atração no sho-
pping! Um espaço exclu-
sivo com todo material 
para a criança fazer a seu 
próprio brinquedo e ainda 
levar pra casa. O ingresso 
para a oficina é R$20 por 
40 minutos, e podem par-
ticipar crianças a partir de 
3 anos até adolescentes de 
16 anos.
Se a pegada for adrenali-
na não faltam opções! O 
Kart (piso 3) tem uma pis-
ta incrível e todos podem 

parágrafo único do artigo, 
é definido que essa atuali-
zação será calculada uti-
lizando-se o mesmo per-
centual de crescimento do 
Valor Anual Mínimo por 
Aluno (VAA) referente 
aos anos iniciais do ensino 
fundamental urbano, de-
finido nacionalmente, nos 
termos da Lei nº 11.494, 
de 20 de junho de 2007.
Conforme a legislação 
vigente, a atualização re-
flete a variação ocorrida 
no VAA definido nacio-
nalmente no Fundo de 
Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb) de 2018, em re-
lação ao valor de 2017. 
Dessa forma, o cálculo é 
feito com a variação entre 
a Portaria Interministerial 
MEC/MF nº 6, de 26 de 
dezembro de 2018, com 
VAA de R$ 3.048,73, e a 
Portaria Interministerial 
MEC/MF nº 08, de 29 de 
novembro de 2017, com 

A partir do dia 15 de ja-
neiro de 2019 o candidato 
deverá confirmar nos sites 
www.institutoexcelen-
ciaapr.com.br [1] e www.
tremembe.sp.gov.br [2], a 
regularidade da inscrição.
Correção
A matéria publicada nes-
ta quinta-feira, dia 10 de 
janeiro sobre o concurso 
público do governo do 
Estado não procede. Hou-
ve uma troca de textos na 
redação e pedimos descul-
pas.

pping fazer grandes pro-
moções após datas come-
morativas que aquecem 
o comércio. Essa é uma 
ação que impacta positiva-
mente, possibilitando aos 
lojistas liquidar o estoque, 
e também para os consu-
midores que podem achar 
produtos com preços ain-
da mais acessíveis”, diz 
Amanda Moreira, analista 
de marketing do Shopping 
Pátio Pinda.

acelerar em um circuito 
super divertido. Já o Pain-
tball é para quem curte 
ainda mais emoção! Em 
um espaço preparado e ex-
clusivo, famílias e amigos 
podem aproveitar a brin-
cadeira em uma guerra 
divertida e bem colorida. 
E ainda tem mais! A partir 
do dia 15 de janeiro che-
gará ao Via Vale um espa-
ço de Tiro Alvo com arco 
e flecha, paintball e um 
circuito de Air Soft.
Para aqueles que gostam 
de programas culturais, 
as Feiras dos Livros estão 
com exemplares a par-
tir de R$5. E claro que a 
programação da Cinemark 
tem com estreias imperdí-
veis para toda família!
Toda programação das 
atrações pode ser confe-
rida nas redes sociais do 
shopping.

