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A GAzetA dos Municípios

Via Vale recebe a primeira 
edição do Carna Rock

Defesa Civil alerta para 
fortes chuvas no
Vale do Paraíba

Adolescente de 15 anos é 
morto a tiros em Cruzeiro

Escolas padrão militar
devem se espalhar pelo 
Brasil, anuncia o MEC

Para aqueles que gostam 
de curtir o carnaval, mas 
não abrem mão do Rock´n 
Roll, a Xtry Marketing e 
Eventos traz pela primeira 
vez para Taubaté o Carna 
Rock, o Pré Carnaval mais 
Rock´n Roll da região. O 
evento acontecerá no es-
tacionamento do Via Vale 
Garden Shopping nos dias 
16 e 17 de fevereiro, terá 
entrada gratuita, e contará 
com mais de 20 trucks de 
cerveja e alimentação.
Entre os participantes des-
tacam-se as cervejarias 
Komblue Madalena, Sa-
pucaí, Caveirão, Nordick, 
Insana, Mea Culpa, Quin-
ta do Malte e 3 Orelhas. E 
para quem quiser saborear 
uma culinária variada não 

A Coordenadoria Estadual 
de Proteção e Defesa Civil 
informa que a partir do dia 
de hoje (11), áreas de ins-
tabilidade associadas com 
a aproximação de uma 
frente fria vinda do sul do 
País, ajudam a organizar a 
umidade que vem da Ama-
zônia e a causar pancadas 
de chuva dispersas em 
São Paulo. O mau tempo 
segue até sexta-feira (15) 
e atingirá várias áreas, in-
cluindo o Vale do Paraíba.
Haverá um acumulado de 
5 dias com valores acima 
de 130mm nas Regiões 

Um adolescente foi morto 
a tiros no começo da tarde 
desta segunda-feira (11) 
no bairro Vila Ana Rosa 
Novaes em Cruzeiro (SP). 
Ninguém foi preso.
De acordo com a Delega-
cia de Investigações Ge-
rais (DIG), a vítima estava 
na esquina de uma escola 
quando um homem des-
ceu de um carro prate e 

O Ministério da Educação 
(MEC) deve anunciar nos 
próximos dias o próximo 
passo para a implementa-
ção das escolas cívico-mi-
litares no país. O projeto 
piloto do governo federal 
começou nesta semana em 
quatro unidades escolares 
do Distrito Federal. As 
ações para ampliação do 
programa só precisa dos 
ajustes finais antes do lan-
çamento da política. 
Por meio de nota, o MEC 
justificou a iniciativa pelos 
altos índices de criminali-
dade brasileiros.  Atual-
mente, são 120 escolas em 
17 estados do país com o 
modelo, a maior parte em 
Goiás, com 50 estabeleci-
mentos de ensino, de acor-
do com levantamento da 
Polícia Militar do Distrito 
Federal (DF). Na conta 
ainda não estão incluídas 
as escolas do DF. “O Mi-
nistério da Educação bus-
cará uma alternativa para 
a formação cultural das 
futuras gerações, pautada 

faltarão opções: Mosca-
tellos (lanches artesanais 
com opção de pão sem 
glúten, tapiocas, crepio-
cas e porções), Comíveis 
e Bebíveis (peixes e frutos 
do mar), Mexicano Loco 
(comida mexicana), Ma-
ria da Coxinha (coxinha 
e açaí), Batatalhão (bata-
ta frita com costelinha de 
barbecue), Players (ham-
búrguer), Barba Ruiva 
(churrasco defumado) e 
Komblack Stek (lanches 
de linguiça e costela bo-
vina).
Além de comidas e be-
bidas, o evento terá uma 
programação musical que 
deixará o ambiente ainda 
mais Rock´n Roll. No sá-
bado (16) o som começará 

Metropolitanas de Bau-
ru, Araraquara, Soroca-
ba, Campinas, São Paulo 
e Baixada Santista. Nas 
demais regiões da faixa 
leste, incluindo Vale do 
Ribeira e do Paraíba, es-
tão previstos acumulados 
acima dos 100mm, princi-
palmente entre terça (12) 
e quarta (13). Na quinta 
(14), as instabilidades per-
dem força de manhã, mas 
retornam na forma de pan-
cadas de chuva forte de 
tarde e de noite, mantendo 
o tempo instável e chuvo-
so na sexta (15).

