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A GAzetA dos Municípios

Taubaté programa
atividades da Semana

de Luta Antimanicomial

Prefeitura de Pinda dá
continuidade à regularização 

fundiária de mais cinco núcleos

Tomate sobe mais
de 17% e puxa a alta

da cesta básica na região

Três homens são
baleados em um bar

em Campos do Jordão

Profissionais do Centro 
de Atenção Psicossocial 
(Caps) II de Taubaté mon-
taram uma programação 
para marcar a Semana de 
Luta Antimanicomial, que 
acontece entre os dias 11 e 
17 de maio. 
Em 18 de maio é come-
morada a data em prol da 
Saúde Mental – desospita-
lização dos pacientes psi-
quiátricos.
Durante a próxima sema-
na, os usuários deste equi-
pamento de saúde estão 
convidados a participar 
de uma série de ativida-
des recreativas e de troca 
de experiências. Entre as 
atividades previstas estão 
caminhadas, debates, ci-
nema, piquenique e um 
baile.
O Caps II oferece atendi-
mento às pessoas acima de 
18 anos que apresentam 
sofrimento psíquico inten-
so e transtornos mentais 
de maior complexidade. 
Por meio de uma equipe 
multiprofissional, são ofe-
recidos cuidados clínicos 
e de reabilitação psicos-
social, promoção de inclu-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
o cadastro casa a casa dos 
ocupantes dos imóveis 
dos cinco núcleos que es-
tão passando por processo 
regularização fundiária: 
Campinas, Campininha, 
Feital, Mandu e Paulino 
de Jesus.
Para tanto, os moradores 
deverão apresentar aos 
cadastradores cópias dos 
seguintes documentos: 
RG, CPF, Certidão de Ca-

O preço da cesta básica no 
Vale do Paraíba teve uma 
majoração de 1,60% no 
mês de abril, segundo in-
formou o Núcleo de Pes-
quisas Econômico-Sociais 
- Nupes, da Universidade 
de Taubaté. O levanta-
mento foi realizado em 
supermercados e estabele-
cimentos de São José dos 
Campos, Taubaté, Caça-
pava e Campos do Jordão.
De acordo com os dados 
do Nupes, foi a 5ª alta se-
guida e quarta variação 
positiva no ano, acumu-
lando 10,57% nos preços 
no quadrimestre. A alta foi 
puxada pelo tomate que 
subiu 17,17%. O tomate 
junto com ovo (14,56%) 

Três homens foram bale-
ados em uma tentativa de 
homicídio em um bar na 
tarde deste domingo (12) 
no bairro Vila Sodipe em 
Campos do Jordão (SP).
De acordo com a Polícia 
Militar, dois homens in-
vadiram o bar e um dos 

são social, lazer, exercício 
dos direitos civis, fortale-
cimento dos laços familia-
res e comunitários e apoio 
nas iniciativas em busca 
de autonomia e empode-
ramento social.   Foram 
realizados no ano passado 
34.057 atendimentos no 
Caps II.
Taubaté conta com uma 
rede de atenção psicosso-
cial fortalecida em seus 
distintos segmentos. Além 
do Caps II, também são 
oferecidos cuidados por 
meio do Caps AD (Álcool 
e Drogas), do Caps I (In-
fantojuvenil), Unidade de 
Acolhimento Adulto e do 
Consultório na Rua, além 
do fonevida (0800 780-
1122).
Os munícipes poderão 
comparecer aos Caps por 
meio de encaminhamento 
realizado por outros servi-
ços da Rede Municipal de 
Saúde de Taubaté ou por 
demanda espontânea (sem 
encaminhamento). Ini-
cialmente será realizado o 
acolhimento do caso, para 
avaliação das demandas 
e necessidades e, poste-

samento (se for casado), 
Certidão de Nascimento 
(se for solteiro ou con-
viver em união estável), 
comprovante de residên-
cia, comprovante de ren-
da, todos os contratos par-
ticulares e/ou escrituras 
de aquisição do imóvel. 
Os cadastradores estarão 
devidamente identificados 
com o crachá da empresa 
Minas Engenharia.
De acordo com a Secre-
taria de Habitação da 

