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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté abre 
inscrições para Jogos 
Taubateanos do Idoso

Aguilar Junior nomeia novo 
secretário de Urbanismo 

em Caraguatatuba

Palestra sobre a Campanha Nacional 
outubro Rosa realizada na OAB

Interdição de Via
em Caçapava

Começaram esta semana 
as inscrições para os Jo-
gos Taubateanos do Idoso 
(Joti). O edital e a ficha de 
inscrição já estão disponí-
veis no site da prefeitura 
até o dia 5 de novembro.
Podem participar idosos 
a partir de 60 anos (ou a 
serem completados em 
2020) que sejam morado-
res e atuantes, ou não, em 
projetos sociais desenvol-
vidos pela prefeitura. É 
preciso ter condições de 
saúde estáveis e/ou con-
troladas com acompanha-
mento médico, estar devi-
damente inscrito através 
da ficha oficial do evento 
e satisfazer a todas as exi-
gências do regulamento.
Serão disputadas 11 mo-
dalidades. Cada idoso 
pode participar de, no má-
ximo, duas modalidades 
diferentes, desde que as 
mesmas não sejam dispu-
tadas no mesmo período. 
O atletismo, por exemplo, 
acontece somente de ma-
nhã e a natação somente 
no período da tarde. Por-

A Secretaria de Urba-
nismo de Caraguatatuba 
conta com um novo se-
cretário. O prefeito Agui-
lar Junior nomeou para a 
pasta o arquiteto Wilber 
Schmidt Cardozo.
O arquiteto assume a se-
cretaria no lugar do enge-
nheiro Leandro Borella, 
que comandava a pasta in-
terinamente. Borella con-
tinua como secretário de 
Obras Públicas.
Wilber Cardozo é pós-
-graduado em Gestão Am-

Dia 16 de outubro as 10.30 
hs foi realizada na sede da 
OAB, na Rua Bom Jesus, 
em Tremembe, palestra 

Amanhã será realizada a 
retirada de entulho de uma 
demolição na Rua Cônego 
Rodovalho, esquina com a 
Rua 14 de Abril. 
Para permitir a realiza-
ção dos trabalhos com 

tanto é permitido que ao 
atleta se inscrever nessas 
duas modalidades.
Para efetivar sua parti-
cipação, todos os atletas 
devem entregar a ficha de 
inscrição na Secretaria de 
Esportes e Lazer (Rua Ed-
mundo Morewood, 331. 
Vila Edmundo) ou para um 
dos técnicos envolvidos. É 
obrigatória apresentação/
entrega do atestado médi-
co no ato da inscrição.
O Joti será realizado no 
dia 12 de novembro em 
três locais: Complexo Es-
portivo CTI, Sesc e na As-
sociação dos Empregados 
do Comércio de Taubaté.
Os atletas com bons re-
sultados e os destaques no 
Joti podem ser convidados 
a representar Taubaté nos 
Jogos Regionais do Idoso 
(Jori) de 2020, participan-
do de treinos preparató-
rios específicos oferecidos 
pela prefeitura.
O objetivo do Joti é valo-
rizar e estimular a prática 
esportiva, como fator de 
promoção de saúde e bem-

biental e acumula experi-
ência de mais de 20 anos 
na área de gerenciamento 
e coordenação de obras 
no segmento de edifícios 
residenciais em empresa 
construtora. 
O arquiteto já ocupou o 
cargo de secretário de 
Urbanismo entre 2014 e 
2016 em Caraguatatuba; e 
de 2017 a 2019, foi tam-
bém secretário, em Uba-
tuba, das pastas de Meio 
Ambiente, Urbanismo e 
Habitação.

sobre exames preventivos, 
em especial sobre o câncer 
de mama. 
Equipe de enfermeiras da 

segurança, a Rua Cône-
go Rodovalho, no trecho 
compreendido entre a Rua 
14 de Abril e a Rua Mar-
quês do Herval, estará 
interditada das 06:00 às 
18:00 horas do dia 18 de 