VAA de R$ 2.926,56. Com 
o cômputo, o MEC che-
gou à variação de 4,17%, 
que deve ser aplicada ao 
valor do Piso Salarial Pro-
fissional Nacional (PSPN) 
do ano anterior, neste caso 
em 2018, de R$ 2.455,35.
A metodologia proposta é 
a de utilizar o percentual 
de crescimento do VAA, 
tendo como referência os 
dois exercícios imedia-
tamente anteriores à data 
em que a atualização deve 
ocorrer. A Nota Técnica 
nº 36/2009, da Advocacia 
Geral da União, acompa-
nhou esse entendimento.
De acordo com o MEC, 
esse formato para cor-
reção do piso salarial é 
utilizado desde o ano de 
2010. Como até o presente 
momento não houve alte-
rações expressas na Lei, 
bem como na forma de 
cálculo, compreende-se 
que a metodologia para a 
constituição do percentual 
de variação do PSPN está 
mantida
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Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está 
comendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordu-
rosa à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser 
tédio, tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do 
que o necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso 
na alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, 
mas na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu 
metabolismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, 
ganhará muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente espe-
cialmente em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se 
debilitadas. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve 
tomar café de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular 
a primeira refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivên-
cia”. Uma vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você 
perde peso, mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não 
precisa ter fobia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão in-
tegral são muito importantes para o organismo, porque mantém o açúcar 
no sangue estável, são bons para o humor e contém minerais essenciais. 
Eliminar um monte de alimentos provoca deficiência de minerais. Você 
não precisa comer muito, mas comer bem. É importante manter o horário 
das refeições, quer dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no 
computador. Se você não se concentrar na comida é mais ou menos como 
não comer. Procure ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre pron-
tos para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, cer-
tamente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão exis-
tindo enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Custo de vida na
capital Paulista sobe 

3,89% em 2018

O Índice do Custo de Vida 
(ICV) na cidade de São 
Paulo encerrou o ano de 
2018 em 3,89%, 1,45 pon-
to percentual superior à in-
flação registrada em 2017, 
que foi 2,44%. De acordo 
com dados do Departa-
mento Intersindical de 
Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), 
entre os dez grupos que 
compõem o índice, cinco 
tiveram variações supe-
riores à inflação anual: 
transporte (6,05%), despe-
sas diversas (5,21%), edu-
cação e leitura (5,03%), 
habitação (4,10%) e ali-
mentação (3,95%). Já 
os grupos que aparecem 
com taxas menores ou 
negativas são despesas 
pessoais (3,64%), saúde 
(1,98%), equipamento do-
méstico (0,74%), recrea-
ção (-0,39%) e vestuário 
(-1,59%).
Segundo o Dieese, no 
grupo transportes, os re-
ajustes para os subgrupos 
transporte individual e 
transporte coletivo foram 
de 6,46% e 5,15%, res-
pectivamente. A gasolina 
registrou o aumento mais 
significativo (12,51%).
Em despesas diversas, 
gastos médios com ani-
mais domésticos (5,52%) 
e com comunicação 
(3,47%) apresentaram as 
maiores altas.
Em educação e leitura, 
no subgrupo educação 
(4,61%), as taxas acu-
muladas foram de 5,39% 
para os cursos formais; 
4,03% para os diversos; 
1,60% para os artigos de 
papelaria; e -3,57% para 
os livros. No subgrupo 
leitura (12,99%), o rea-
juste para os jornais foi de 
7,80% e para as revistas, 
de 14,61%.
O levantamento mostra 
ainda que em habitação 

(4,10%) as variações acu-
muladas dos subgrupos 
foram de 2,67% para con-
servação do domicílio; 
2,97% para locação, im-
postos e condomínio; e 
5,01% para operação do 
domicílio. Houve ainda 
alta de 13,63% nas contas 
de luz.
No grupo alimentação, a 
influência para a alta par-
tiu das taxas acumuladas 
dos subgrupos alimen-
tação fora do domicílio 
(4,80%); refeições prin-
cipais (4,90%) e lanches 
matinais e vespertinos 
(4,67%). O subgrupo pro-
dutos in natura e semie-
laborados acumulou alta 
de 4,83%. As taxas dos 
itens desse subgrupo fo-
ram: 20,86% para legu-
mes; 16,22% para raízes 
e tubérculos; 15,59% para 
frutas; 6,34% para horta-
liças, 2,35% para aves e 
ovos; 1,42% para grãos; 
1,36% para o leite in na-
tura; e -0,09% para as car-
nes.
Custo de vida em dezem-
bro
Na passagem de novembro 
para dezembro, a inflação 
na capital paulista apre-
sentou queda de 0,21%. 
As taxas apuradas para os 
grupos que compõem o 
ICV foram de 0,87% para 
equipamento doméstico; 
0,71% para despesas di-
versas; 0,36% para recrea-
ção; 0,33% para vestuário; 
0,23% para alimentação; 
0,03% para educação e 
leitura; -0,01% para des-
pesas pessoais; -0,11% 
para habitação; -0,23% 
para saúde e -1,66%.para 
transporte.
Segundo a apuração, den-
tro dos subgrupos da ali-
mentação houve variação 
de 0,61% para os produtos 
in natura e semielabora-
dos; 0,19% para a alimen-