e cebola (12,75%) força-
ram a elevação dos custos 
da cesta básica no Vale do 
Paraíba, para um reajuste 
de mais de 12% no último 
mês.
Medida pelo IPCA, a in-
flação registrada foi de 
0,57%. 
O NUPES calcula o custo 
da cesta básica recomen-
dada para uma família 
com 5 pessoas e            ren-
da mensal de até 5 salários 
mínimos vigentes (R$ 
4.990,00). O levantamen-
to é realizado desde se-
tembro de 1996. 
Em abril de 2019, o pre-
ço médio da cesta nas 
quatro cidades foi de R$ 
1.789,87, um aumento de 

suspeitos fez os disparos 
contra os três homens, de 
24, 25 e 27 anos.
As vítimas foram socor-
ridas e levadas para um 
hospital na cidade e logo 
depois transferidos para 
o Hospital Regional de 
Taubaté. Um dos jovens 

riormente, será proposto o 
cuidado em saúde mental, 
de forma articulada com a 
família e demais serviços.
Endereço: Caps II –  Ave-
nida Inglaterra, 240 – Jar-
dim das Nações
Telefone: (12) 3632-1368
Programação
Segunda-feira (13 de 
maio)
8h – Grupo de caminhada 
+ bem-estar (concentração 
no Caps II)
Terça-feira (14 de maio)
11h – Trocando experiên-
cias e convivendo – rela-
tos de vivências em saúde 
mental
14h – Sessão de cinema
Quarta-feira (15 de maio)
11h – Relatos e debates 
sobre preconceito em tra-
tamentos de saúde mental
14h – Piquenique dos pa-
cientes no Horto Munici-
pal
Quinta-feira (16 de maio)
14h – Bingo
Sexta-feira (17 de maio)
8h – Capoeira Caps II + 
Caps AD e aula de alonga-
mento
14h – Baile “Somos lou-
cos uns pelos outros”

Prefeitura, será com a 
apresentação desses do-
cumentos que será pos-
sível dar andamento à 
regularização fundiária 
e assim  os moradores 
terão direito de obter a                                           
matrícula do imóvel em 
seu nome, de modo a ga-
rantir o pleno desenvolvi-
mento das funções sociais 
da propriedade.
O cadastramento destes 
núcleos segue até o final 
do mês de maio.

1,60% em relação ao mês 
de março que foi de R$ 
1.712,37. Na comparação 
dos preços médios de abril 
de 2019 em relação março 
de 2019, dos 32 produtos 
de alimentação pesquisa-
dos, 21 apresentaram au-
mentos e 11 reduções. 
Enquanto em março, São 
José dos Campos foi a 
cidade que teve a cesta 
mais cara da região (R$ 
1.726,32), no mês de abril 
a cidade de Taubaté, se 
destacou com o maior 
preço da cesta básica R$ 
1.760,91.
Caçapava continuou sen-
do a cidade que apresen-
tou o menor preço (R$ 
1.706,19).

foi atingido por um dis-
paro no peito e segue em 
estado grave.
A motivação do crime é 
investigada pela polícia, 
mas a principal suspeita é 
de que o caso tenha liga-
ção com o tráfico de dro-
gas. Ninguém foi preso.
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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 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(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

A progressão ou a estabilização do grau de deficiência visual acontece 
naturalmente e varia de pessoa para pessoa. Usar ou deixar de usar óculos 
não interfere nesse processo. As lentes só servem para corrigir as falhas 
oculares que atrapalham a formação de imagem. Os óculos para estrabis-
mo (vesguice) educam os olhos a corrigir os movimentos descoordenados. 
Nesses casos a falta do uso pode resultar numa acomodação permanente 
da visão com problemas.
***
Digamos que não passa de meias verdades, engolir o chiclete e que ele 
grudaria no estômago. Graças ao muco das paredes estomacais, o chiclete 
não ficaria grudado ali. A tendência é que ele saia com as fezes, mas se 
você engolir muito chiclete pode dar o azar de que eles obstruam a saída 
do intestino. Aí, o jeito é apelar para uma cirurgia. O maior prejuízo que 
o chiclete provoca no estômago é que a mastigação constante “engana” o 
órgão e ele acumula o suco gástrico à espera de um alimento. Como o ali-
mento não vem, esse suco acaba irritando as paredes estomacais, podendo 
causar gastrite.