-estar, resgatando a auto-
estima para melhor con-
vívio social dos idosos do 
município. O regulamento 
e a ficha de inscrição estão 
disponíveis no site da pre-
feitura: http://www.tauba-
te.sp.gov.br/jogos-tauba-
teanos-do-idoso/. Mais 
informações na Secretaria 
de Esporte e Lazer pelo te-
lefone: 3624-8740.
Modalidades do Joti
Atletismo – masculino/fe-
minino
Buraco – masculino/femi-
nino
Damas – masculino/femi-
nino
Dança de Salão – misto
Dominó – masculino/fe-
minino
Natação – masculino/fe-
minino
Tênis – masculino/femini-
no
Tênis de Mesa – masculi-
no/feminino
Truco – misto
Voleibol Adaptado – mas-
culino/feminino
Xadrez – masculino/femi-
nino

A Secretaria de Urbanismo 
tem por finalidade execu-
tar as atividades de análise 
e aprovação de projetos de 
obras particulares, respon-
sabilizar-se pela elabora-
ção e manutenção atua-
lizada do Plano Diretor, 
fiscalizar o cumprimento 
das normas referentes às 
construções particulares e 
embargá-las, fazer cum-
prir as normas referentes a 
zoneamento e loteamento 
e executar a fiscalização 
de posturas.

prefeitura de Tremembé 
esteve presente orientan-
do e realizando exames de 
prevenção.

outubro. Solicita-se aos 
condutores que respeitem 
a sinalização e conduzam 
seus     veículos em veloci-
dade reduzida e com cui-
dado nas imediações da 
interdição.
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Miscelânea
Curiosidades

Festejar a data em que a pessoa completa mais um ano de vida não é 
costume existente em todo mundo. No Vietnã, por exemplo, essa come-
moração não acontece na data do nascimento das pessoas, mas no Ano 
Novo, de maneira coletiva. As festas de aniversário surgiram no Ocidente. 
Os antigos romanos já comemoravam o dia do aniversário de uma pessoa 
conhecido como “dies soltiemnes natais”. Os bolos de aniversário apare-
ceram na Grécia, quando os adoradores de Artemis, a deusa da fertilidade, 
passaram a oferecer no seu templo, um preparado de mel e pão, no forma-
to de uma lua (daí também a expressão “lua de mel”. As velas colocadas 
em cima do bolo também surgiram na época dos deuses antigos, pois as 
pessoas acreditavam que a fumaça das velas levava as preces dos fiéis até 
o Céu, além de proteger o aniversariante dos espíritos maus e garantir sua 
proteção para o próximo ano. 
***
Sabendo que o exército de seu país importava canivetes alemães, Karl El-
sener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes Victorianos 
foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Elsener colocou 
o brasão do país para diferenciá-los dos alemães e os batizou homenagean-
do seus pais Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores 
mais refinados, ele aperfeiçoou os canivetes e assim surgiram os modelos 
com ferramentas abre latas, chave de fenda, punção e saca rolhas, serrote, 
alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho para pesca, lente 
de aumento e até uma pequena bússola. Os primeiros popularizaram-se 
depois da Secunda Grande Guerra Mundial, com as unidades americanas. 
Atualmente, a linha para oficiais tem cem diferentes combinações.

Humor

O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos bra-
ços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel 
da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se 
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.

Mensagens

Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento 
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar 
para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo 
que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, separan-
do as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus 
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará 
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima

1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se aprende bem senão pela experiência.
Para fazer o fogo são necessárias apenas duas pedras.
Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.
Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.
Nem tudo que dá pra ver é o certo.
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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
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REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
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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.