efetuou dez disparos con-
tra ele. Três acertaram o 
adolescente, sendo uma na 
nuca, um na face e um nas 
nádegas.
O Corpo de Bombeiros 
foi acionado e prestaram 
atendimento, mas o me-
nor não resistiu e morreu 
no local. Os estilhaços dos 
disparos também acerta-
ram o braço direito de um 

no civismo, na hierarquia, 
no respeito mútuo, sem 
qualquer tipo de ideologia, 
tornando-os desta forma 
cidadãos conhecedores da 
realidade e críticos de fa-
tos reais.”, diz a nota. De 
acordo com o ministério, 
são considerados também 
o desempenho positivo 
dessas escolas e os “ele-
vados índices nas avalia-
ções”.O modelo de escola, 
segundo o MEC, “contará 
com a participação de vá-
rios segmentos da socie-
dade. Cada ente envolvi-
do, dentro de sua esfera de 
competência, terá impor-
tância fundamental para 
a construção de um Brasil 
melhor. Essas unidades 
de ensino serão voltadas 
para as famílias que con-
cordam com essa propos-
ta educacional”. Para ser 
implementado, o modelo 
precisa da participação de 
estados e municípios.
Moral e cívica - Com a 
ampliação das escolas cí-
vico-militares, voltou ao 

às 15h com a Banda Fei-
jão Social Club e às 19h30 
o palco será da Banda 
Malévola. Já no domingo 
(17) o Dueto Rádio motel 
se apresentará às 15h e às 
19h, encerrando a noite, 
a Banda Electricall fará o 
show!
E claro que as crianças 
também terão um espaço 
kids exclusivo para brin-
carem e aproveitarem o 
melhor da festa. Uma óti-
ma opção de diversão para 
toda família!
Serviço:
Carna Rock
Data: 16 e 17 de fevereiro
Horário: 13h às 23h
Entrada Gratuita
Local: Estacionamento do 
Via Vale Garden Shopping

Por meio do alerta mete-
orológico, a Defesa Ci-
vil informa que a água 
mais aquecida na costa do 
Atlântico Sul favorece a 
formação de tempestades, 
com potencial para trans-
tornos localizados em 
todo o Estado. Na faixa 
leste, em especial nas re-
giões litorâneas, são pre-
vistas chuvas fracas a mo-
deradas de longa duração 
intermitentes e/ou persis-
tentes, condição que eleva 
o risco de deslizamentos 
e o nível dos rios nessas 
áreas.

homem que passava pelo 
local. Ele teve ferimentos 
leves e passa bem.
A Polícia Civil informou 
que a suspeita é que o cri-
me teria sido motivado 
por disputa entre facções e 
vingança, já que na dele-
gacia havia registro de um 
homicídio cometido pela 
vítima. O caso segue em 
investigação.

debate a inclusão da dis-
ciplina educação moral e 
cívica em sala de aula, que 
é defendida pelo ministro 
da Educação, Ricardo Vé-
lez.  No Distrito Federal, 
nas escolas cívico-milita-
res, haverá aula de ética 
e cidadania. Sob o nome 
educação cívica, moral e 
física da infância e da ju-
ventude, a disciplina tor-
nou-se obrigatória no go-
verno de Getúlio Vargas, 
em 1940. O objetivo era 
a formação da consciên-
cia patriótica. A disciplina 
foi adotada também em 
1969. Instituída por decre-
to, tinha como objetivos 
a preservação, o fortale-
cimento e a projeção dos 
valores espirituais e éticos 
da nacionalidade;  culto à 
pátria, aos seus símbolos, 
tradições, instituições e 
aos grandes vultos de sua 
história; o aprimoramen-
to do caráter, com apoio 
na moral, na dedicação à 
família e à comunidade, 
entre outros.



página 2 A GAzetA dos Municípios 13 de fevereiro de 2019

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 13/02/2019
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
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cio local.
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(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Exercícios ao ar livre... Uma fonte inesgotável de saúde.

