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A GAzetA dos Municípios

Fussta inicia Campanha 
de Natal 2019 em Taubaté

Estudante busca apoio para 
acampamento de imersão

Prefeitura de Taubaté
realiza audiência pública 
sobre transporte coletivo

Feriado em Taubaté
mantém serviços básicos

O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (Fuss-
ta) iniciou esta semana a 
Campanha de Natal 2019. 
A ação vai até o dia 9 de 
dezembro e tem como ob-
jetivo arrecadar brinque-
dos novos ou em bom es-
tado que serão distribuídos 
a entidades assistenciais e 
comunidades carentes do 
município.
As caixas de coleta estão 
distribuídas nos seguintes 
locais: Câmara Munici-

A estudante Bárbara Pe-
reira Barbosa, de 16 anos, 
está entre os 30 jovens da 
América Latina seleciona-
dos para participar da La-
tin American Leadership 
Academy (Lala) em São 
Paulo, de 11 a 17 de janei-
ro de 2020.
A ex-aluna da Emef Pro-
fessor Juvenal da Costa 
e Silva precisa arrecadar 
R$ 2.800 em sua vaquinha 
online no link http://vaka.
me/765222 até dezembro. 
O dinheiro é para os cus-
tos do “bootcamps” ou 
acampamento de imersão 
com cursos de liderança, 
todo em inglês.
Atualmente Barbara cursa 
o segundo ano do ensino 
médio do Colégio Embra-
er. Apesar da pouca idade, 
tem em seu currículo par-
ticipação em olimpíadas, 
concursos de conhecimen-

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, rea-
liza no dia 25 de novem-
bro às 18h, uma audiência 
pública sobre o sistema de 
transporte coletivo mu-
nicipal. O encontro será 
no auditório da Escola do 
Trabalho, unidade Jabo-
ticabeiras II, na av. Ma-
rechal Arthur da Costa e 
Silva, 1.555.

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente hoje, devido 
ao feriado da Proclamação 
da República.
A coleta de lixo segue nor-
malmente durante o feria-
do. Os Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs) estarão 
fechados na sexta-feira, 
abrem normalmente no sá-
bado das 8h às 12h e ficam 
fechados no domingo.

pal, Sesi, Sest Senat, ABC 
Transprotes, Acit, Cartório 
de Imóveis, Depósito Car-
doso, Condomínio Arpoa-
dor, Supermercado Shiba-
ta, Taubaté Country Club, 
Sicoob, Sicoob 9 de Julho,                               
Supermercado Alcinda, 
Supermercado Itambé, 
Associação Clube Jo-
vem, Makro, Ciretram, 
Fashion Vale, Padaria 5 
esquinas, Igreja Meto-
dista Wesleyana, Plastic                                     
Ominium, EDP Bandei-

to e desenvolvimento de 
projetos de sustentabilida-
de, em debates de simula-
ções das Nações Unidas, 
Empresa Simulada Júnior 
e trabalhos voluntários. 
Em 2019 realizou um pro-
jeto sobre visibilidade e 
inclusão feminina no es-
porte, tendo sido uma das 
15 semifinalistas de um 
programa de intercâmbio 
da AFS Intercultura.
No processo seletivo pra 
o Lala, Bárbara teve que 
enviar uma série de reda-
ções e as notas dos seus 
três últimos anos, além 
de um vídeo falando dela. 
Depois, teve que partici-
par de uma entrevista em 
inglês de 20 minutos, na 
qual respondeu perguntas, 
segundo ela, bem subjeti-
vas, como por exemplo, 
como se vê daqui a alguns 
anos e o que a motiva.

O objetivo da audiência é 
levantar as demandas para 
melhoria no sistema de 
forma compartilhada com 
a comunidade. As opini-
ões, sugestões, críticas 
e informações colhidas 
durante o encontro serão 
analisadas pela equipe 
técnica e vão nortear as 
adequações que devem ser 
implantadas no início de 
2020.

