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A GAzetA dos Municípios

Secretaria de Educação 
convoca para

Emei Fazendinha

Comum-unidade em ação 
retoma atividades

ONG faz campanha
de arrecadação de ração 

para gatos do CCZ

Monja Coen participa de 
evento gratuito em Taubaté

A Secretaria de Educa-
ção de Taubaté convoca 
pais ou responsáveis por 
crianças que estão na lista 
de espera da nova unida-
de de Educação Infantil, a 
Emei Professor Benedito 
Oswaldo Salgado (Emei 
Fazendinha), para efetuar 
a matrícula na Secretaria 
de Educação. A convo-
cação acontece entre esta 
terça-feira, dia 15 de ja-
neiro, até o dia 31 de ja-
neiro. As aulas têm início 
em fevereiro de 2019.
Inicialmente, foram cha-
madas 138 crianças, para 
os níveis Berçário I, Ma-
ternal I, Maternal II e 1ª 
Etapa (antigo Jardim). 
Nessa convocação, foram 
considerados os inscri-

Na próxima segunda-fei-
ra, dia 21 de janeiro, o 
programa esportivo-social 
Comum-unidade em Ação 
da Secretaria de Esportes 
e Lazer de Taubaté retoma 
suas atividades.
O Comum-Unidade em 
Ação conta com 11 pro-
jetos, englobando modali-
dades de dança, ginástica, 
natação, caminhada/cor-
rida, esportes com bola, 

A ONG Chico Pata, par-
ceira da Prefeitura de 
Taubaté, promove neste 
mês uma campanha de 
doação de ração para fi-
lhotes de gatos abrigados 
pelo Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ).
Foram definidos três pos-
tos de arrecadação: na Poli 
Pet (avenida Itália, 1.570), 
Vale Service (rua Juca Es-
teves 440) e Pronto Vida 
Pet (rua Marechal Arthur 
Costa e Silva, 1.790). A 
Chico Pata também fir-
mou uma parceria com a 

Brain Fitness acontece-
rá no Taubaté Shopping 
e contará com palestra e 
sessão de autógrafos
A convidada deste mês do 
Brain Fitness, que acon-
tece neste domingo (20) 
no Taubaté Shopping, é a 
Monja Coen, conhecida 
por seus trabalhos literá-
rios, palestras e sua fun-
ção de Primaz Fundadora 
da Comunidade Zen Bu-
dista em São Paulo.
Durante a visita, Coen 
Roshi participará, às 16h, 
de um bate-papo com 

tos para vagas na Emei 
Fazendinha em 1ª, 2ª e 
3ª opção dos pais, bem 
como outras crianças que 
residem na zona de abran-
gência da nova escola. A 
lista pode ser conferida no 
link http://www.taubate.
sp.gov.br/infantil/. Ainda 
é possível solicitar vagas 
na Educação Infantil do 
município. Para isso, os 
responsáveis por crianças 
de três anos e oito meses 
a cinco anos e sete meses 
podem efetuar a matrícu-
la, de imediato para 2019, 
na Secretaria de Educa-
ção de Taubaté. Já para as 
crianças de quatro meses 
a três anos e sete meses, 
os pais devem comparecer 
pessoalmente no mesmo 

entre outros. Atende cerca 
de 9.000 munícipes e con-
ta com aproximadamente 
30 profissionais da área de 
educação física.
Os interessados em par-
ticipar dos projetos es-
portivos devem consultar 
os horários e turmas na 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, que fica na rua Ed-
mundo Morewood, 331, 
Vila Edmundo, ou através 

academia Level UP, que 
vai oferecer um aulão 
aberto de cross fit no dia 
26 de janeiro. Quem qui-
ser participar é só levar 1 
quilo de ração seca para 
filhotes de gato. O aulão 
solidário acontece às 10h 
e a academia fica na rua 
dr. Pedro Costa 578.
Quem quiser começar o 
ano de 2019 com um novo 
amigo pode acessar o site 
da Prefeitura para adotar 
um animal do CCZ.  As 
fotos do projeto Adote Um 
Amigo estão atualizadas e 