Humor

Numa escola americana, a professora diz aos alunos:
- A partir de hoje não há mais racismo na minha sala de aula! Agora já não 
há mais nem brancos e nem negros. Passamos a ser todos azuis!
E prossegue:
- Agora vamos todos sentar... os azuis claros sentam na frente e os azuis 
escuros sentam lá no fundão.
***
Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, 
não obedecem quando são chamados, gostam de passar as noites fora de 
casa e em casa ficam dormindo, sem querer que os incomodem. Assim, 
como é possível que as mulheres apreciam nos gato todo comportamento 
que detestam nos homens.
***
Um candidato a deputado chega numa cidadezinha do interior para fazer 
campanha e começa o seu discurso:
- Minha gente! Vocês têm água encanada em suas casas?
Ao que o povo grita:
- Não...
- Vocês têm energia elétrica em suas casas e nas ruas?
- Não...
- Vocês têm esgoto em suas casas?
- Não...
- Vocês têm asfalto nas ruas?
- Não...
- Então, por que vocês não mudam desta porcaria de cidade?
***
Um sujeito queria se suicidar e amarrou uma corda na cintura e ficou pen-
durado. Aí um cara vendo aquilo, chegou e perguntou:
- O que você está fazendo aí pendurado?
- Estou tentando me suicidar.
- Olhe, eu aconselho você não fazer isso, mas já que você quer mesmo, 
você tem que amarrar a corda no pescoço.
- Eu amarrei, só que senti muita falta de ar e resolvi mudar...

Mensagens

Não precisamos aprender nada sobre o amor e o equilíbrio, sobre a paz e a 
compaixão, sobre o perdão e a fé. Sempre soubemos tudo isso. Pelo con-
trário, a nossa tarefa é desprender todas as emoções e posturas negativas 
que atormentam a nossa vida e que trazem a nós, à nossa comunidade e o 
mundo tantas tristezas. Quando afastamos esses traços negativos, revela-
mos a nossa verdadeira natureza, o nosso próprio ser positivo e amoroso 
que já estava encoberto, surge então o nosso verdadeiro “EU”. Somos al-
mas mortais e divinas a caminho de casa. Debaixo das camadas de poeira 
sempre fomos diamantes.
***
Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um 
importante papel na nossa vida, seja grande ou pequeno. Algumas irão nos 
machucar, trair e nos fazer sofrer, para nos tornar mais fortes, outras irão 
nos dar lições, não para nos mudar, mas para fazer de nós melhores pes-
soas e algumas irão simplesmente nos inspirar e amar para nos fazer feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca se arrependa do bem que você faz.
Ninguém chega a ser sábio por acaso.
Temos que renunciar o mundo para compreendê-lo
Só se vê com o coração, o essencial é invisível aos olhos.
Antes a tristeza da derrota do que a vergonha de não haver tentado.
Nós temos o poder de mudar nós mesmos, mas não os outros.

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

Livro D-25, FLS. nº 60, Termo nº 6988
Faço saber que pretendem se casar DAVÍ ROLLA e ISABEL DA COSTA DEL DUQUE, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, nascido em 
15 de março de 1965, de profissão motorista, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Moreira Sales, nº 39, 
Parque das Fontes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de DELIO ROLLA, de 81 anos, nascido na data de 1 de novembro 
de 1937, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de IOLANDA DA MOTA ROLLA, de 76 anos, 
nascida na data de 14 de março de 1943, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Pindamonhangaba/SP. Ela é 
natural de Brasília-DF, nascida em 10 de janeiro de 1973, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domici-
liada na Quadra 46, casa 03, Setor Leste, Gama, Brasília/DF, CEP 72440-460, filha de ADOLFO DEL DUQUE, de 73 anos, 
nascido na data de 30 de agosto de 1945, residente e domiciliado em Brasília/DF, natural de Uberaba/MG e de MARIA DA 
COSTA DEL DUQUE, falecida em Brasília/DF na data de 7 de setembro de 2011. 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. 

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa J. B. FERREIRA 
NETO PRODUÇÕES MUSICAIS ME, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o 
nº. 28.255.678/0001-34, objeto do contrato 046/2019, a contratação da BANDA 
OPPUS para apresentação de 01 (um) show musical durante as comemorações de 
250 Anos de São Luiz do Paraitinga, no dia 08 de maio de 2019, pelo valor R$ 
2.000,00.

 Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publica-
ção da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos 
legais. 

Publique-se e cumpra-se. 

São Luiz do Paraitinga, 02 de maio de 2019.
  

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

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

Faltam 20 dias para a 8ª Edição do Mr. 
Moo Churrasco, o maior do mundo

Faltam exatos 20 dias para 
a 8ª edição do maior chur-
rasco do Mundo, Mr. Moo 
Churrasco. Já é sinônimo 
de sucesso. 
Essa edição realmente 
surpreendeu não somente 
os organizadores, mas o 
público também. Em me-
nos de 24 horas, os 6.000 
ingressos já haviam sido 
vendidos.
O empresário e ideali-
zador do Projeto, Felipe 
Thai, acompanha tudo de 
perto. São mais de 200 
colaboradores envolvidos 
para construir e organizar 
40.000 mil metros quadra-
dos do maior evento gas-
tronômico do segmento 

do mundo.
Nesta edição são 48 esta-
ções de churrasco, 08 ba-
res de cerveja, 08 bares de 
drinks, 02 bares de vinho, 
03 estações de sobremesa 
e café e 12 estações de pa-
trocinadores com degusta-
ção.
Os convidados da 8ª Edi-
ção do MR Moo Churras-
co vai poder conferir na 
íntegra o novo sucesso da 
dupla sertaneja Matheus 
& Kauan. ‘Cerveja, Sal 
e Limão’ que já está nas 
plataformas de streaming 
acompanhado de um cli-
pe exclusivo no YouTube. 
O single anuncia um ano 
cheio de novidades para os 

músicos. A canção vai in-
tegrar o novo DVD ‘Tem 
Moda Pra Tudo’, lançado 
início desse ano de 2019 
foi filmado em Goiânia, 
a nova empreitada conta 
com 13 músicas inéditas, 
além da participação de 
grandes nomes do cenário 
atual como Marília Men-
donça, Gusttavo Lima e 
Jorge & Mateus.
O Mr Moo Churrasco tem 
como embaixador, o em-
presário e músico Soroca-
ba, que desde quando foi 
convidado pelos empresá-
rios Felipe Thai e Bruno 
Alvarenga a fazer a apre-
sentação se encantou com 
a estrutura.
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Inscrições para processo seletivo 
mensal de estagiários da Prefeitura de 

Caraguatatuba encerram no dia 20

Equipe do CIAM
promove confraternização 

pelo Dia das Mães

As inscrições para o pro-
cesso seletivo mensal de 
estagiários da Prefeitura 
de Caraguatatuba seguem 
até o dia 20 de maio (se-
gunda-feira), na sede do 
Centro de Integração Em-
presa-Escola (Ciee), no 
Centro. Em maio, no nível 
superior, as oportunida-
des são para estudantes de 
Administração, Direito, 
Engenharia Ambiental, 
Engenharia de Produção, 
Gestão Empresarial, Jor-
nalismo, Pedagogia, Pro-
cessos Gerenciais e Servi-
ço Social, além dos cursos 
técnicos de Informática 
para Internet e Segurança 
do Trabalho.
Os interessados podem se 
inscrever, das 9h às 11h 
e das 13h30 às 15h, na 
sede do Ciee, localizada 
no Campus do Módulo do 
Centro. A seleção é para a 
formação de um cadastro 
de reserva de alunos dos 
cursos, que serão convo-
cados para atuar nas se-
cretarias municipais con-
forme a necessidade da 
administração pública.
Para fazer a inscrição o 
estudante deve apresentar 
RG original, ter cadastro 
atualizado no site www.
ciee.org.br, ser maior de 
16 anos e morar em Ca-
raguatatuba. O valor da 
bolsa-auxílio é de R$ 998 
(um salário mínimo) para 
estagiários de ensino su-
perior e técnico, com di-
reito a vale-transporte. A 
carga horária é de 30 horas 

