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A GAzetA dos Municípios

Varejo da região encerra 2018 
com leve alta de 0,6% na

geração de empregos formais

Bebiano é exonerado e general
Floriano Peixoto Vieira Neto assume

Cras Sabará Mourisco
promove oficina temática

Detran.SP leiloa 440
veículos em Cruzeiro

De acordo com o Sinco-
vat, setor fechou o ano 
com estoque ativo de 
102.372 vínculos
O comércio varejista da 
RM Vale abriu 943 postos 
de trabalho em dezembro, 
resultado de 4.583 admis-
sões contra 3.640 desliga-
mentos. O varejo da re-
gião finalizou o mês com 
estoque ativo de 102.372 
vagas celetistas, leve alta 
de 0,6% em relação ao 
mesmo período de 2017. 
Em 2018, 584 vagas fo-
ram abertas.
As informações recebidas 
pelo Sincovat (Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Taubaté e região) são da 
Pesquisa de Emprego no 
Comércio Varejista do Es-
tado de São Paulo (PESP 
Varejo), da FecomercioSP, 
elaborada com base nos 
dados do Ministério do 
Trabalho, por meio do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged) e do impacto do 
seu resultado no estoque 

A exoneração do advoga-
do Gustavo Bebianno Ro-
cha do cargo de ministro-
chefe da Secretaria-Geral 
da Presidência da Repú-
blica foi publicada ontem, 
dia 19 no Diário Oficial da 
União. O general da reser-
va Floriano Peixoto Vieira 
Neto assumirá a pasta.
O porta-voz da Presidên-
cia, Otávio do Rêgo Bar-
ros, anunciou na segunda-
feira, dia 18, a exoneração 
de Bebianno e informou 
que foi uma “decisão de 
foro íntimo” do presidente 
Jair Bolsonaro.
Minutos depois, a Presi-

O Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
Sabará Mourisco promo-
ve, em parceria com a 
Obra Social Vila Apare-
cida, às 9h do dia 22 de 
fevereiro uma oficina te-
mática comunitária com 
o tema “Inclusão: qual é 

Apenas online, evento vai 
leiloar carros e motos com 
direito a documentação e 
também para desmanche e 
reciclagem
O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Pau-
lo (Detran.SP) leiloa, na 
quinta-feira, dia 21, 440 
veículos removidos por 
infrações de trânsito em 
Cruzeiro e região. Des-
ses, 24 têm direito a docu-
mentação e podem voltar 
a circular. O restante será 
destinado a reciclagem e 
desmanches credenciados.
O leilão será realizado on-
line no site (www.euamo-
leilao.com.br) a partir das 
10h. Pessoas físicas, a par-
tir dos 18 anos, só podem 
adquirir os veículos com 
direito a documentação. O 
pagamento deve ser feito 
à vista. Após o arremate, 
os débitos são baixados e 
é necessário que o com-
prador efetue a transferên-
cia do veículo para o seu 
nome, emitindo um novo 
documento para o veículo.
Cabe salientar, contudo, 
que se o valor da venda 
não for suficiente para co-
brir as dívidas, o antigo 
proprietário continuará 
responsável por quitá-las.
As fotos dos veículos esta-

estabelecido de trabalha-
dores no Estado de São 
Paulo, obtido com base na 
Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais).
Das nove atividades ana-
lisadas, quatro registraram 
variação negativa no esto-
que de trabalhadores em 
comparação a dezembro 
de 2017, com destaque 
para lojas de vestuário, te-
cidos e calçados (-2,2%). 
Por outro lado, os seg-
mentos de lojas de móveis 
e decoração (5%); e de 
eletrodomésticos, eletrô-
nicos e lojas de departa-
mentos (4,6%) apontaram 
as maiores altas na mesma 
base de comparação.
Para o presidente do Sin-
covat e vice-presidente 
da FecomercioSP, Dan 
Guinsburg, a expectati-
va é de que esse processo 
de recuperação das vagas 
perdidas em 2015 e 2016 
continue em 2019, visto 
que os indicadores de con-
fiança e as vendas do setor 
já apresentaram melhoras 

dência da República di-
vulgou um vídeo, de pou-
co mais de um minuto, em 
que Bolsonaro agradece 
a colaboração do ex-mi-
nistro e atribui a mal-en-
tendidos os motivos pelos 
quais ele foi exonerado.
Floriano Peixoto, secretá-
rio executivo da Secreta-
ria-Geral da Presidência, 
assumirá de forma defini-
tiva o comando a secreta-
ria. A pasta é responsável 
pela implementação de 
medidas para modernizar 
a administração do gover-
no e avançar em projetos 
em curso. É uma das pon-

nosso papel?”.
A atividade acontece na 
paróquia Nossa Senho-
ra Aparecida, na avenida 
Dr César Costa, 800, Vila 
Aparecida.
A oficina será ministrada 
pela assistente social do 
Cras, e também mestre em 