CMDCA afasta conselheiros
tutelares a bem do serviço
público em Caraguatatuba

O Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCA) de Caraguata-
tuba emitiu duas resolu-
ções no final da tarde des-
ta terça-feira (15/10) para 
informar sobre a demissão 
de cinco conselheiros tu-
telares a bem do serviço 
público. Um outro pro-
fissional já havia pedido 
exoneração do cargo.
A decisão partiu após con-
clusão de Processo Ad-
ministrativo Disciplinar 
interno (instaurado após 
denuncia feita pelo Minis-
tério Publico) e elaborado 

pela Comissão Técnica 
Disciplinar da Secretaria 
de Administração.
Cabe ressaltar que também 
ocorre investigação pelo 
Ministério Público sobre 
uma denúncia de inconti-
nência pública e conduta 
escandalosa (comporta-
mento que não se ajusta 
aos limites da decência e 
que esteja revestida de pu-
blicidade ou repercussão 
pública).
Os cinco profissionais fo-
ram afastados das suas 
funções nesta terça-feira 
(15/10).

A partir desta quarta-feira 
(16/10), o Conselho Tu-
telar atenderá exclusiva-
mente na Unidade do Cen-
tro – Rua Olímpio José de 
Oliveira, 779 – Jardim 
Jaqueira, próximo à rodo-
viária. O telefone é (12) 
3882-1690.
A Unidade do Conselho 
Tutelar da Região Sul vol-
tará a atender no início de 
janeiro de 2020.
O plantão após às 17h 
funcionará normalmente 
e 24h aos sábados, domin-
gos e feriados pelo telefo-
ne 99723-6758.
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Equipe da Defesa Civil de
Caraguatatuba participa de

capacitação em Campos do Jordão

Fundacc recebe doação da APM 
para premiação do 12º Festival

Estudantil de Teatro

Stand Up Comedy e tradicional Balada 
do Servidor marcam Mês do Servidor

da Prefeitura de Caraguatatuba

Cinco agentes da Defe-
sa Civil de Caraguata-
tuba participam hoje e 
amanhã, da Oficina Pre-
paratória para as Chu-
vas de Verão (OPOV) no                                  
auditório do Hotel Leão 
da Montanha, em Campos 
do Jordão.
O evento tem como obje-

A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba recebeu, na 
tarde da última quinta-fei-
ra (10), uma doação de R$ 
1.500 da APM – Associa-
ção Paulista de Medicina, 
de Caraguatatuba, para a 
premiação do 1º, 2º e 3º lu-
gares da categoria melhor 
peça no 12° Festival Estu-
dantil de Teatro (FET).
A doação da quantia foi 
entregue pelo Dr. Pedro 
Norberto, pediatra no 
município, primeiro pre-
sidente da Fundação Cul-
tural, entre 1993 e 1996, 
e atual conselheiro no 
Conselho Deliberativo da 
Fundacc.
A presidente da Fundacc, 
Silmara Mattiazzo, desta-
ca que “nós da Fundação 
ficamos extremamente 