Todos nós queremos manter a saúde, certo? Uma maneira fácil, barata e 
agradável de ajudar o nosso organismo é sempre fazer alguns exercícios 
ao ar livre. Aqui estão seis motivos para você incluir essa prática no seu 
dia a dia:
1 – A exposição aos raios solares aumenta a absorção de cálcio e isso me-
lhora a saúde dos ossos. O Sol também ativa a vitamina D no organismo. 
Mas evite o Sol entre 11 e 16 horas, que tem muita radiação ultravioleta 
prejudicial à pele.
2 – Quando a pessoa está em movimento, o contato com o ar melhora a 
regulação da temperatura corporal, ajudando todas as funções fisiológicas 
do organismo.
3 – Exercitar-se ao ar livre é, além de mais saudável, menos exaustiva 
mentalmente do que exercícios em lugares fechados. Correr ou caminhar 
em locais arborizados é muito mais prazeroso do que dentro de uma aca-
demia.
4 – Praças e parques ou outros lugares públicos estão sempre aí, para uso 
de todos. Neles, podemos encontrar amigos, vizinhos e uma boa prosa nas 
horas vagas é sempre muito agradável, não é?
5 – O contato com a natureza, seus aromas, sons e cores, tudo isso contri-
bui para a produção da serotonina, um neurotransmissor conhecido como 
hormônio da felicidade.
6 – Exercitar-se em meio à natureza, é muito mais fácil manter o foco na 
atividade e a sensação de liberdade de estar ao ar livre, deixa as pessoas 
mais dispostas para encarar também a sua rotina habitual.

Humor

Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que com dificul-
dade, lia um jornal. De repente, com uma voz pastosa, o bêbado pergunta 
ao padre: 
- O senhor sabe o que artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão ao 
bêbado e responde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, por ex-
cesso de consumo de álcool, certamente com mulheres perdidas, promis-
cuidade, sexo, farras, noites mal dormidas e outras coisas que nem ouso 
dizer.
O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco tempo 
depois, o padre, achando que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta 
amenizar e pergunta:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Aqui no jornal diz que quem está com 
artrite é o Papa...
***
- Oi compadre, você pode me emprestar o seu burro pra eu terminar de 
arar minha plantação?
- Agora não posso compadre, meu burro ta pastando.
Mas, no mesmo instante, o burro relincha na cocheira.
- Que vergonha, compadre! Seu burro acaba de relinchas lá na cocheira!
O outro responde todo ofendido:
- E você acredita mais na palavra do burro do que na minha?
***
Dois advogados, sócios de uma consultoria, estão almoçando, quando de 
repente, um deles salta da cadeira e diz:
- Puxa vida, esquecemo-nos de trancar o escritório!
E o outro responde:
- Não faz mal! Estamos os dois aqui...

Mensagens

Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa con-
vivência está na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de 
desvirtuar completamente um simples comentário. Mesmo quando você 
está com a razão, pode colocar tudo a perder, com uma expressão mal usa-
da. O conteúdo da conversa é imediatamente posto do lado porque aquele 
que se sente ofendido quer se defender e assim acabamos metidos em uma 
briga sem nenhuma razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.
Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.
Faça o que puderes, com o que tiveres, onde estiveres.
Eficiência é a inteligência preguiçosa.
O ódio dos fracos não é tão perigoso do que a sua amizade.
A felicidade consiste em fazer o bem.
Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
Homem galinha se tomar chuva vira canja.
É melhor não cutucar a onça com vara curta.

Documentário sobre
Cristo Redentor de Taubaté 

procura apadrinhamento

Taubaté recebe formatura da primeira
turma exclusiva para mulheres da Escola 
de Eletricistas da EDP no Vale do Paraíba

A Rever Produções, 
produtora de vídeos de 
Taubaté, está em busca 
de apadrinhamento para o 
sexto episódio do projeto 
Revendo Taubaté”, sé-
rie de documentários que 
contam histórias de pon-
tos turísticos da cidade.
Com a produção em anda-
mento, o filme já contou 
com a gravação da fala da 
professora Rachel Duarte 
Abdala, chefe de  departa-
mento do curso de História 
da UNITAU. A professora 
é a entrevistada principal 