foco em seu livro “Zen 
para distraídos: Princí-
pios para viver melhor no 
mundo moderno”. A obra 
aborda a atual dificuldade 
de manter o foco em ta-
refas simples e traz solu-
ções aos leitores por meio 
de conceitos budistas. A 
monja passou a se dedicar 
integralmente à religião 
em 1983 e até chegou a se 
tornar Presidente da Fede-
ração das Seitas Budistas 
do Brasil.
Além do bate-papo, Coen 
também participará de 

local para inscrever seus 
filhos na lista de espera.
A Secretaria de Educa-
ção fica na Praça Oito de 
Maio, 17, Centro. O horá-
rio de atendimento é de se-
gunda, quarta e sexta, das 
8h às 11h e terça e quinta, 
das 14h às 17h. No ato da 
matrícula ou inscrição na 
lista de espera é necessá-
rio apresentar os seguintes 
documentos originais e 
cópias:
– Certidão de nascimento 
do aluno;
– Comprovante de resi-
dência no nome do res-
ponsável;
– RG do responsável.
– Cartão SIM da criança
– CPF do aluno e do res-
ponsável

do telefone: (12) 3624-
8740.
Após a consulta, basta 
o interessado ir ao local 
e conversar diretamente 
com o professor responsá-
vel da turma para verificar 
a disponibilidade de vagas 
e obter as orientações ne-
cessárias para realizar a 
inscrição, que deve ser fi-
nalizada pela internet.

podem ser visualizadas no 
link (http://www.taubate.
sp.gov.br/adoteumami-
go/). Interessados também 
podem entrar em contato 
com o CCZ pelo telefo-
ne 5704-8048.  O CCZ 
fica na Estrada Particular 
dos Remédios, nº 2.764, 
Bairro dos Remédios. O 
horário de atendimento é 
das 8h às 17h. As visitas 
podem ser feitas, prefe-
rencialmente, das 13h às 
17h. A média mensal do 
CCZ de Taubaté é de 490 
animais abrigados.

uma sessão de autógra-
fos, a qual será organizada 
por meio de senhas. Serão 
oferecidas 200 senhas, 
que poderão ser retiradas 
a partir das 13h, perto do 
palco.
O evento é gratuito.
Serviço: Brain Fitness 
com a Monja Coen
Data: 20 de janeiro (do-
mingo)
Horário: 16h
Local: Hall do Moviecom 
Cinemas do Taubaté Sho-
pping
Entrada gratuita
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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

O quiabo é uma planta da família da malva. Quiabo é uma hortaliça de 
clima quente originário da África, sendo trazida para o Brasil pelos escra-
vos. Desde então, a hortaliça passou a fazer parte da culinária brasileira, 
um exemplo é o frango com quiabo, um símbolo da cozinha de Minas 
Gerais. Na verdade, o quiabo é uma cápsula fibrosa cheia de sementes 
que é colhida antes de chegar a fazer maturação. Geralmente, a hortaliça 
é verde, possui uma forma de cápsula, é seca e apresenta um líquido vis-
coso em seu interior. O fruto possui uma quantidade significativa de vita-
mina C, entretanto se perde durante o cozimento. Mesmo assim o quiabo 
é um alimento nutritivo, é rico em vitamina A, importante para o bom 
estado da visão, vitaminas do complexo B, fundamentais para o processo 
de crescimento, além disso, de cálcio, ferro, fósforo e cobre importante 
para a formação dos ossos, dentes e sangue. Em razão de ser um fruto 
de fácil digestão, o quiabo também é indicado no caso de infecção do 
intestino, bexiga e rins. O quiabo é consumido frito, cozido ou refogado, 
no preparo de pratos e saladas. Na hora de comprar é aconselhável optar 
por frutas firmes, sem manchas e com comprimento de doze centímetros. 
Além disso, deve-se consumir o fruto rapidamente, pois o mesmo pode 
ficar murcho e escurecer em seguida. Uma solução prática para evitar a 
goma viscosa do quiabo, pouco apreciada, é só pingar algumas gotas de 
limão enquanto estiver cozinhando. Os maiores produtores mundiais do 
fruto são: Índia, Paquistão, Gana e Egito.