Sábado (11/05), véspera 
do Dia das Mães, a equi-
pe do Centro Integrado 
de Atendimento à Mulher 
(CIAM) da Prefeitura de 
Caraguatatuba, reuniu cer-
ca de 50 mulheres e seus  
familiares, no hotel Ilha 
Morena, no bairro Morro 
do Algodão. A confrater-
nização pelo Dia das Mães 
foi feita em um almoço 
com direito a uma repre-
sentação teatral bem-hu-
morada, preparada pelo 
coordenador de Teatro da 
Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba 
(Fundacc), Heron Carrilo, 
com quatro atores, sobre 
o dia a dia de uma mãe e 
seus três filhos: a preocu-
pação com o desempenho 
escolar, por onde andam 
e com quem, quando não 
estão em casa, as bagun-
ças feitas no quarto, na 
cozinha, etc., entre outras 
situações. Durante a ho-
menagem, o secretário de 
Desenvolvimento e Cida-
dania, Jonas Fontes, res-
saltou a importância do 
trabalho desenvolvido no 
CIAM. “Antes, o atendi-
mento às mulheres víti-
mas de violência era feito 
no Centro de Referência 
Especializado de Assis-

semanais.
A prova será aplicada no 
Ciee, localizado no Cam-
pus Módulo do Centro, 
logo após a inscrição do 
interessado. Os candida-
tos têm uma hora para 
responder 20 questões de 
Língua Portuguesa, Ma-
temática, Conhecimentos 
Gerais e História.
A validade do processo 
seletivo de estágio vigora 
a partir da data de publica-
ção no Diário Oficial até 
o dia 31 de dezembro de 
2019. Mais informações 
sobre o Processo Seletivo 
Para o Quadro de Reserva 
e Contratação de Estagiá-
rios 001/2018 estão na pá-
gina número 5 da edição 
nº 105 do Diário Oficial 
Eletrônico do Município 
de Caraguatatuba, de 2 de 
maio, disponível no link:
http://www.caraguatatu-
ba.sp.gov.br/pmc/wp-con-
tent/uploads/2019/04/Edi-
tal_105.pdf.
O Centro de Integração 
Empresa Escola fica Ave-
nida Frei Pacífico Wagner, 
653 – Centro. O atendi-
mento é das 9h às 11h 
e das 13h30 às 15h. A 
Secretaria Municipal de 
Administração está locali-
zada na Av. Siqueira Cam-
pos, 44 – Centro. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3883-7866 (Ciee) ou 
3897-8169 (Departamen-
to de Recursos Humanos).
Processo Seletivo
A relação dos cursos ofer-
tados e o resultado das 

tência Social (Creas). Gra-
ças à insistência da equipe 
técnica da secretaria e o 
apoio do prefeito Aguilar 
Junior e da primeira dama, 
Samara Fraschetti Bas-
tos de Aguilar, o CIAM 
foi estruturado. Hoje sei 
o quanto esse trabalho é 
importante e colhemos os 
melhores resultados”, res-
saltou Fontes.
A coordenadora do setor 
de Proteção Especial da 
Sedesc, Ana Maria Ma-
gagnini, idealizadora do 
Centro, disse que a marca 
da atual administração é 
implantar novos serviços 
e atender com qualidade e 
carinho o munícipe. “Es-
tou muito feliz em estar 
aqui, hoje, nesse encon-
tro”, declarou.
A coordenadora e assis-
tente social do CIAM, 
Márcia Denise Gusmão 
Coelho, disse a comemo-
ração do Dia das Mães 
foi a maneira mais leve e 
bonita que a Prefeitura de 
Caraguatatuba teve para 
homenagear as mulheres 
atendidas pelo CIAM. 
“Essas mulheres tão espe-
ciais aprendem todos os 
dias a arte de transformar 
dor e sofrimento em amor. 
A equipe do Ciam luta de 

provas serão divulgados 
até o último dia do mês, 
nos sites http://www.ca-
raguatatuba.sp.gov.br/ e 
www.ciee.org.br, além de 
afixada na Secretaria de 
Administração, sede do 
Ciee e publicado no Diá-
rio Oficial Eletrônico do 
Município de Caraguata-
tuba (https://www.cara-
guatatuba.sp.gov.br/pmc/
category/diario-oficial/), 
na parte da página oficial 
destinada ao cidadão. A 
convocação dos aprova-
dos é feita conforme a 
necessidade da adminis-
tração pública e o estu-
dante deve acompanhar a 
chamada no Diário Oficial 
Eletrônico, publicado no 
site oficial as quintas-fei-
ras.
Serviço:
Processo seletivo para 
contratação de estagiários 
(cadastro de reserva)
Período de Inscrições: até 
dia 20 de maio (segunda-
feira)
Local: Ciee (Campus Mó-
dulo do Centro)
Horário: 9h às 11h e das 
13h30 às 15h
Endereço: Av. Frei Pacífi-
co Wagner, nº 653 – Cen-
tro
Informações: (12) 3883-
7866
Secretaria Municipal de 
Administração
Horário: 9h às 16h30
Endereço: Av. Siqueira 
Campos, 44 – Centro
Informações: (12) 3897-
8169