As atividades do Mês do 
Servidor estão chegando à 
sua reta final. Na próxima 
semana, os servidores mu-
nicipais da Prefeitura de 
Caraguatatuba, Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba (Fundacc), 
Instituto de Previdência 
do Município de Cara-
guatatuba (CaraguaPrev) 
e Câmara Municipal terão 
um cronograma movi-
mentado e com direito a 
festa no sábado (26).
Na próxima segunda-feira 
(21), às 14h, técnicos das 
Secretarias de Meio Am-
biente e de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania 
promovem o curso de Hor-
ta e Temperos, no Banco 
de Alimentos. Destinado 
aos funcionários públicos 
municipais, o treinamen-
to fornece técnicas para o 
plantio de hortaliças em 
casa e seus benefícios.
O Banco de Alimentos 
fica na Avenida Ministro 
Dílson Funaro, 287, no 
Jardim Britânia. O telefo-
ne é (12) 3887-3551. Não 
será permitida a presen-
ça de menores de idade e 
acompanhantes.
Semana de Conciliação e 
Negociação de Dívidas
Os servidores públicos 
municipais têm a chance e 
a oportunidade de limpar 
o seu nome e recuperar o 
crédito também na segun-
da-feira durante a Semana 
de Conciliação e Negocia-
ção de Dívidas do Procon 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba, das 10h às 16h, no 
Centro Judiciário de Solu-
ção de Conflitos e Cida-
dania (Cejusc), no bairro 
Jardim Primavera.
Na ocasião, representan-
tes dos bancos Santander, 
Itaú, Caixa Econômica 
Federal, Sicredi (Sistema 
de Crédito Cooperativo) 
e da empresa de telefonia 
Vivo oferecem opções 
para os consumidores re-
negociarem os débitos 
com as empresas.
Os interessados devem 
se dirigir ao Cejusc, no 
bairro Jardim Primavera, 
e apresentar originais e 
cópias do RG, CPF, com-
provante de residência, 
comprovantes de renda 
(pessoal e familiar/holeri-
tes recibos de pensão ou 
aluguel) e demonstrativos 
das dívidas (contratos, ex-
tratos, faturas, carnês).
População
Os consumidores em geral 
podem requer o benéfico 
da Semana de Conciliação 
e Negociação de Dívidas 
entre os dias 22 e 24 de 
outubro (terça a quinta-
-feira), das 10h às 16h.
O Cejusc está localizado 
na Avenida Paraná, 340, 
no Jardim Primavera, 

tivo capacitar os agentes 
da Defesa Civil em rela-
ção às chuvas de verão e 
ainda levar conhecimento 
aqueles que de forma di-
reta ou indiretamente es-
tão    comprometidos com 
a matéria.
Os agentes de Caragua-
tatuba participam todos 

agraciados com a doação. 
Temos certeza de que o 
festival será um sucesso. 
Obrigada a todos da Asso-
ciação Paulista de Medi-
cina e um agradecimento 
mais do que especial ao 
Pedro, por ser esse par-
ceiro excepcional da cul-
tura”.
As inscrições para o 
FET estão abertas até as 
23h59min do próximo 
dia 27 e devem ser fei-
tas exclusivamente pelo 
formulário: https://fun-
dacc.sp.gov.br/inscrico-
es-fet-2019/  correspon-
dendo todas as exigências 
do edital: https://fundacc.
sp.gov.br/12o-fet-festival-
-estudantil-de-teatro-de-
-caraguatatuba/.
Este ano, as apresentações 
serão de 8 a 16 de novem-

próximo à UPA da região 
Central. Mais informações 
nos telefones (12) 3882-
3759 – Cejusc e 3897-
8282 – Procon
CIAPI
O comediante Maurício 
Meirelles traz sua irreve-
rência na terça-feira, dia 
22 de outubro, às 19h no 
Centro Integrado de Aten-
ção à Pessoa com Defici-
ência e ao Idoso (CIAPI), 
localizado no Jardim Ja-
queira.
Nascido no Rio de Janei-
ro, Meirelles é publicitá-
rio de formação, redator, 
humorista, publicitário, 
colunista, apresentador, 
repórter e escritor. Ele dei-
xou a carreira de redator 
publicitário para seguir a 
de humorista e em 2017 
completou 10 anos na área 
de comédia.
Na TV já trabalhou no 
CQC (BAND), Legen-
dários (Record), X Fac-
tor (BAND), Estranho 
Show de Renatinho (Mul-
tishow), Pânico na TV 
(BAND), mais recente-
mente no programa Zona 
Mista, do SporTV, em 
jul/2018 e, atualmente, no 
programa Vídeo Show, no 
site G-Show da TV Globo.
Em 2013 criou o We-
bbullying, que desde en-
tão faz parte do seu show 
de stand up. Seu canal no 
Youtube conta com mais 
de 370 milhões de visua-
lizações e mais de 2,6 mi-
lhões de inscritos.
Palestra
Na quarta-feira, dia 23 de 
outubro, às 18h30, haverá 
uma palestra motivacional 
com o ex-goleiro Ricardo 
Berna. O goleiro foi bi-
campeão brasileiro e cam-
peão da Copa do Brasil 
pelo Fluminense. Ele dei-
xou os gramados em 2018, 
com 39 anos de idade. Ri-
cardo já jogou no Guarani, 
América-MG, São José-
-SP, Fluminense e Fortale-
za. Após a aposentadoria, 
Berna se dedica a área de 
desenvolvimento humano, 
atuando como coach para 
jogadores de futebol.
Para assistir ao show do 
comediante Maurício 
Meirelles e a palestra mo-
tivacional o servidor inte-
ressado precisa apresen-
tar o crachá ou holerite, 
acompanhado de um do-
cumento oficial com foto 
e doar um item de higiene 
pessoal (sabonete, creme 
dental, xampu ou escova 
de dente).
As vagas são limitadas em 
500 para cada atração e 
não é permitida a entrada 
de menores de 18 anos no 
Stand Up Comedy.
O CIAPI está localizado 
na Rua Jorge Burihan, 30, 
no Jardim Jaqueira