O Mercado Municipal 
funciona das 6h às 13h na 
sexta-feira. No sábado, o 
horário é das 6h às 14h e 
no domingo o funciona-
mento é das 6h às 13h.
Serviços essenciais à po-
pulação não serão inter-
rompidos durante o feria-
do:
HMUT/UPA Infantil; UPA 
Central; UPA San Marino; 
UPA Santa Helena;

rante, Centro Cultural 
Toninho Mendes, Otorri-
no Centro, Fábio Odonto, 
Colégio Balbi, Colégio 
Jardim das Nações, Co-
tet, Escola Dinâmica, Es-
cola Espaço Mágico I e 
II, Objetivo Júnior I e II, 
Objetivo 9 de Julho, Pei-
xinho Dourado, Escola 
Herdeiros do Futuro, Mi-
crocamp, Escola Basic, 
Fust, Unitau, EMEF Ame-
deo Piccini e Colégio São 
José.

“Foi um processo de bas-
tante autoconhecimento 
para mim e acredito que 
de extrema importância, 
pois, através da LALA, 
descobri que sou uma ci-
dadã global e quero traba-
lhar para que os objetivos 
de desenvolvimento sus-
tentável da Agenda 2030 
da ONU sejam alcança-
dos”, disse Bárbara, que 
deseja buscar inspiração 
durante o acampamento 
para seus objetivos.
 A jovem disse ainda que 
pretende fazer faculdade 
de direito ou relações in-
ternacionais e ingressar 
na política em breve, “e 
isto se relaciona muito à 
premissa da Lala, de trei-
nar jovens que estejam 
dispostos a impactarem a 
América Latina e lidera-
rem em prol de um futuro 
melhor.”

A Secretaria de Mobilida-
de Urbana já desenvolve 
estudos para a reestrutu-
ração do sistema de trans-
porte público, como pre-
visto na revisão do Plano 
de Mobilidade Urbana. A 
realização dessas audiên-
cias também é uma reco-
mendação do Ministério 
Público para garantir o 
processo amplo e partici-
pativo da sociedade.

UPA Cecap; Serviço de 
Verificação de Óbito 
(SVO); Guarda Munici-
pal; Serviço Funerário 
Municipal; Centro de Re-
ferência Especializado 
para População em Situa-
ção de Rua (Centro POP) 
das 8h às 20h; Abrigo Ins-
titucional para População 
em Situação de Rua (24h); 
Abrigo Temporário – Casa 
Transitória (24h).



página 2 A GAzetA dos Municípios 15-16-17-18 de novembro de 2019

Miscelânea
Curiosidades

A inflamação da garganta, que geralmente aparece junto com gripes e res-
friados é causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem 
nada a ver com um delicioso sorvete, pelo contrário. Se a irritação da 
garganta estiver incomodando muito, um sorvetinho bem gelado até que 
ajuda a aliviar a dor.
*** 
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das ver-
sões é que o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo 
tem uma crença a respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição 
norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas lágrimas que 
fossem necessárias para dispersar o sal derramado, já os antigos alemães, 
franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estava as-
sociado a manifestação do demônio. Estes últimos criaram um costume 
de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o 
diabo nos olhos.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o 
que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida mais 
difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um relacio-
namento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a mão que 
abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o 
destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua tapeça-
ria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que todos 
estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Mais vale compreender pouco do que compreender mal.
Contenta-se com seu estado quem vive sossegado.
Para compreender os pais é preciso ter filhos.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.
Manter o caráter é bem mais fácil do que tentar recuperá-lo.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
Não peça emprestado e nem empreste.
Para o amor não existem distâncias e nem fronteiras.
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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.