tação fora do domicílio; 
e 0,27%, para a indústria 
da alimentação. Entre os 
produtos in natura e se-
mielaborados, raízes e tu-
bérculos tiveram alta de 
12,39%, assim como a ba-
tata (12,23%). O aumento 
mais significativo foi para 
cebola (24,64%). O preço 
da carne bovina teve ele-
vação de 0,90% e o da su-
ína caiu -1,28%. No geral, 
carnes registraram aumen-
to de 0,81%.
Os dados mostram tam-
bém que as aves e ovos 
subiram 0,80%. Para os 
grãos, os preços tiveram 
elevação de 0,59%, sen-
do que o preço médio do 
feijão subiu 5,59%; en-
quanto o do arroz e de 
outros grãos tiveram di-
minuição de -0,71% e 
-0,58%, respectivamente. 
O leite não teve variação 
de preços. As hortaliças 
variaram negativamente 
(-0,43%), assim como as 
frutas (-0,60%), Os recuos 
mais expressivos foram: 
limão (-26,98%), manga 
(-5,90%), pera (-1,72%), 
abacaxi (-1,06%), ba-
nana (-0,86%) e laranja 
(-0,33%).
Os preços dos legumes 
também caíram (-5,23%) 
,e de todos os itens pes-
quisados, apenas a abo-
brinha (1,45%) não apre-
sentou retração de preço. 
As maiores quedas ocor-
reram para vagem ma-
carrão (-12,10%), quia-
bo (-10,02%), chuchu 
(-7,95%), pepino (-5,30%) 
e tomate (-4,20%).
No grupo transporte, o sub-
grupo transporte coletivo 
não variou e no transporte 
individual foi observada 
queda de 2,37%, devido à 
queda nos preços dos com-
bustíveis (-3,78%): sendo 
de -3,87% para a gasolina 
e de -3,72% para o álcool.
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Brasil tem 10.274 casos 
confirmados de sarampo

Vai viajar com o seu pet?
Detran.SP dá dicas de como

transportar seu cão em segurança

Compra de passagens de ônibus pela 
internet bate recorde no fim de ano

Sicredi amplia
investimentos no futebol

Desde o início de 2018 
até 8 de janeiro de 2019, 
o Brasil registrou 10.274 
casos confirmados de sa-
rampo. 
Atualmente, o país enfren-
ta dois surtos da doença: 
no Amazonas, onde há 
9.778 casos e, em Rorai-
ma, onde foram contabili-
zados 355 ocorrências.
Casos isolados foram ano-
tados em São Paulo (3), 
Rio de Janeiro (19), Rio 
Grande do Sul (45), Ron-
dônia (2), Bahia (2), Per-
nambuco (4), Pará (61) e 
Sergipe (4), além do Dis-
trito Federal (1).
Foram registrados ainda 
12 óbitos por sarampo: 
quatro em Roraima, seis 
no Amazonas e dois no 
Pará.
Os surtos, segundo o Mi-
nistério da Saúde, estão 
relacionados à importa-
ção, já que o genótipo do 
vírus que circula no Brasil 
é o mesmo da Venezuela, 
país com surto da doença 
desde 2017.
Por meio de nota, o mi-
nistério informou que a 
explosão de casos con-
firmados no Amazonas é 
resultado de uma força-ta-
refa realizada no final de 
2018 em Manaus, quando 
mais de 7 mil casos que 