As alunas da primeira Es-
cola para formar mulhe-
res eletricistas de rede, 
no Vale do Paraíba, re-
ceberam nesta segunda-
feira (11), o certificado 
de conclusão do curso. A 
iniciativa é uma parceria 
da EDP, distribuidora de 
energia elétrica da região, 
com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial (SENAI). A cerimô-
nia foi realizada hoje na 
sede da EDP em Taubaté, 
com a presença de repre-
sentantes da empresa e da 
entidade de ensino.
O processo seletivo para 
a Escola recebeu mais de 
650 inscrições de interes-
sadas em aprender o novo 
ofício. Desse total, 16 alu-
nas foram selecionadas 
para o curso de formação 

do episódio e aborda toda 
história desde a primeira 
ideia de construção, que 
não era do Cristo, até a  
fundação Caritás que atu-
ava no local.
A próxima etapa é uma 
ida até Campinas para a 
gravação com o sr. Ivo Pa-
pais, filho do sr. Otaviano 
Papais, artista responsável 
pelo Cristo. 
O filho acompanhou todo 
processo da construção 
do monumento, desde a 
contratação do artista até 
a finalização dos moldes 

profissional, realizado en-
tre outubro de 2018 e iní-
cio de fevereiro deste ano.  
O programa, gratuito, teve 
550 horas-aula como foco 
a qualificação e a capaci-
tação de eletricistas para 
atuar nas distribuidoras de 
energia. Ao fim do curso, 
as estudantes receberam 
certificado chancelado 
pelo SENAI e permane-
cerão no banco de talentos 
da EDP, podendo partici-
par futuramente de pro-
cessos seletivos para va-
gas efetivas.
O formato exclusivo para 
mulheres é pioneiro no 
setor elétrico e faz parte 
do compromisso do Gru-
po EDP com o desenvol-
vimento de ações para 
promover a igualdade de 
oportunidades entre gê-

e transporte de Campinas 
até Taubaté.
O apadrinhamento tem 
como objetivo custear as 
despesas da produção do 
vídeo e a ida até Campi-
nas.
Qualquer pessoa pode aju-
dar com qualquer valor, 
entrando em contato pelo 
telefone (12) 98288-2545 
ou pelo e-mail  contato@
reverproducoes.com.br . 
O nome de todos que aju-
darem estará presente nos 
créditos finais do docu-
mentário.

neros. Em 2017, a EDP 
endossou os Princípios de 
Empoderamento das Mu-
lheres, criados pela ONU, 
e aderiu ao esforço global 
em prol dos Objetivos de 
Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), que colocam 
a Igualdade de Gênero 
como uma das grandes 
metas globais a serem 
atingidas até 2020.
Em Mogi das Cruzes, no 
Alto Tietê, a Escola de 
Eletricistas para mulheres 
teve sua primeira turma 
formada em 2018, com 16 
alunas. Para fortalecer o 
quadro de colaboradores 
da EDP, foram seleciona-
das sete destas profissio-
nais com certificado, que 
já estão em atuação nos 
atendimentos dos clientes 
na região.
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Frente fria se aproxima do
Sudeste e traz chuva forte

seguida de temperaturas baixas

Prefeitura de Taubaté
contrata médico
e fonoaudiólogo

CAS reforça ações de 
combate ao Aedes aegypti

Kacey Musgraves vence 
melhor álbum de 2019 no 

61º GRAMMY Awards

Uma massa de ar quente 
predomina sobre o sudeste 
brasileiro nesta-segunda-
feira (11), mas o tempo vai 
virar. O calor e a umidade 
na região são favoráveis à 
formação de pancadas de 
chuva isoladas a partir da 
tarde. Confirmando essa 
informação, a agência 
Climatempo alerta para a 
previsão de chuva forte e 
muito volumosa na região 
do Vale do Paraíba du-
rante toda esta semana. O 
Vale poderá experimentar 
pancadas de chuva já na 
tarde desta segunda (11).
O tempo muda devido a 
uma forte massa de ar frio 
que se desloca na noite de 