Humor

O sujeito leva o carro a uma oficina e o mecânico pergunta:
- Qual é o problema?
- Quero colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo!
- Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão.
- Não tem uma mais forte?
- Mas por que você quer uma buzina tão forte?
- É que os freios estão falhando...
***
Um dia um mineiro resolveu pescar sozinho, porque já ficava irritado 
com gente em volta dele. Varas na mão, lata de minhoca e lá vai ele para 
a beira do rio, bem cedinho. No meio do caminho, um caboclinho começa 
acompanhá-lo. O mineiro pensando: Será que esse caboclinho vai ficar 
grudado em mim? Chegaram no rio e o caboclinho do lado sem falar 
nada. O mineiro se arruma todo, começa a pescar e também não fala nada. 
O tempo passa e o caboclinho acocorado, olhando sem dar um pio. Já no 
finalzinho da tarde, o mineiro fica com pena e oferecendo uma vara para 
o caboclinho, diz:
- Ô menino, você quer pescar um pouquinho?
E o caboclinho respondeu:
- Deus me livre, não tenho muita paciência não, sô!
***
Uma loira formou-se em Direito, mas estando com algumas dúvidas, re-
solveu formular um questionário para a OAB, com as seguintes perguntas: 
1 – Qual é a capital do Estado Civil?
2 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
3 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
4 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
5 – Tem direito a mulher em trabalho de parto em carteira assinada?
6 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão.
7 – Cabe relaxamento de pena nos casos de prisão de ventre?
8 – A marcha processual tem cambio manual ou automático?
9 – Provocar o Judiciário é falar mal do Juiz?
10 – Para um tiro a queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?

Mensagens

O que os filhos pensam do pai

Aos 7 anos: Papai é um gênio, sabe tudo.
Aos 14 anos: Parece que papai se engana em certas coisas que me fala.
Aos 21 anos: Papai está um pouco atrasado em suas teorias, elas não são 
desta época.
Aos 28 anos: O velho não sabe nada, está caducando.
Aos 35 anos: Com a minha experiência, o velho nessa idade seria um 
milionário.
Aos 42 anos: Não sei se consulto o velho neste momento, talvez pudesse 
me aconselhar.
Aos 49 anos: Que pena o velho ter morrido, a verdade é que tinha umas 
idéias e umas clarividências notáveis.
Aos 56 anos: Pobre papai, era um sábio, como lamento tê-lo compreen-
dido tão tarde.

Pensamentos, provérbios e citações 

Quem ama a vida é amado pela vida.
A paciência torna mais leve o que a tristeza não cura. 

Com decreto, pessoas
acima de 25 anos podem 
ter até 4 armas de fogo

Texto fixa regras, critérios 
e normas para posse de ar-
mas.
A partir do decreto assi-
nado pelo presidente Jair 
Bolsonaro ontem, dia 15, 
no Palácio do Planalto, 
cidadãos brasileiros com 
mais de 25 anos poderão 
comprar até quatro armas 
de fogo para guardar em 
casa. O texto regulamenta 
o registro, a posse e a co-
mercialização de armas de 
fogo e munição no país, 
uma das principais pro-
messas de campanha de 
Bolsonaro.
Citando o referendo de 
2005 em que a população 
rejeitou a proibição do co-
mércio de armas de fogo, 
Bolsonaro argumentou a 
necessidade do decreto.
“O povo decidiu por com-
prar armas e munições, e 
nós não podemos negar o 
que o povo quis naquele 
momento. Em toda minha 
andança pelo Brasil, ao 
longo dos últimos anos, a 
questão da arma sempre 
estava na ordem do dia. 
Não interessa se estava em 
Roraima, no Acre, Rondô-
nia, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina ou Rio de 
Janeiro.”
O decreto entra em vigor 
após sua publicação no 
Diário Oficial da União e 
refere-se exclusivamente 
à posse de armas. O porte 
de arma de fogo, ou seja, 
o direito de andar com a 
arma na rua ou no carro 
não foi incluído no texto.
Critérios
Os cidadãos deverão pre-
encher uma série de re-
quisitos, como passar por 
avaliação psicológica e 
não ter antecedentes cri-