mãos dadas com elas”, 
afirmou.
Uma das assistidas no 
CIAM, Milena Oliveira 
foi acompanhada da filha, 
Joyce, 16 anos. “Minha 
vida mudou desde que 
comecei a ser assistida no 
CIAM. A equipe de pro-
fissionais é excelente e foi 
decisiva para me fortale-
cer e tomar atitudes im-
portantes na minha vida. 
Poder estar aqui, escutar 
palavras de apoio, encon-
trar com outras mulheres 
que viveram situações se-
melhantes, passar um dia 
alegre, foi maravilhoso”, 
disse.
O CIAM foi inaugurado 
em novembro de 2017 
para atender e fortalecer 
as mulheres vítimas de 
violência e oferece aten-
dimento psicossocial, 
orientação sociojurídica, 
oficinas e cursos de artesa-
nato, esportiva, cultural e 
na área de beleza (depila-
ção, maquiagem, sobran-
celhas).
Serviço – Centro Inte-
grado de Atendimento à 
Mulher, Av. Cuiabá, 400, 
bairro Indaiá. Telefone: 
3883-9908. Horário de 
atendimento, das 8h às 
17h.
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CCR NovaDutra realiza ações 
para conscientizar motoristas 
por um trânsito mais seguro

Black Eyed Peas anuncia 
parceria com Anitta

Movimento chama aten-
ção para a segurança viá-
ria no trânsito
A campanha Maio Ama-
relo, uma mobilização 
internacional para a pre-
servação da vida no trân-
sito, está alinhada com um 
dos pilares de atuação da 
CCR NovaDutra e do Ins-
tituto CCR, que é o tema 
Segurança Viária, que visa 
garantir a segurança dos 
usuários e promover a re-
dução do número de aci-
dentes na via Dutra. A es-
colha pelo mês é motivada 
pela Década de Ação para 
Segurança no Trânsito 
(período de 2011 a 2020), 
decretada pela ONU em 
11 de maio de 2011 e a 
cor amarela foi eleita, pois 
simboliza atenção e tam-
bém a sinalização de ad-
vertência no trânsito.
Durante o mês de maio, 
a CCR NovaDutra apoia 
o movimento e divulgará 
mensagens de segurança 
no trânsito, chamando a 
atenção dos motoristas e 
usuários da via Dutra. Es-
sas mensagens serão vei-
culadas na CCRFM 107,5 
NovaDutra e nos Painéis 
de Mensagem Variável 
(PMVs).
“Durante o mês de maio, 
reforçamos ainda mais 
as nossas ações junto aos 
usuários e motoristas que 
trafegam na rodovia. É 
um mês para conscienti-
zarmos os motoristas por 
um trânsito mais seguro. 
Estamos comprometidos 

O vocalista do grupo Bla-
ck Eyed Peas, Will.i.am, 
anunciou que a banda está 
de parceria nova e a es-
colhida da vez é ninguém 
mais, ninguém menos que 
a brasileira Anitta.
A colaboração foi anun-
ciada nas redes socais do 
músico. Através de um 
vídeo, Will.i.am também 
revelou que a funkeira é 
sua nova “melhor amiga” 
e que a música foi gravada 
em um estúdio de Las Ve-
gas, nos Estados Unidos.
“Para todos que estão per-
guntando como foi traba-