Animais não podem ficar 
entre os braços e as pernas 
do condutor, nem soltos 
dentro do veículo ou na 
janela, por exemplo
Janeiro é mês de férias e 
cresce o número de veí-
culos nas estradas. Além 
da preocupação com a 
revisão de veículo e a se-
gurança dos passageiros, 
quem tem animal de es-
timação deve ficar atento 
também à segurança do 
amigo peludo.
O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) reuniu algu-
mas dicas para que a via-
gem seja feita de forma 
tranquila, sem colocar em 
risco os demais motoristas 
nem terminar com uma 
multa em casa por come-
ter infração de trânsito 
relacionada ao transporte 
irregular de pet.
O que diz a legislação
Apesar de não existir uma 
regulamentação federal 
específica de como deve 
ser o transporte de ani-
mais, o Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB) diz 
como não pode ser feito.
O artigo 252 proíbe o 

Venda online de passa-
gens para viagens de Natal 
e Ano Novo cresce 80%
A ClickBus, plataforma 
líder em vendas online de 
passagens rodoviárias, re-
gistrou um crescimento de 
80% nas vendas online de 
passagens de ônibus para 
os feriados de final de ano 
de 2018, quando compara-
do com o mesmo período 
no ano anterior. As via-
gens de Natal e Ano Novo 
sempre registram picos de 
alta, e esta temporada, de 
21 de dezembro 2018 a 
1 de janeiro de 2019, re-
presenta um novo recor-
de para o período desde o 
lançamento da ClickBus 
em 2013. Neste fim de 
ano, a venda por dispositi-
vos móveis quase dobrou 
em relação ao de 2017. 
Segundo a ClickBus, para 
o Natal e Ano Novo, a 
média de antecedência de 
compra foi de 6.3 e 7.5 
dias, maior do que no ano 
anterior quando as com-
pras de passagens foram 
realizadas 6 e 7 dias antes 
do embarque.
“Ano após ano vemos o 
ponteiro da venda online 
de passagens de ônibus 
mexer um pouco mais e é 
clara a mudança de com-
portamento de quem viaja 
de ônibus pelo Brasil. Em 

Instituição financeira co-
operativa vai expandir a 
visibilidade da marca den-
tro dos estádios do Paraná, 
São Paulo e Rio de Janeiro
Presente em 22 estados 
brasileiros e no Distrito 
Federal, o Sicredi aumen-
tou o investimento no fu-
tebol, com a renovação do 
patrocínio da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior e 
dos campeonatos estadu-
ais em São Paulo, no Rio 
de Janeiro e no Paraná. 
Em 2019, a marca da ins-
tituição financeira coope-
rativa vai estar ainda mais 
presente nos estádios e nas 
transmissões dos jogos. 
Outra novidade é o patro-
cínio da série A2 do Cam-
peonato Paulista, chave de 
acesso à principal liga do 
Estado e do País.
Além dos torneios, o Si-
credi apoia alguns clubes 
nesses três estados, entre 
eles o Operário Ferroviá-
rio, de Ponta Grossa (PR), 
que garantiu acesso à Sé-
rie B do Campeonato Bra-
sileiro em 2018, e a Portu-
guesa Santista (SP).

estavam em investigação 
foram concluídos.
“Nas últimas semanas, 
houve diminuição na noti-
ficação de casos novos no 
Amazonas e em Roraima. 
No Amazonas, a concen-
tração de casos desta se-
mana se deu nos meses de 
julho e agosto. No estado 
de Roraima, o pico da do-
ença ocorreu entre feve-
reiro e março de 2018. Em 
ambos os estados, no mo-
mento, a curva de novos 
casos é decrescente”, dis-
se o Ministério da Saúde.
Vacinação
De janeiro de 2018 até ja-
neiro deste ano, o ministé-
rio encaminhou 15,5 mi-
lhões de doses da vacina 
tríplice viral para atender 
a demanda dos serviços 
de rotina e a realização 
de ações de bloqueio nos 
seguintes estados: Rondô-
nia, Amazonas, Roraima, 
Pará, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, 
Pernambuco e Sergipe, 
além do Distrito Federal.
Certificado
O Brasil tem até feverei-
ro deste ano para reverter 
os surtos de sarampo, sob 
pena de perder o certifica-
do de eliminação da doen-
ça concedido pela Organi-
zação Pan-Americana da 