minais. O que muda com o 
novo decreto é que não há 
necessidade de uma jus-
tificativa para a posse da 
arma. Antes esse item era 
avaliado e ficava a cargo 
de um delegado da Polícia 
Federal, que poderia acei-
tar, ou não, o argumento.
“E o grande problema que 
tínhamos na lei é com-
provação da efetiva ne-
cessidade, isso beirava a 
subjetividade, então, bem 
costurado, o senhor mi-
nistro [da Justiça] Sergio 
Moro, o senhor ministro, 
também Fernando, da De-
fesa, entre outros, chega-
mos à conclusão de que 
tínhamos, sim, como não 
driblar, mas fazer justiça 
com esse dispositivo pre-
visto na lei, de modo que 
o cidadão pudesse, então, 
sem a discricionariedade, 
obter, observando alguns 
outros critérios, a posse da 
sua arma de fogo”, disse 
Bolsonaro.
Além de militares e agen-
tes públicos da área de se-
gurança ativos e inativos, 
poderão adquirir armas 
de fogo os moradores de 
áreas rural e urbana com 
índices de mais de 10 ho-
micídios por 100 mil habi-
tantes, conforme dados do 
Atlas da Violência 2018, 
produzido pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e pelo Fó-
rum Brasileiro de Segu-
rança Pública.
Donos e responsáveis por 
estabelecimentos comer-
ciais ou industriais tam-
bém poderão adquirir o 
armamento, assim como 
colecionadores de armas, 
atiradores e caçadores, de-
vidamente registrados no 

Comando do Exército.
Limites
O limite de quatro armas 
poderá ser flexibilizado, 
caso o cidadão comprove 
a necessidade de adquirir 
mais, como, por exemplo, 
ser possuidor de mais de 
quatro propriedades rurais 
ou urbanas.
“Na legislação anterior se 
poderia comprar meia dú-
zia de armas, mas na prá-
tica não poderia comprar 
nenhuma, ou então era 
muito difícil atingir esse 
objetivo. Com a legislação 
atual, pode-se comprar até 
quatro, e ele, preenchendo 
esses requisitos, cidadão 
de bem, com toda certeza, 
poderá fazer uso dessas 
armas”, afirmou o presi-
dente.
De acordo com o decre-
to, caso na residência haja 
criança, adolescente ou 
pessoa com doença mental 
será necessário apresen-
tar uma declaração de que 
existe um cofre ou outro 
local seguro com tranca 
para o armazenamento da 
arma.
Registros
O registro e a análise da 
documentação continu-
am sob responsabilidade 
da Polícia Federal, mas, 
segundo Bolsonaro, futu-
ramente, de acordo com 
a demanda, poderá haver 
convênios com as polícias 
militares e civis para esse 
trabalho.
O prazo para a renovação 
do registro da arma de 
fogo passará de cinco anos 
para 10 anos. Os registros 
ativos, feitos antes da pu-
blicação do decreto, estão 
automaticamente renova-
dos pelo mesmo período.
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Sincovat abre 107
vagas de estágio
para estudantes

Amamentação é tema de 
palestra no Pátio Pinda

Oportunidades são para 
alunos do ensino médio, 
técnico e superior de 8 ci-
dades do Vale do Paraíba, 
Serra da Mantiqueira e Li-
toral Norte
A central de estágio do 
Sincovat (Sindicato do 
Comércio Varejista de 
Taubaté) está com 107 va-
gas de estágio abertas na 
região. As oportunidades 
são para alunos do ensino 
médio, técnico e superior.
Em Taubaté, são 37 vagas, 
sendo 27 para alunos do 
ensino médio. Os cargos 
disponíveis são: auxiliar 
de comércio, auxiliar de 
atendimento/vendas e es-
toquista. Já para o ensino 
superior, são 10 oportuni-
dades distribuídas para os 
estudantes de Administra-
ção, Publicidade e Propa-
ganda, Marketing e Ciên-
cias Contábeis.
Em São José dos Campos, 
são 22 vagas disponíveis, 
sendo 16 para alunos do 
ensino médio, para as áre-
as de auxiliar de secreta-
riado, auxiliar de vendas 
e auxiliar de restaurante, e 
4 vagas para o ensino su-
perior de Administração, 
1 vaga para Pedagogia e 
outra para Marketing.
Em Ubatuba, são 10 opor-
tunidades. Entre elas, 6 
são para o ensino médio, 
para as áreas de auxiliar 
de vendas e auxiliar de co-
mércio, e 4 vagas para su-
perior em Administração.
Para os estudantes da ci-
dade de Caçapava, há 9 
oportunidades de estágio, 