A Prefeitura de Taubaté 
abriu nesta segunda-feira, 
dia 11 de fevereiro, inscri-
ções para um processo se-
letivo simplificado com o 
objetivo de contratar tem-
porariamente um médico 
e um fonoaudiólogo. O 
salário para ambos profis-
sionais é de R$ 2.405,12 
acrescido de 40% de 
Adicional de Nível Uni-
versitário (ANU). Para o 
fonoaudiólogo estão pre-
vistas 30 horas semanais 
e para o médico são 20 
horas semanais de jorna-
da de trabalho. Os candi-

Palestras, vistorias, pan-
fletagens, capacitação de 
educadores sanitários e ar-
rastões contra o mosquito 
Aedes aegypti integram a 
programação do Controle 
de Animais Sinantrópicos 
(CAS) de Taubaté em fe-
vereiro.
As atividades começam 
nesta segunda-feira, dia 
11 de fevereiro, dentro da 
Semana Estadual de Mo-
bilização contra Dengue, 
e continuam até o dia 22.
Para esta segunda-feira 
está prevista uma panfle-
tagem da campanha Xô 
Mosquito 2019 na rodovi-
ária velha de Taubaté en-
tre 13h30 e 16h30.
O objetivo das ações é 
manter o envolvimento da 
comunidade no combate 

O 61º Grammy aconteceu 
no último domingo, dia 
10, e foi marcado por uma 
noite de grandes nomes 
da musica. Golden Hour 
é o quarto álbum de estú-
dio da cantora americana 
Kacey Musgraves. Seu 
lançamento ocorreu em 
30 de março de 2018, atra-
vés da MCA de Nashville. 
Musgraves co-escreveu as 
13 faixas e co-produziu o 
álbum ao lado de Daniel 
Tashian e Ian Fitchuk.  Ál-
bum do ano:

terça-feira, causando tem-
pestades a partir da tarde 
principalmente no cen-
tro-sul e litoral do estado 
de São Paulo. De acordo 
com os dados coletados 
pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET), a 
chuva prevista pode causar 
sérios transtornos à popu-
lação, principalmente aos 
que vivem em áreas de ris-
co. O sistema ganha força 
entre a noite de terça (12) 
e a madrugada de quar-
ta (13), formando nuvens 
carregadas que causam 
chuva persistente e recor-
rente. Assim, na quarta-
feira (13) o risco para 
temporais aumenta, quan-

datos contratados devem 
prestar serviços dentro do 
horário estabelecido pela 
prefeitura, diurno/notur-
no, em dias úteis ou não, 
em atendimento aos inte-
resses da municipalidade. 
As inscrições serão feitas 
somente via Internet, pelo 
link http://taubate.sp.gov.
br/processoseletivo/, no 
período das 9h do dia 11 
de fevereiro de 2019 às 
18h do dia 17 de fevereiro 
de 2019. Por se tratar de 
Processo Seletivo Simpli-
ficado a ser realizado em 
etapa única, englobando 

ao mosquito para evitar 
doenças como a dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela.
Na próxima terça-feira, 
dia 12, educadores sa-
nitários da Eco Taubaté 
passarão a reforçar o time 
de combate ao mosquito. 
Uma equipe de 10 educa-
dores será treinada pelo 
CAS e vai participar do 
primeiro arrastão de 2019, 
previsto para ocorrer entre 
os dias 18 e 22 de feverei-
ro no bairro Água Quente.
Agentes da Vigilância Sa-
nitária (Visa) também vão 
distribuir cartazes e folhe-
tos durante as vistorias de 
rotina previstas nos esta-
belecimentos.
Confira abaixo a progra-
mação de atividades:

Kacey Musgraves - “The 
Golden Hour”
Cardi B - “Invasion of Pri-
vacy”
Brandi Carlile - “By the 
Way, I Forgive You”
Drake - “Scorpion”   
“H.E.R.” - H.E.R. 
Post Malone - “Beergbon-
gs & Bentleys”
Janelle Monáe - “Dirty 
Computer”
Kendrick Lamar - “Pante-
ra Negra: O Álbum”
A cantora Dua Lipa, indi-
cada pela primeira vez na 

do as áreas de instabilida-
des associadas à passagem 
da frente fria provocam 
chuva duradoura no sul e 
leste paulista e também no 
sul do Rio de Janeiro.  O 
site Climatempo alerta as 
equipes da Defesa Civil 
da região quanto aos ris-
cos para queda de árvores, 
devido às fortes rajadas de 
vento e também à inten-
sa atividade elétrica que 
será causada pelo sistema. 
Além disso, a intensidade 
da chuva também pode 
provocar alagamentos e 
até mesmo enchentes. N
A temperatura também 
deve cair em toda a região, 
ao longo da semana.