transporte de animais à 
esquerda do motorista ou 
entre seus braços ou per-
nas. 
A infração é média, com 
quatro pontos na habilita-
ção e multa no valor de R$ 
85,13.
Já o artigo 235 do CTB 
estabelece que o transpor-
te de animais também não 
pode ser feito na parte ex-
terna do veículo, como no 
capô, caçamba, para-cho-
ques e portas, por exem-
plo. A infração é grave e 
o condutor autuado recebe 
cinco pontos na habilita-
ção, além de multa de R$ 
127,69.
Deixar o bichinho com 
a cabeça para fora da ja-
nela também é infração, 
porque é considerada 
parte externa do veículo, 
de acordo com o Manual 
Brasileiro de Fiscalização 
de Trânsito. Sem falar nos 
riscos dele ser atingido 
por galhos de árvores e até 
mesmo por outros veícu-
los durante o trajeto.
Equipamentos de seguran-
ça
Apesar da aquisição não 
ser obrigatória, há acessó-

2014, apenas 1% das pas-
sagens eram compradas 
pela internet; hoje, a mé-
dia da penetração online 
em todo o Brasil é de 7%, 
e no fim de ano, a com-
pra online para as cidades 
mais visitadas representa 
30% das vendas de passa-
gens”, comenta Fernando 
Prado, fundador e CEO da 
ClickBus.
Segundo a empresa, a 
compra pelos dispositi-
vos móveis, grande aliada 
do e-commerce brasilei-
ro, também tem ganhado 
cada vez mais relevância e 
representatividade no se-
tor rodoviário online. “Em 
2014 a venda pelo apli-
cativo e pelo site mobile 
da ClickBus representava 
menos de 10% e hoje já 
é mais de 50%. Os pas-
sageiros estão claramente 
aderindo cada vez mais ao 
celular para organizar suas 
viagens com antecedência 
e a tendência é que esse 
comportamento continue 
em 2019”, completa.
De acordo com o levanta-
mento da empresa, a data 
com mais viagens foi o 
dia 01 de janeiro. A cidade 
que registrou mais embar-
ques em todo o Brasil foi 
São Paulo, representando 
19% das vendas, seguida 
por Rio De Janeiro (Novo 

De acordo com o gerente 
de marketing da Central 
Sicredi PR/SP/RJ, Rogé-
rio Leal, a instituição fi-
nanceira cooperativa vem 
investindo no esporte pelo 
poder da coletividade, 
que também é visível no 
modelo de negócio das 
cooperativas de crédito. 
“Assim como um time de 
futebol, o Sicredi acredita 
na força do jogo coletivo, 
no poder de uma institui-
ção onde todos associados 
jogam juntos e conseguem 
alcançar seus objetivos. 
As cooperativas, como é 
o caso do Sicredi, são ins-
tituições em que a força 
do coletivo se sobressai 
sobre ao individualismo. 
Além disso, o esporte é a 
verdadeira paixão nacio-
nal, e associar a marca a 
esta atividade com tanta 
audiência e engajamento, 
ajuda em nosso posiciona-
mento e aumento de recall 
de imagem”, destaca.
Além dos clubes e dos 
campeonatos futebolísti-
cos, a instituição financei-
ra cooperativa patrocina 