Prefeitura de Caraguatatuba reforma 
piscina do CIDE Tinga para

realização de atividades infantis

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Obras Públicas, 
realiza um reforma geral 
da piscina do Centro Inte-
grado de Desenvolvimen-
to Educacional (CIDE 
Tinga) – EMEF Profes-
sora Maria Aparecida de 
Carvalho.
A piscina semiolímpica 
foi construída em 2013, 
porém não foi utilizada 
pela comunidade, pois o 
projeto inicial previa um 
equipamento com 2 me-
tros de profundidade, in-

viabilizando a realização 
de atividades com crian-
ças no local.
Diante da situação, a atu-
al gestão refez o projeto e 
iniciou a reforma da pisci-
na diminuindo a profun-
didade para 1,20 metro, 
além de colocar novo re-
vestimento e pastilhas es-
pecíficas para a prática da 
natação. A piscina segue 
os mesmos moldes da uni-
dade principal do Com-
plexo Aquático do Centro 
Esportivo Municipal, que 
também passou por refor-

mas recentemente.
A expectativa é de que as 
obras da piscina do CIDE 
Tinga estejam concluídas 
em dezembro e já estará a 
disposição da comunida-
de.
A Prefeitura também reali-
zou uma reforma geral na 
EMEF Maria Aparecida 
de Carvalho. 
A unidade contou com tro-
ca de telhado, piso geral, 
revestimento de pastilhas, 
reforma de banheiros, 
além de revisão elétrica e 
hidráulica.
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Confira os serviços da Prefeitura de Caraguatatuba
de plantão no feriado da República

O Dia da Proclamação da 
República é comemorado 
hoje (15/11) e não haverá 
expediente na Prefeitura 
de Caraguatatuba. Alguns 
serviços públicos vão fun-
cionar entre a sexta-feira 
e o domingo (15 a 17), 
em regime de plantão. Os 
trabalhos nas repartições 
públicas continuam na se-
gunda-feira (18/11).
Os agentes de trânsito da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Ci-
dadão trabalham das 7h às 
1h, na sexta-feira (15) e 
no sábado (16). A equipe 
permanece nas ruas das 7h 
à meia-noite, no domingo 
(17). A Defesa Civil opera 
em regime de plantão de 
24 horas, no número 199.
A Vigilância Patrimonial 
da Secretaria de Admi-
nistração segue com as 
rondas monitorando os 
prédios da Prefeitura de 
Caraguatatuba.  O telefo-
ne da base da Vigilância 
Patrimonial é o (12) 3897-
8176. A coleta de lixo fun-
ciona normalmente con-
forme o cronograma.
Fiscalização – Os fiscais 
de posturas da Secretaria 
de Urbanismo fazem no-
vas inspeções e acompa-
nham procedimentos já 
em andamento, checam 
denúncias de perturbação 
do sossego e inspecionam 
veículos de turismo de um 
dia, além de vistoriar a 
disposição de mesas e ca-
deiras de quiosques e res-
taurantes na areia da praia.
A Fiscalização do Co-
mércio da Secretaria da 
Fazenda combate à venda 
de produtos clandestinos 
nos períodos da manhã, 
tarde e noite em praias e 
praças, entre outros locais 
públicos. Os ambulantes 
legalizados devem portar 
a licença para a atividade. 
É proibida a venda de be-
bidas alcoólicas.
Para não terem as mer-
cadorias apreendidas, os 
ambulantes legalizados 
devem estar com as licen-

ças em mãos. Não serão 
aceitos protocolos.  A ven-
da de produtos em desa-
cordo com a licença e com 
os locais previamente de-
signados para a atividade 
também será fiscalizada 
com rigor.
Para reaver o material 
apreendido, os infratores 
têm que pagar uma multa 
de 200 VRM’s (Valor de 
Referência do Município/ 
1 VRM = R$ 3,48), equi-
valente a R$ 696, mais a 
taxa de apreensão de R$ 
104,40 para cada unidade 
apreendida. O prazo para 
recorrer da penalidade é 
de 10 dias.
Transporte da Saúde e 
SAMU
Setor de Transporte da 
Secretaria de Saúde con-
tinua com as viagens pre-
viamente agendadas dos 
pacientes para tratamen-
tos em outras cidades. Os 
moradores de Caraguata-
tuba internados em outros 
municípios, após a alta 
médica, devem adotar o 
procedimento de rotina e 
solicitar ao hospital que 
entre em contato com 
Setor de Transportes da 
Secretaria de Saúde pelo 
telefone (12) 3897-9770, 
para a remoção deles 
para a casa. O Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) funcio-
na durante 24 horas com 
três Unidades de Suporte 
Básico (distribuídas entre 
as regiões Central, Norte 
e Sul) e uma ambulância 
de suporte avançado que 
cobre a cidade inteira. O 
telefone de é o 192.
Secretaria de Turismo
A Secretaria de Turis-
mo atende ao público na 
sexta-feira e no domingo 
(15 e 17/11),  das 8h30 às 
12h30.  No sábado (16), o 
expediente é das 8h30 às 
17h30.  “Heranças” – A 
Exposição Heranças do 
grupo de artistas plásticos 
e ceramistas Ubuntu pode 
ser visitada até o dia o dia 
15 de janeiro de 2020, na 