O bate-papo gratuito 
acontece nesta quinta-fei-
ra (17) com o Coletivo 
Rede de Apoio Materno
A amamentação é uma 
fase da vida de uma mãe 
que desperta muitas dú-
vidas e medos, e já é 
comprovado que o leite 
materno e o processo de 
amamentar é parte impor-
tante para a saúde de uma 
criança, podendo influen-
ciar diferentes aspectos de 
seu sistema imunológico. 
Pensando nesse tema, o 
Coletivo Rede de Apoio 
Materno realizará um ba-
te-papo no Shopping Pátio 
Pinda a fim de sanar todas 

sendo 7 para alunos do en-
sino médio, para atuações 
em auxiliar de comércio, 
estoquista e auxiliar admi-
nistrativo e 2 vagas para 
superior em Administra-
ção.
Em Caraguatatuba tam-
bém há 9 vagas, sendo 5 
para o ensino médio, na 
área de auxiliar de vendas, 
2 vagas para superior em 
Administração e 2 na área 
de Ciências Contábeis.
Já em Jacareí, são 6 opor-
tunidades para os alunos 
do ensino médio atuarem 
como auxiliar de atendi-
mento e 2 vagas para su-
perior em Pedagogia.
Para Pindamonhangaba, 
são 7 vagas de estágio dis-
poníveis, sendo 5 vagas 
para o ensino médio na 
área de auxiliar de escritó-
rio e 2 vagas para o ensino 
superior em Administra-
ção.
Em Campos do Jordão, 
são 4 vagas para o ensino 
médio, na área de auxiliar 
de comércio e restaurante, 
e 2 vagas para quem cursa 
superior em Administra-
ção. Os alunos interes-
sados podem obter mais 
detalhes através do site 
www.centralestagio.com. 
Também é necessário o 
envio do currículo para o 
e-mail contato@centrales-
tagio.com com a especifi-
cação da vaga que deseja 
se candidatar. Mais infor-
mações pelos telefones 
3631-2529 ou 3011-0842, 
ou ainda pelo Whatsapp 
98245-0040.

as dúvidas referentes ao 
assunto e auxiliar os pais 
para essa etapa fundamen-
tal da vida do bebê.
Além de ser totalmente 
gratuita, a conversa tam-
bém contará com con-
sultoras de aleitamento 
materno que oferecerão 
diversas orientações, di-
cas e demonstrações sobre 
o processo de amamenta-
ção.
O evento não precisa de 
inscrição prévia e aconte-
ce na quinta-feira (17), às 
20h, próximo ao Pátio da 
Diversão do shopping. O 
encontro é aberto a todos 
os públicos.
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Fiscalização de obras
atua em 12 bairros

da zona rural

Vigilância em Saúde de
Ubatuba alerta para cuidados

a tomar com escorpiões

Inscrições para arte-educadores 
da Fundart se encerram
no dia 18 em Ubatuba

2º Caiçara Street Workout 
distribui R$ 2,1 mil em

prêmios na Martim de Sá
No último sábado, dia 
12 de  janeiro, agentes 
da Divisão de Fiscaliza-
ção de Obras Particulares 
(DFOP) da Prefeitura de  
Taubaté vistoriaram 12 lo-
calidades da região rural 
visando impedir a expan-
são dos loteamentos clan-
destinos.
Nessa ação foram per-
corridos um total de 115 
km. Os fiscais executaram 
vistorias no bairro Pouso 
Frio e  realizaram proce-
dimentos de  instrução 
de processos cumprindo 
determinação do Ministé-
rio Público nos seguintes 
bairros: Macuco, Cachoei-
ra do Caipira, Pedra Gran-

A Vigilância em Saúde 
de Ubatuba informa que 
escorpiões vêm se mul-
tiplicando em diferentes 
bairros de Ubatuba. Já 
foram registradas popula-
ções desse animal, que é 
peçonhento, ou seja, ino-
cula veneno ao picar, nos 
bairros Estufa I, Estufa II, 
Itaguá, Casanga, Lagoi-
nha e Ipiranguinha, além 
do Silop.
Ubatuba teve quatro aci-
dentes com escorpiões 
em 2017, quatro casos em 
2018 e um caso agora no 
início de 2019. Não houve 
óbitos. A Vigilância reco-
menda procurar imedia-
tamente a Santa Casa de 
Ubatuba em caso de aci-
dentes com escorpiões.
Para evitá-los, alguns cui-
dados são importantes 
como:

Terminam na próxima 
sexta-feira, 18, as inscri-
ções de arte-educadores 
interessados em ministrar 
oficinas como parte do 
Projeto “Arte para todos” 
2019, da Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatuba 
(Fundart). 
As oficinas culturais da 
Fundart compreendem a 
realização de atividades 
semanais de aspecto práti-
co, artístico e cultural re-
alizadas anualmente pela 
instituição. O objetivo é 
desenvolver as potencia-
lidades expressivas, esti-

A 2ª edição do Caiçara 
Street Workout (treino de 
rua)/Calistenia movimen-
tou as areias da Praia Mar-
tim de Sá, em Caraguata-
tuba. Ao todo, 41 atletas de 
calistenia do Brasil inteiro 
disputaram a competição 
no último sábado (12/01). 
O campeonato distribuiu 
R$ 2.150 em premiação 
aos vencedores.
Do total de inscritos, 17 
atletas participaram na 
categoria Avançado e 24 
competiram na Interme-
diário. Eles executaram 
movimentos acrobáticos 
no solo, barras e barras 
paralelas.
Thiago Tavares tornou-se 
bicampeão do Avançado e 
faturou um cheque de R$ 
1.500. John Wayne foi o 
vice-campeão e levou para 
casa um cheque de R$ 
300. O atleta Ericky Eva-
risto terminou em 3º lugar, 
com o prêmio de R$ 100.
Nicolas Duarte venceu no 
nível Intermediário e ga-
nhou R$ 250 pelo título; 
seguido por Willian Sou-
za, na vice-liderança, e 

de, Sobradinho, Caieiras, 
Sete Voltas, Mangalot, 
Taboãozinho, Ipiranga, 
estrada João Pasin e Sítio 
Jesus Miranda.
As operações têm surtido 
resultados. No loteamento 
Pouso Frio, por exemplo, 
os fiscais verificaram que  
as obras permanecem pa-
ralisadas e a vegetação já 
toma conta da estrada.
A administração munici-
pal reforça que o intuito 
dessas ações é evitar o 
desrespeito à legislação 
e o prosseguimento de 
obras que foram embarga-
das. As operações são exe-
cutadas de forma frequen-
te pelos fiscais da DFOP, 

– Examinar roupas, cal-
çados, toalhas e roupas de 
cama antes de usá-los;
– Manter lençóis, coberto-
res, cortinas sem contato 
direto com o chão;
– Usar luvas grossas ao 
manusear materiais de 
construção, na limpeza de 
jardins ou outros materiais 
que possam servir de abri-
go a escorpiões;
– Manter cama, sofás e 
berços afastados da pare-
de.
A equipe da Vigilância 
Ambiental vem realizan-
do visitas de casa em casa 
com o objetivo de orientar 
a população com relação 
aos cuidados a adotar para 
evitar a presença e proli-
feração de escorpiões, tais 
como:
– Manter a tampa dos ra-
los internos na posição 

mular a sensibilidade, am-
pliar a comunicabilidade, 
contribuir para a autoesti-
ma e auxiliar na formação 
de cidadãos.
Arte-educadores interes-
sados em participar po-
derão inscrever-se para a 
execução de até duas ofi-
cinas culturais. 
A inscrição é obrigató-
ria, devendo ser efetuada 
em formulário específico 
que inclui detalhes sobre 
o plano de trabalho a ser 
desenvolvido na oficina. 
O documento deve ser en-
tregue até o dia 18 de ja-