Saúde (Opas) em 2016. 
O alerta foi feito pela as-
sessora regional de Imuni-
zações da entidade, Lúcia 
Helena de Oliveira, duran-
te a 20ª Jornada Nacional 
de Imunizações, no Rio de 
Janeiro.
Ela lembrou que a Vene-
zuela, de onde veio a cepa 
de sarampo identificada 
no Brasil, perdeu seu cer-
tificado de eliminação em 
junho deste ano.
O critério adotado pela 
Opas para conferir trans-
missão sustentada é que o 
surto se mantenha por um 
período superior a 12 me-
ses. As autoridades sanitá-
rias brasileiras, portanto, 
correm contra o tempo, já 
que os primeiros casos da 
doença no Norte do país 
foram identificados no iní-
cio de 2018.
“Sabemos que os casos no 
Brasil são de importação, 
lamentavelmente, pelas 
condições de saúde em 
que vive a Venezuela. Mas 
só estamos tendo casos de 
sarampo no Brasil porque 
não tínhamos cobertura de 
vacinação adequada. Se 
tivéssemos, esses casos 
viriam até aqui e não pro-
duziriam nenhum tipo de 
surto”, destacou a assesso-
ra da Opas.

rios no mercado que visam 
reduzir os riscos, limitan-
do o deslocamento do ani-
mal. O motorista tem que 
ter em mente que tudo o 
que estiver solto dentro 
do veículo tem o seu peso 
multiplicado em casos de 
colisão ou de frenagem re-
pentina do veículo.
Por isso, é de extrema 
importância checar com 
o veterinário qual é o 
melhor equipamento, de 
acordo com o tamanho e o 
peso do animal, para via-
jar com total segurança e 
tranquilidade.
Para os animais de peque-
no e médio porte, princi-
palmente os gatos, a cai-
xa de transporte é a mais 
indicada. Tem também a 
cadeirinha para pet que é 
presa ao banco do veículo 
e possibilita que o animal 
viaje com mais liberdade.
Para os bichinhos maiores, 
há o cinto de segurança 
especial e a grade de se-
gurança, que é colocada 
entre os bancos traseiro 
e dianteiro, impedindo o 
animal de interagir e con-
sequentemente distrair o 
motorista.

Rio), 13%, e Belo Hori-
zonte (Centro), que foi 
responsável por 5% das 
saídas. Já como destino, 
São Paulo foi o mais pro-
curado.
Na região Centro-Oeste do 
País as rotas mais compra-
das na plataforma foram 
Goiânia, GO – Brasília, 
DF (8%), Brasília, DF – 
Goiânia, GO (7%), Brasí-
lia, DF – Rio De Janeiro 
(Novo Rio), RJ (3%).
No Nordeste o fluxo de 
turistas foi entre Fortale-
za, CE – Sobral, CE (3%), 
Sobral, CE – Fortaleza, 
CE (2%), Teresina, PI – 
Fortaleza, CE (2%).
As rotas mais buscadas 
pelos turistas do Norte do 
Brasil foram Belém, PA – 
Salinópolis, PA (6%), Boa 
Vista, RR – Manaus, AM 
(5%), Manaus, AM – Boa 
Vista, RR (4%)
Na região Sul o maior as 
rotas mais buscadas foram 
Curitiba, PR – São Paulo, 
SP (5%), Curitiba, PR – 
Florianópolis, SC (3%), 
Curitiba, PR – Balneário 
Camboriú, SC (3%).
Já no Sudeste, rotas como 
São Paulo, SP – Rio de Ja-
neiro, RJ (4%), São Paulo, 
SP – Guarujá, SP (4%), 
Rio de Janeiro, RJ – São 
Paulo, SP (2%) foram os 
principais destaques.

outras equipes e torneios 
no vôlei, basquete, futsal e 
outros esportes.
Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma institui-
ção financeira cooperati-
va comprometida com o 
crescimento dos seus as-
sociados e com o desen-
volvimento das regiões 
onde atua. O modelo de 
gestão do Sicredi valori-
za a participação dos 3,9 
milhões de associados, os 
quais exercem papel de 
donos do negócio. Com 
presença nacional, o Si-
credi está em 22 estados* 
e no Distrito Federal, com 
mais de 1.600 agências, e 
oferece mais de 300 pro-
dutos e serviços financei-
ros (www.sicredi.com.br).
*Acre, Alagoas, Bahia, 
Ceará, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Piauí, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Santa Catarina, 
São Paulo, Sergipe e To-
cantins.