Secretaria de Turismo. A 
exposição conta com mais 
de 60 peças em cerâmica 
criadas pelos artistas plás-
ticos que compõem o gru-
po – Carlo Cury, Cláudia 
Canova, Lu Chiata e Zan-
doná, além de artistas con-
vidadas como Rita Engi, 
de Caraguatatuba, e Érica 
Sanches e Lícida Vidal, 
de Ubatuba. A Secretaria 
de Turismo fica na Av. Dr. 
Arthur Costa Filho, 25 A – 
Centro. Mais informações 
pelo telefone (12) 3897-
7910. Nos dias úteis o 
prédio é aberto ao público, 
das 8h30 às 17h30.
Som alto
A Secretaria de Urbanismo 
apura em média 10 recla-
mações por semana rela-
cionadas à perturbação do 
sossego público em esta-
belecimentos comerciais, 
templos religiosos, festas, 
maquinário e residências. 
O volume elevado de som 
é auferido por meio de de-
cibelímetro, devidamen-
te calibrado e certificado 
pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro).
Após a orientação (inti-
mação) e uma eventual 
desobediência  à norma, 
o local é autuado.  A in-
fração está prevista no 
Artigo 183 da Lei Muni-
cipal 1.144/80 (Código 
de Posturas). A multa é de 
460 VRM’s (1 VRM = R$ 
3,48). O montante equiva-
le a R$ 1.600,80. Em caso 
de reincidência, os valores 
das multas dobram.
Poupatempo
As unidades do Poupa-
tempo em todo o Estado 
de São Paulo não funcio-
nam nesta sexta-feira e 
sábado, dias 15 e 16 de 
novembro, por conta do 
feriado da Proclamação da 
República. O Poupatempo 
de Caraguatatuba reabre 
na segunda-feira (18), às 
9h. O posto fica na Av. Rio 
Branco, 955 – Indaiá (Em 
frente à Escola Estadual 
Colônia de Pescadores). 

Os atendimentos podem 
ser agendados no site ht-
tps://www.poupatempo.
sp.gov.br/.
Rodovia dos Tamoios/ SP 
– 99
A Concessionária Tamoios 
implantará operação espe-
cial para o feriado de Pro-
clamação da República a 
partir de quinta-feira (14). 
Condicionada ao fluxo de 
veículos, deverá ser im-
plantada uma faixa adi-
cional no trecho de Serra 
(do km 68 ao km 81), que 
atenderá ao aumento de 
demanda no sentido lito-
ral. 
Para o retorno do fe-
riado, a pista de subida                         
voltará a ter sua configu-
ração normal, com duas 
faixas de rolamento, fican-
do a pista de descida com 
uma faixa. 
Cerca de 137 mil veículos 
devem trafegar pela rodo-
via durante o feriado. Em 
caso de necessidade, ve-
ículos extras (guinchos) 
são colocados à disposi-
ção dos usuários e, junto 
com o aumento de efetivo, 
irão suprir o acréscimo 
de demanda por serviços. 
Em caso de Emergência, o 
usuário deverá entrar em 
contato com o Centro de 
Controle de Operações da 
Concessionária Tamoios 
pelo 0800 545 0000 ou 
pelo APP Tamoios, utili-
zando o Wi-Fi da rodovia.
No site da Concessionária 
Tamoios (www.conces-
sionariatamoios.com.br) e 
no APP Tamoios, os usuá-
rios têm acesso a imagens 
de câmeras em pontos da 
Rodovia e à Rádio Web 
Tamoios. No Twitter da 
Concessionária Tamoios 
(@Tamoios099), os usu-
ários são atualizados das 
condições de tráfego.
OBRAS
As obras de duplicação 
realizadas no trecho de 
Serra e operações Pare e 
Siga serão interrompidas 
na quinta (14) a partir das 
12h, na sexta (15) e do-