apenas a apresentação de 
títulos e de comprovação 
de experiência na função, 
não haverá cobrança de 
taxa de inscrição para ne-
nhuma das funções.
A classificação final dos 
candidatos será feita com 
base na soma dos pontos 
obtidos na Avaliação dos 
Títulos e do tempo de ex-
periência comprovado, 
em ordem decrescente de 
pontuação. A homologa-
ção do Processo Seletivo 
será publicada no Jornal 
“A voz do vale” e no site 
www.taubate.sp.gov.br.

Panfletagem – Campanha 
Xô Mosquito 2019 (das 
13h30 às 16h30)
11 de fevereiro – Rodovi-
ária Velha
13 de fevereiro – Merca-
dão e camelódromo
15 de fevereiro – Praça 
Dom Epaminondas e cal-
çadão
Palestra e treinamento
12 de fevereiro – Eco 
Taubaté e Departamento 
de Agronomia da Unitau
Mobilização contra o Ae-
des aegypti
11 a 16 de fevereiro – ati-
vidades nas unidades de 
Estratégia de Saúde da Fa-
mília (ESF)
Arrastão Xô Mosquito 
2019
18 a 22 de fevereiro – 
bairro Água Quente

vida, levou dois prêmios 
para casa, Artista Revela-
ção e na categoria “Melhor 
Gravação Dance/Eletrôni-
ca”, pelo musica “Electri-
city” ao lado de Silk City, 
Diplo e Mark Ronson.
Artista Revelação:
Dua Lipa  
Chloe X Halle 
Luke Combs 
Margo Price 
Bebe Rexha 
Jorja Smith 
H.E.R. 
Greta Van Flee
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Cinco mortos em incêndio no CT 
do Flamengo foram sepultados 

nesta segunda-feira (11)

Foram sepultados nesta 
segunda-feira (11) os cor-
pos dos últimos 5 mortos 
do incêndio que atingiu o 
Centro de Treinamento do 
Flamengo na última sex-
ta-feira (8). Samuel Tho-
mas de Souza Rosa, de 15 
anos, foi enterrado duran-
te a tarde no Cemitério de 
Vila Rosali, em São João 
de Meriti, na Baixada Flu-
minense.
Os corpos dele e de Jor-
ge Eduardo Pereira dos 
Santos foram os últimos a 
serem identificados e libe-
rados pelo Instituto Médi-
co Legal. Neste domingo 
(10), 5 atletas foram enter-
rados sob forte comoção.
Veja onde os garotos fo-
ram sepultados ontem:
Jorge Eduardo Santos será 
levado para Além Paraíba, 
na Zona da Mata de MG;
Athila Souza Paixão será 
enterrado em Lagarto, em 
Sergipe;
No interior de São Paulo 
serão sepultados Rykelmo 
de Souza Viana, em Li-
meira, e Gedson dos San-
tos, em Itararé. Reunião 
entre autoridades
Ainda nesta segunda-feira, 
foi realizada uma reunião 
na sede do do Ministério 
Público do Estado do Rio 
de Janeiro (MPRJ) para 
buscar soluções imediatas 
relativas às famílias das 
vítimas e a regularização 
das instalações do clube.
Participaram da reunião 
integrantes do MPRJ, da 
Defensoria Publica, da Se-
cretaria de Polícia Civil, 
do Corpo de Bombeiros, 
da Defesa Civil e da Pre-
feitura do Rio. A direto-
ria do Clube de Regatas 
do Flamengo também foi 
convidado. Os 10 jogado-