com a década da segu-
rança viária e seguindo 
as diretrizes do Pacto 
Global da ONU, reforça-
mos a importância de um 
comportamento seguro no 
trânsito. Em nossas ações, 
são reforçados hábitos e 
comportamentos simples, 
como usar cinto de segu-
rança, manter distância se-
gura do veículo à frente e 
fazer a revisão do veículo 
antes de pegar a estrada. 
São orientações importan-
tes que contribuem para a 
segurança viária”, destaca 
Virgílio Leocádio, Gestor 
de Atendimento da CCR 
NovaDutra.
Além disso, a CCR Nova-
Dutra realizará palestras 
com o tema “Segurança 
no Trânsito”, voltadas 
para colaboradores de em-
presas instaladas às mar-
gens da rodovia em São 
José dos Campos e São 
Paulo. Na palestra, os par-
ticipantes recebem dicas e 
orientações sobre direção 
defensiva, além de conhe-
cerem os serviços e traba-
lhos prestados pela con-
cessionária. Os encontros 
estão agendados para os 
dias 13, 21 e 22 de maio.
Outra ação será o “Café da 
Manhã na Passarela”, que 
será realizado na passare-
la do km 203,5, em Arujá, 
no dia 15 de maio, a partir 
das 6h30. Além da distri-
buição de panfleto educa-
tivo para conscientizar pe-
destres e ciclistas sobre a 
importância de utilizarem 

lhar com a Anitta, eu digo 
que encontrei a minha 
nova melhor amiga. Ela 
é maravilhosa! A música 
que gravei com a Anitta 
é incrível demais. Eu não 
acho que vocês conse-
guem entender. 
Obrigado, Anitta”, diz o 
cantor.
Pelo que podemos enten-
der a parceria será apre-
sentada ao público na edi-
ção deste ano no Rock in 
Rio, no qual ambos artis-
tas estão confirmados para 
cantar no dia 5 de outubro.
“Quando eu a encontrei, 

a passarela para que reali-
zem uma travessia segura. 
No dia será servido um 
café da manhã com a dis-
tribuição de bolacha, fruta 
e café para quem passar 
pela passarela.
Ações educativas
O Programa Caminhos 
para a Cidadania é um 
exemplo das campanhas 
educativas promovidas 
pela CCR NovaDutra. Re-
alizado desde 2002, o pro-
grama levou conceitos de 
educação para o trânsito, 
cidadania e meio ambien-
te a mais de 2 milhões de 
alunos de 4º e 5º ano do 
ensino fundamental de es-
colas públicas municipais 
nos Estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Pa-
raná. Na via Dutra, mais 
de 1 milhão de alunos já 
passaram pelo programa, 
que tem como objetivo a 
formação cidadã do futuro 
motorista.
Neste ano, o programa en-
volverá, no eixo São Pau-
lo-Rio de Janeiro, mais de 
31 mil alunos e 1.127 mil 
professores beneficiados, 
nas cidades lindeiras à via 
Dutra. Outro programa é o 
Estrada para a Saúde Em-
presas, no qual são reali-
zados exames para a afe-
rição de pressão arterial, 
testes de colesterol, gli-
cemia e visão, oferecidos 
para os caminhoneiros em 
parceria com empresas, 
proporcionando qualida-
de de vida e bem-estar aos 
profissionais.

era como se eu já a conhe-
cesse, a minha vida intei-
ra. Mal posso esperar para 
nos apresentarmos juntos 
no Brasil, no Rock in Rio 
2019. Será irado!”
Black Eyed Peas e Anitta 
vai acontecer! https://t.co/
dH0YKfReJo confirmou 
ontem em live que estava 
realmente em estúdio com 
a cantora e que ela é ‘in-
crível’.
O cantor também foi só 
elogios a música gravada 
e afirmou que considera a 
brasileira sua ‘nova me-
lhor amiga’.

A Prefeitura Municipal de Potim, torna público a Dispensa de Licitação 
nº002/2019 para CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA ESCOLA - CIEE PARA PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE 
ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR E TÉCNICO CONFORME 
MEMORANDO Nº 038/2019 DE 08/04/2019 ASSINADO PELA SRA. 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, pelo valor total de 
R$ 173.862,00 (cento e setenta e três mil e oitocentos e sessenta 
e dois reais) ao Fornecedor CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE-
SA ESCOLA - CIEE, nos termos do Artigo 24, Inciso XIII, da Lei Nº 
8.666/93. Potim/SP, 30 de abril de 2019. Erica Soler Santos de Olivei-
ra - Prefeita Municipal.