mingo (17) durante todo o 
dia e na segunda (18) até 
às 13h. No sábado (16) as 
atividades poderão ocor-
rer condicionadas ao fluxo 
de veículos. Uma equipe 
de manutenção estará de 
sobreaviso para eventuais 
emergências.
Restrição de tráfego de 
veículos de carga:
Sentido Litoral: quin-
ta-feira (14), das 16h à 
meia-noite; sexta-feira 
(15), das 08h às 12h; e sá-
bado (16), das 08h às 12h.
Sentido S. J. Campos: das 
13h de quinta-feira (14) às 
23h de sexta-feira (15); e 
domingo (17), das 15h às 
23h.
Horários de pico:
Início do feriado (fluxo de 
veículos sentido Litoral):
Quinta-feira (14/11) – das 
14h às 22h
Sexta-feira (15/11) – das 
06h às 14h
Retorno do feriado (fluxo 
de veículos sentido Vale 
do Paraíba):
Domingo (17/11) – das 
12h às 22h
Segunda-feira (18/11) – 
das 07h às 12h
Plantão da Biometria Elei-
toral
A Justiça Eleitoral de 
Caraguatatuba promove 
plantões da biometria nos 
feriados da Proclamação 
da República e da Consci-
ência Negra (15 e 20/11). 
Quem não fez a biometria 
nos dias úteis, tem a chan-
ce de cadastrá-la nessas 
datas, das 8h às 14h, no 
Cartório Eleitoral, no Su-
maré. Para os eleitores de 
Caraguatatuba que ainda 
não fizeram a identifica-
ção biométrica, o servi-
ço continua de segunda 
a sexta-feira, das 11h às 
18h, no Cartório Eleitoral. 
O prazo encerra no dia 
19 de dezembro (http://
www.tre-sp.jus.br/eleitor/
identificacao-biometri-
ca-1/ciclo-da-biometria-
-obrigatoria-2019-2020). 
O prédio fica na Avenida 
Brasil 775 – Sumaré (pró-

ximo ao Fórum de Cara-
guatatuba). Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3882-1398.
Telefones Úteis
Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Ci-
dadão – 0800 778 8080
Fiscalização de Posturas – 
(12) 99648-5103 (diurno), 
(12) 99648-7914 (notur-
no) e (12) 99648 – 8117 
(dia e noite)
Fiscalização do Comércio 
– (12) 99653 –7268
Setor de Transporte da Se-
cretaria de Saúde – (12) 
3897-9770
Vigilância Patrimonial da 
Secretaria de Administra-
ção – (12) 3897-8176
Secretaria de Turismo 
– (12) 3897-7910/ Sex-
ta-feira e domingo (15 e 
17/11): das 8h30 às 12h30/ 
Sábado (16/11): das 8h30 
às 17h30
Sábado (26/10): das 8h30 
às 17h30/ Defesa Civil – 
199
SAMU – 192
Corpo de Bombeiros – 
193
Polícia Militar – 190
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Jardim Pri-
mavera – (12) 3897-2112/ 
(12) 3897-2113
Fort Nort Desenvolvi-
mento Ambiental e Urba-
no (Coleta de Lixo) – (12) 
3883 -7667
Concessionária Caraguá 
Luz S/A Iluminação Pú-
blica – 0800 774 1777
Sabesp (Emergências) – 
0800 055 0195 ou 195 (In-
terior e Litoral)/ Pessoas 
com deficiência auditiva 
ou de fala: 0800 016 0195
Centro de Controle de 
Operações da Concessio-
nária Tamoios – 0800 545 
0000/ Internet: site www.
concessionariatamoios.
com.br, Twitter @Ta-
moios099 e App Tamoios
Departamento de Estradas 
de Rodagem – DER/SP – 
0800 055 5510/ Twitter 
@_dersp
Travessias (Balsa) – 0800 
77 33 711
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2ª Etapa da Campanha de Vacinação 
Contra Sarampo em Caraguatatuba 