res mortos são Christian 
Esmério, 15 anos; Arthur 
Vinícius de Barros Silva 
Freitas, 14 anos; Pablo 
Henrique da Silva Matos, 
14 anos; Bernardo Piset-
ta, 15 anos; Vitor Isaias, 
15 anos; Samuel Thomas 
Rosa, 15 anos; Athila Pai-
xão, 14 anos; Jorge Eduar-
do, 15 anos; Gedson San-
tos, 14 anos; e Rykelmo 
Viana, 16 anos.
Entre os feridos estão 
Cauan Emanuel, de 14 
anos, Francisco Dyogo, de 
15 anos, e Jhonata Ventura 
da Cruz, que está interna-
do em estado grave.
O incêndio ocorreu no fim 
da madrugada de sexta-
feira (8), em uma parte do 
Ninho do Urubu que ser-
via de alojamento para as 
categorias de base do Fla-
mengo. No momento do 
acidente, 26 pessoas es-
tavam no alojamento: 10 
jogadores morreram, três 
ficaram feridos e outras 13 
pessoas conseguiram se 
salvar sem ferimentos.
Sobreviventes
O Fantástico entrevistou 
Cauan Emanuel, de 14 
anos, um dos três sobrevi-
ventes do incêndio no Ni-
nho do Urubu que tiveram 
que ser hospitalizados. Ele 
contou qual foi sua reação 
ao saber que o alojamento 
pegava fogo.
“Eu estava dormindo aí 
escutei um barulho, mas 
eu deixei passar... eu pen-
sava que eram os meninos 
brincando ou alguma coi-
sa”, contou.
“O Johnatan [Ventura] e 
o [Francisco] Dyogo esta-
vam desesperados, aí ten-
taram sair pela porta prin-
cipal, só que já estava com 
cheiro de fumaça, estava 

quente. Na hora em que 
eles abriram a porta eu 
senti o calor na minha cara 
e aí eu acordei. Aí pergun-
tei ao Diogo e ao Francisco 
o que estava acontecendo. 
Aí ele: mano, a gente vai 
morrer. O ar condiciona-
do está pegando fogo. Se 
pegar no gás vai explodir”; 
lembrou.
Cauan contou que pediu 
calma aos amigos e come-
çou a quebrar a janela. Um 
monitor ajudou e os três 
conseguiram sair do quar-
to, mesmo feridos. Outros 
dois atletas não acordaram 
e acabaram morrendo. 
“Acho que eles já estavam 
desmaiados com tanta fu-
maça”, diz Cauan, acres-
centando que ainda tentou 
chamar um dos compa-
nheiros, Áthila, mas ele 
não acordou, assim como 
Vitor Isaías.
Cauan teve alta da CTI e 
foi transferido para um 
quarto do Hospital Vitória 
neste domingo. O goleiro 
Francisco Dyogo, que está 
na mesma unidade, se re-
cupera de maneira mais 
devagar e segue um trata-
mento de fisioterapia res-
piratória no CTI.
‘Gambiarras’
Os repórteres Sônia Bridi 
e Paulo Zero, do Fantás-
tico, tiveram acesso aos 
13 depoimentos prestados 
pelos sobreviventes e refi-
zeram a trilha de decisões 
equivocadas que partiram 
ao meio famílias e proje-
tos de vida. Um dos sobre-
viventes relata ‘gambiarra’ 
em aparelho de ar-condi-
cionado. O monitor que 
cuidava dos meninos diz 
que ouviu explosão e que 
já encontrou contêiner em 
chamas.

AVISO DE ABERTURA
CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL n° 022/2019
OBJETO: Chamada Pública nº 005/2019, Processo Administrativo Municipal nº 
022/2019, para cadastramento de pessoal jurídica para exploração de espaço físico 
destinado a estacionamento durante o Carnaval/2019, no período de 01 a 05 de 
março de 2019, na modalidade de permissão de uso de bem público, conforme 
condições descritas no termo de referência e demais anexos que integram a Cha-
mada Pública.
As pessoas jurídicas deverão apresentar a documentação para habilitação e pro-
postas até o dia 19 de fevereiro de 2019, que deverá ser protocolada até às 17 ho-
ras, na 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 20 de fevereiro de 2019 às 10:00 horas, na 
sala de reuniões da sede da Prefeitura Municipal, localizado na Praça Dr. Oswaldo 
Cruz, nº 03, 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. Oswal-
do Cruz, nº 03, Centro, ou retirado GRATUITAMENTE no site www.saoluizdopa-
raitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002)

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000
Telefones (12) 3671-7000 

E mail prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Departamento Jurídico