os anos deste treinamen-
to que tem como base os 
decretos do Plano Pre-
ventivo de Defesa Civil 
(PPDC) e Plano Preven-
tivo de Defesa Civil para 
Ressacas (PPDCR), com 
vigência de 1º/12/2019 a 
31/03/2020, podendo ser 
prorrogado.

bro no auditório Maristela 
de Oliveira e a premiação 
para as três melhores pe-
ças será no valor de R$ 
700 para o 1º lugar, R$ 
500 para o 2º e R$ 300 
para o 3º colocado.
Além disso, serão entre-
gues troféus produzidos 
pelo artesão Robson Nas-
cimento e certificados 
para as categorias: Me-
lhor Ator; Melhor Atriz; 
Melhor Diretor; Melhor 
Cenografia; Melhor Figu-
rino; Melhor Maquiagem; 
Melhor Pesquisa e 3ª, 2ª e 
1ª Melhor Peça.
O vencedor terá direito, 
ainda, ao uso de espaço 
escolhido pelo grupo para 
uma temporada de quatro 
dias, técnico de ilumina-
ção e som, montagem de 
cartazes e divulgação.

Corrida
A largada da Corrida do 
Servidor será no dia 25 de 
outubro (sexta-feira), às 
19h30, na Praça de Even-
tos do Porto Novo. A cor-
rida terá 5 Km de distância 
na orla do bairro. A com-
petição é promovida pela 
Secretaria de Administra-
ção, em parceria com a 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, e aguarda 440 ser-
vidores públicos munici-
pais.
Os kits da corrida vão ser 
entregues no mesmo dia, 
das 17h às 18h30, na Pra-
ça de Eventos do Porto 
Novo. O endereço é Ala-
meda José Francesconi, 
1.690, no Porto Novo.  Os 
participantes devem doar 
um tubo de pasta e uma 
escova de dente no mo-
mento da retirada do kit.
Balada
A Balada do Servidor ani-
ma os funcionários públi-
cos municipais no sábado 
(26/10), das 20h à 1h, na 
Praça da Cultura, no Cen-
tro. A animação fica por 
conta de uma banda e DJ. 
Para participar da Balada, 
o funcionário deve apre-
sentar o crachá ou holerite 
no momento da entrada, 
juntamente com um docu-
mento oficial com foto. O 
colaborador tem direito a 
levar um acompanhante. A 
festa de encerramento do 
Mês do Servidor é marca-
da por sorteio de diversos 
brindes entre os colabora-
dores.
Olimpíada do Servidor
Em continuidade à pro-
gramação do Mês do Ser-
vidor, a segunda etapa da 
Olimpíada dos Servido-
res Públicos Municipais 
de Caraguatatuba (Sepu-
ca) ocorre neste sábado 
(19), a partir das 8h, no 
Centro Esportivo Muni-
cipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug), no Jardim Bri-
tânia.
Organizada pela Secreta-
ria de Esportes e Recre-
ação, a Olimpíada reúne 
funcionários de diversas 
secretarias, Fundacc, Ca-
raguaPrev e da Câmara de 
Caraguatatuba em dispu-
tas de truco, natação, vô-
lei, atletismo, queimada, 
futsal, basquete, dominó e 
xadrez.
Além das modalidades 
tradicionais, neste ano 
tem o X-Games Servidor 
(Extreme Games/Jogos 
Extremos – esportes radi-
cais) com as modalidades 
Bike Free Style (manobras 
de bicicletas estilo livre), 
SUP (Stand Up Paddle) e 
skate.
O Cemug fica na Aveni-
da José Herculano, 50, no  
Jardim Britânia. O telefo-
ne é o (12) 3885-2200.
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Univesp amplia opções e triplica 
vagas para curso superior
gratuito em Caraguatatuba