começa segunda-feira (18/11)

Impactos da Reforma da Previdência na
carreira do servidor público é tema de palestra 

promovida pela Prefeitura de Caraguatatuba

A partir de segunda-feira 
(18/11), a Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
promove a 2ª Etapa da 
Campanha de Vacinação 
Contra Sarampo em todas 
as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), com exce-
ção da Tabatinga.
Esta etapa tem como pú-
blico alvo adultos entre 20 
a 29 anos de idade e segue 

Pensando nas mudanças e 
possíveis dúvidas que os 
servidores públicos mu-
nicipais de Caraguatatuba 
venham a ter em relação à 
promulgação da Reforma 
da Previdência, a Prefei-
tura de Caraguatatuba em 
parceria com o Instituto de 
Previdência do Município 
de Caraguatatuba (Cara-
guaPrev), promoverá uma 
palestra com especialistas 
na área previdenciária e de 
Regimes Próprios de Pre-
vidência Social (RPPS’s) 
voltada aos servidores, a 
fim de esclarecer o assun-
to.
O evento ocorrerá na quin-
ta-feira, 27 de novembro, 
no auditório da Fundacc, 
às 14h e terá como tema 
“A reforma da previdên-

até 30 de novembro.
Nesta fase, o Dia D será 
realizado no sábado 
(30/11) na Praça Dr. Cân-
dido Mota, UBS Massa-
guaçu, UBS Sumaré, UBS 
Tinga, UBS Porto Novo e 
UBS Perequê- Mirim.
A Secretaria de Saúde res-
salta que se os pacientes 
apresentarem sintomas 
como febre alta acima de 
38,5°C, dor de cabeça, 

cia e os impactos na car-
reira do Servidor Público” 
a partir da aprovação das 
PEC’s 06 e 133/2019. A 
PEC 06/2019 da nova pre-
vidência, foi promulgada 
nessa terça-feira (12) pelo 
Congresso.
A PEC 133/2019 dis-
põe sobre a previdência 
dos servidores públicos 
dos órgãos de segurança           
pública, a reabertura de 
prazo para opção pelo re-
gime de previdência com-
plementar dos servidores 
públicos federais e o pla-
no de equacionamento do 
déficit atuarial do regime 
próprio dos Estados e Mu-
nicípios. 
Dispõe ainda sobre as van-
tagens pecuniárias variá-
veis para a aposentadoria 

manchas vermelhas, tos-
se, coriza ou conjuntivite, 
devem procurar uma uni-
dade mais próxima de sua 
residência. É importante 
não se medicar sem antes 
passar por um profissio-
nal. Até a última semana, 
Caraguatatuba registrou 
42 notificações da doen-
ça, com 26 negativados, 
quatro positivos e 12 em 
investigação.

do servidor público e da 
aposentadoria do servidor 
público federal com defi-
ciência.
A Emenda Constitucional 
103 altera o sistema de 
Previdência Social do país 
e estabelece novas regras 
para a aposentadoria.  No 
pacote de medidas, entram 
não só questões em rela-
ção ao trabalhador em ge-
ral, mas também aos servi-
dores públicos.
Serviço:
Palestra para servidores 
públicos
Local: Rua Santa Cruz, 
396 – Centro
Dia: Quinta-feira (27/11)
Horário: 14h
Mais informações – Cara-
guaPrev: (12) 3883-3252/ 
3883-3480