Isak Rodrigues, na 3ª co-
locação.
Os árbitros avaliaram 
quesitos relacionados à 
estática, dinâmica de for-
ça, acrobática e o conjunto 
das manobras (combo). O 
torneio somou pontos no 
ranking da Liga Nacional 
StreetWorkout/Brasil.
O campeonato foi organi-
zado pela equipe Caiçara 
Street Workout (CSW), 
em parceira com Liga 
Nacional StreetWorkout/
Brasil e conta com o apoio 
da Corpus Nutrição Es-
portiva, Supermercado 
Silva Indaiá, Santo Suco, 
Core Sport, Ulisses Lo-
pes Fisioterapia, Edinho 
Treinamento, Equilíbrio 
Condicionamento e Saú-
de, No Vaca Açaí, Rea-
bilite Odontologia, Athe-
nas Academia Shopping, 
E-Brasil Instrumentos 
Musicais, Big Apple, 
Quiosque Canto Bravo e 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, por meio da Secretaria 
de Esportes e Recreação.
Street Workout e Caliste-
nia. No street workout – 

com apoio da Guarda Ci-
vil Municipal em atendi-
mento a recomendação do 
Ministério Público.
Quem tem pretensão de 
comprar um imóvel na 
zona rural precisa tomar 
precauções. 
A primeira  atitude é veri-
ficar junto à prefeitura as 
condições de legalidade 
e se há projeto conten-
do toda a  infraestrutura 
necessária, como   asfal-
to das vias, instalação de 
energia elétrica,  esgoto e 
água. Qualquer dúvida é 
só entrar em contato com 
a  Secretaria de Planeja-
mento pelo telefone 3625 
5026.

fechada; abrir apenas para 
limpeza e enquanto estiver 
em uso;
– Colocar telas milimétri-
cas nos ralos na área ex-
terna;
– Vedar frestas nos muros, 
paredes e pisos;
– Vedar a soleira das por-
tas com rodinho ou roli-
nhos de areia;
– Não acumular entulho 
ou materiais de constru-
ção;
– Verificar se os espelhos 
de luz e pontos de fiação 
elétrica não apresentam 
frestas e vãos;
– Manter o ambiente lim-
po e organizado, acondi-
cionando o lixo em reci-
pientes fechados; manter 
a limpeza de jardins, sem 
acúmulo de folhas; provi-
denciar a limpeza e corte 
do mato em terrenos.

neiro de 2019, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 18 
horas, na sede da Fundart, 
na Praça Nóbrega nº 54, 
Centro, ou pelos Correios.
Com o objetivo de orien-
tar os arte-educadores 
interessados, a Fundart 
promoveu no último dia 
7 uma oficina de capacita-
ção para conhecimento do 
edital específico e elabora-
ção do plano de trabalho.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(12) 3833-7000 ou pelo 
e-mail: cultural@fundart.
com.br

treino de rua, o praticante 
usa o peso do próprio cor-
po para executar exercí-
cios em barras fixas, para-
lelas, no solo e até mesmo 
se apoiando em compa-
nheiros de treino. A práti-
ca exige força, coordena-
ção, explosão e equilíbrio 
e pode ser praticada ao ar 
livre, na rua ou em praças 
e locais públicos que ofe-
reçam os equipamentos, 
ou até mesmo dentro de 
casa. Com criatividade, os 
atletas conseguem trans-
formar itens do cotidiano 
em aparelhos para o trei-
namento.
A Calistenia (do grego 
kallos, que significa bele-
za e sthenos, que significa 
fortaleza) é um conjunto 
de exercícios físicos em 
quais se movimentam di-
versos grupos musculares, 
concentrando-se na potên-
cia e no esforço. A caliste-
nia é também chamada de 
aquecimento. O esporte é 
praticado em cerca de 90 
países, tendo os Estados 
Unidos e a Rússia como 
referências.

Aviso de Fracasso de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim/SP torna 
público que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 059/2018, com 
Sessão de Negociação realizada no dia 14/01/2019, às 14h00min, que ob-
jetiva a Aquisição de Van com Acessibilidade para o Setor de Saúde, foi de-
clarada FRACASSADA. As razões que motivaram a decisão encontram-se 
a disposição dos interessados no Setor de Licitação da Prefeitura. Potim, 
15 de janeiro de 2019. André Luís Soares de Oliveira – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 001/2019. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição e Instalação de Concertina nas Escolas da Rede 
Municipal de Ensino, conforme Termo de Referência e demais Anexos do 
Edital. Data da realização: 29/01/2019 às 09h00min - Início do credencia-
mento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos 
Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado 
no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.
br.