Defesa Civil de Caraguatatuba 
participa de workshop sobre 

‘apagão’ na Alemanha

Atleta taubateana é convocada para
Sul-Americano Escolar

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - A 
Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado do julgamento 
da habilitação da licitação Pregão (Eletrônico) Nº 049/2019 – Proc. 
Adm. Nº 279/2019. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura 
e Parcelada de Material de Hidráulica. Data da realização da sessão 
eletrônica: 15/10/2019 às 10h00min – Após análise da documentação 
apresentada, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio decidiram pela INABI-
LITAÇÃO DE TODOS OS LICITANTES, sendo assim e com fulcro no 
Parágrafo 3º do Art. 48 da Lei 8.666/93, concede-se o prazo de até 
08 (oito) dias úteis, para apresentação de nova documentação. André 
Luis S. Oliveira – Pregoeiro.

A Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Uni-
vesp) abriu na terça-feira 
(15/10), as inscrições para 
o Vestibular 2020. No polo 
de Caraguatatuba serão 
oferecidas 70 vagas em 
seis cursos, com ingresso 
através de vestibular.
A novidade é a amplia-
ção dos cursos, que além 
das Licenciaturas, Letras, 
Matemática e Pedagogia, 
serão oferecidas opções 
voltadas ao eixo de Com-
putação: Bacharelado em 
Tecnologia da Informação 
(BTI), Bacharelado em 
Ciência de Dados e Enge-
nharia de Computação.
As inscrições vão até as 
15h do dia 14 de novem-
bro e devem ser feitas pelo 
site vestibular.univesp.br . 
As provas ocorrerão em 1º 
de dezembro. O início das 

Um ano após a visita de 
coronéis do Corpo de 
Bombeiros da Alemanha 
à Caraguatatuba, na próxi-
ma semana o vice-prefeito 
e secretário de Mobilida-
de Urbana e Proteção ao 
Cidadão, capitão Cam-
pos Junior, vai à cidade 
de  Bermerhaven, onde 
participa de uma troca de 
experiência com os profis-
sionais.
Junto com ele seguem o 
coordenador municipal de 
Defesa Civil de São José 
dos Campos, Paulo Hen-
rique Zacarone, o secreta-
rio chefe da Casa Militar 
e coordenador estadual de 
Proteção e Defesa Civil, 
coronel Walter Nyakas Jú-
nior, mais três bombeiros, 
sendo um da Regional da 
Defesa Civil, uma da Es-
cola de Bombeiros e um 
da Casa Militar, além de 
uma tradutora.
“Vamos a convite da Fun-
dação Engagement Glo-
bal, que atua financiando 
projetos. Eles trouxeram 
os bombeiros no ano pas-
sado e agora estão nos le-