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - PROC. ADM. Nº 005/2018 - OBJETO: 
O objeto da presente Chamada Pública é o Contratação por tempo de-
terminado de prestadores de serviços para execução de Projetos Sociais 
da Proteção Social Básica do Município, conforme condições descritas 
na Chamada Pública, no Termo de Referência e demais anexos que inte-
gram a presente. DATA DE INSCRIÇÃO: de 17/01 a 07/02/2019 - Horário: 
09h00min às 16h30min no CRAS - Centro de Referência de Assistência 
Social – Rua Antônio de Oliveira Portes, Nº 338, Bairro Centro, Potim/SP; 
DATA DE REALIZAÇÃO: 08/02/2019 com agendamento prévio com o can-
didato. A Chamada Pública na integra poderá ser consultada no endereço 
acima citado ou retirada GRATUITAMENTE no site da Prefeitura Municipal 
de Potim: www.potim.sp.gov.br.
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Simube amplia
prazos e cursos

Ceará atualiza para 215
o número de presos

O Sistema Municipal 
de Bolsas de Estudos de 
Taubaté (Simube) publi-
cou nesta quarta-feira, 
dia 9 de janeiro, no diá-
rio oficial do município, a 
retificação dos editais de 
chamamento dos alunos e 
do termo de homologação 
das instituições de ensino 

O governador do Ceará, 
Camilo Santana, infor-
mou em uma rede social, 
que as forças de seguran-
ça prenderam 215 pessoas 
desde o início da onda de 
violência no estado, que 
completou uma semana 
ontem, quarta-feira. Do 
total de presos, 17 foram 
por coação de comercian-
tes de Fortaleza. Temendo 
represálias, diversos em-
presários fecharam as por-
tas de suas lojas na capital, 
ao longo dos últimos dias.
De acordo com a Secreta-
ria de Segurança Pública e 
Defesa Social, o policia-

cadastradas.
No edital de chamamento 
dos alunos há alteração no 
prazo para preenchimento 
da ficha de inscrição que 
foi estendido até às 17h do 
dia 31 de janeiro.
Já no termo de homolo-
gação das instituições de 
ensino, a Universidade de 

mento ostensivo continua 
reforçado em locais estra-
tégicos, como terminais de 
ônibus, os próprios veícu-
los de transporte coletivo, 
além de ruas e avenidas de 
Fortaleza e região metro-
politana. “Houve redução 
significativa das ações cri-
minosas na capital e [no] 
interior, mas o trabalho 
dos nossos profissionais 
de segurança seguirá no 
mesmo ritmo para garantir 
a ordem e proteger a nossa 
população. Todos unidos 
contra o crime!”, postou o 
governador. Camilo San-
tana também confirmou a 

Taubaté (Unitau), solici-
tou a inclusão dos cursos 
de Arquitetura e Urbanis-
mo e Engenharia de Pro-
dução Mecânica.
O edital completo e a ficha 
de inscrição está disponí-
vel em: http://www.tauba-
te.sp.gov.br/simube/simu-
be-2019/simube-2019/

transferência de líderes de 
facções criminosas de pri-
sões no Ceará para unida-
des do sistema penitenciá-
rio federal.
Na manhã de hoje, de 
acordo com a imprensa 
local, um grupo de crimi-
nosos ateou fogo a uma 
creche no município de 
Caucaia, região metropoli-
tana, utilizando coquetéis 
molotov. Móveis da uni-
dade escolar foram des-
truídos, mas os seguranças 
conseguiram debelar o 
incêndio. A creche estava 
vazia e não houve registro 
de feridos.