A taubateana Samanta 
Lopes, 13 anos, foi sele-
cionada para representar 
o Brasil no Campeonato 
Sul-Americano Escolar 
de Atletismo que acontece 
em dezembro deste ano no 

aulas está previsto para fe-
vereiro/2020.
Não há limite de idade e o 
custo da inscrição é de R$ 
45. Para participar, basta 
ter concluído o ensino mé-
dio ou estar cursando, com 
a conclusão até o período 
da matrícula.
Nos primeiros dias, até 
às 15h de 18 de outubro, 
todas as pessoas inscritas 
no Cadastro Único do Go-
verno Federal (CadÚni-
co) terão isenção da taxa. 
Também será concedida a 
redução de 50% do valor 
da taxa de inscrição, em 
conformidade com a Lei 
Estadual nº 12.782/17, aos 
candidatos que preencham 
cumulativamente, os se-
guintes requisitos: estejam 
regularmente matricula-
dos no ensino médio ou 
equivalente, no 3º semes-

vando”, explica Campos 
Junior.
Com o tema ‘Infraestru-
turas Críticas e Possíveis 
Impactos na Sociedade 
Civil’, o workshop vai 
debater o cenário de uma 
hipotética falha de energia 
generalizada que se esten-
de por vários dias (apa-
gão).
Segundo Campos Junior, 
a expectativa é da elabo-
ração de uma estrutura 
unificada de plano de ação 
(manual) para as comuni-
dades de Caraguatatuba e 
São José dos Campos, le-
vando em consideração as 
infraestruturas críticas das 
cidades e o impacto para a 
população e para as auto-
ridades.
“A ideia é saber como agir 
em questões de segurança, 
abastecimento de água, 
esgoto, hospitais. Saber se 
podemos ter um sistema 
alternativo de alimenta-
ção para as rotas de fugas. 
Por isso já estamos em 
conversação com a Cara-
guá Luz e EDP para saber 
de que forma eles podem 

Paraguai.
Samanta vai disputar a 
modalidade de lançamen-
to de disco. 
Este é o terceiro ano 
consecutivo que Tauba-
té tem atletas convoca-

tre da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), em curso 
pré-vestibular ou em curso 
superior, em nível de gra-
duação ou pós-graduação 
ou que recebam remune-
ração mensal inferior a 
dois salários mínimos ou 
desempregados.
Os benefícios são conce-
didos no site do vestibular. 
No momento da inscrição, 
basta clicar em “redução 
de taxa” ou “isenção”.
Através de uma parceria 
com o Governo do Esta-
do, desde 2017 a Prefei-
tura de Caraguatatuba e a 
Univesp ofereceram vagas 
para cursos superiores. As 
aulas são realizadas na 
EMEF Prof. Antônio de 
Freitas Avelar, no bairro 
Estrela D’Alva. No local, 
ocorrem as aulas e o su-
porte aos estudantes

contribuir”.
As palestras serão realiza-
das entre os dias 21 e 30 
de outubro no Quartel do 
Corpo de Bombeiros de 
Bremerhaven
Semelhança
Bremerhaven é uma cida-
de litorânea e portuária, na 
Alemanha, possui cerca 
de 120 mil habitantes, por 
isso tem certa semelhan-
ça com Caraguatatuba. O 
Corpo de Bombeiros de lá 
trabalha muito com o vo-
luntariado, outra medida 
que a Defesa Civil local 
quer trabalhar junto às co-
munidades localizadas em 
área de risco.
“A vinda da comitiva no 
ano passado foi até em 
função do que Caragua-
tatuba já vivenciou, com 
a Catástrofe de 1967, que 
foi fundamental para a 
criação da Defesa Civil e 
a resiliência de seu povo. 
Mesmo o Brasil não ten-
do uma cultura de volun-
tariado, ainda é possível 
despertar nas pessoas esse 
sentimento de acolhimen-
to”, conclui o secretário.

dos                     pela Con-
federação Brasileira de 
Desporto                  Escolar. 
Em 2017 e 2018, os ve-
locistas Enzo Barros e 
Kathelyn Veloso também 
foram convocados.