rão disponíveis no site do 
leiloeiro. O número de lo-
tes a serem leiloados está 
sujeito a alterações, pois 
os proprietários podem 
regularizar a situação de 
seus veículos e retirá-los 
do pátio antes da realiza-
ção do evento.
Visita ao pátio – Os inte-
ressados no leilão podem 
fazer inspeção visual dos 
veículos no pátio nes-
ta terça, dia 19, e quarta, 
dia 20, sempre das 9h às 
17h. Os pátios em Cruzei-
ro ficam na avenida Drº. 
Adriano Marrey Júnior, 
563, no bairro Santa Lu-
zia, e na rua Afonso Pena, 
290, no centro.
Regras – Os leilões são 
realizados conforme de-
termina a legislação fe-
deral. Os veículos remo-
vidos por infração às leis 
de trânsito, como, por 
exemplo, falta de licencia-
mento, podem ir a leilão 
caso não sejam retirados 
por seus proprietários em 
até 60 dias, exceto os que 
têm pendência judicial, de 
acordo com a lei federal 
13.160, de 2015.
Antes de ir a leilão, po-
rém, o dono do veículo 
é notificado e tem prazo 
para reaver o bem. A no-

em 2018, além de infla-
ção baixa, juros baixos e 
a própria queda do desem-
prego. Isso proporcionará 
um cenário mais atrativo 
para criação de novos vín-
culos.
Desempenho estadual
O comércio varejista no 
Estado de São Paulo se-
gue trajetória de alta pelo 
quinto mês consecutivo. 
Em dezembro, 3.965 em-
pregos formais foram cria-
dos, resultado de 74.426 
admissões contra 70.461 
desligamentos.
Foi o melhor saldo para 
dezembro desde 2007, 
quando se iniciou a sé-
rie histórica. Com esse 
desempenho, o setor en-
cerrou o mês com um es-
toque ativo de 2.101.748 
vínculos empregatícios, o 
maior nível de empregos 
desde janeiro de 2016, 
leve alta de 0,6% em rela-
ção a dezembro de 2017. 
No acumulado de 2018, o 
saldo também foi positivo 
(12.539 vagas).

tes entre o Palácio do Pla-
nalto e a sociedade.
Bebianno, presidente do 
PSL na época da campa-
nha eleitoral, é suspeito de 
irregularidades no repasse 
de recursos do Fundo Es-
pecial de Financiamento 
de Campanha para candi-
datas do partido.
Em nota divulgada na se-
mana passada, ele negou 
as irregularidades. “Rei-
tero meu incondicional 
compromisso com meu 
país, com a ética, com o 
combate à corrupção e 
com a verdade acima de 
tudo”, disse.

Educação, Diuna Martins. 
O objetivo é dis-
cutir o papel da                                                            
sociedade no processo de 
inclusão; um direito cons-
tituído a ser garantido e 
materializado na vida co-
tidiana de todos os cida-
dãos.

tificação é feita por meio 
de edital publicado no 
Diário Oficial do Estado 
e no portal do Detran.SP 
(www.detran.sp.gov.br). 
Passado o prazo legal e 
não havendo manifestação 
do responsável, o veículo 
é relacionado para leilão.
O Detran.SP é responsável 
apenas por veículos remo-
vidos pela Polícia Militar, 
em perímetro urbano, por 
infrações que competem 
ao Estado fiscalizar, como 
racha, manobra perigosa, 
falta de licenciamento, ve-
ículo sem placa ou com a 
placa ilegível.
Veículos removidos por 
estacionamento irregular, 
por exemplo, são de res-
ponsabilidade das prefei-
turas. Aqueles removidos 
em estradas são de respon-
sabilidade dos órgãos que 
atuam em rodovias, como 
o Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) e 
a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF).
Veículos removidos por 
envolvimento em crimes 
são de responsabilidade 
da Secretaria da Seguran-
ça Pública (SSP) e aqueles 
com pendências judiciais 
competem ao Poder Judi-
ciário.
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Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
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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 alcachofra é uma planta medicinal, serve para ajudar no tratamento 
da anemia, aterosclerose, diabetes, doenças do coração, febre, fígado, 
fraqueza, gota, hemorróidas, hemofilia, pneumonia, reumatismo, sífilis, 
tosse, uréia, urticária e problemas urinário. As propriedades da alcacho-
fra incluem sua ação anti-esclerótica, depurativa do sangue, digestiva, 
diurética, laxante, anti-reumática, anti-tóxica, hipotensora e anti-térmica. 
A alcachofra pode ser consumida ao natural, em forma de salada crua 
ou cozida, chá ou em cápsula industrializadas. As cápsulas da alcachofra 
devem ser consumidas antes ou depois das principais refeições do dia, 
juntamente com um pouquinho de água. A alcachofra está contra-indicada 
para indivíduos com obstrução do ducto biliar, durante a gravidez e ama-
mentação. Não foram encontrados efeitos colaterais da alcachofra. 
Chá de alcachofra: Coloque numa xícara de água fervente, de 2 a 4 gra-
mas de folhas de alcachofra e deixe repousar por 5 minutos. Coe e beba 
a seguir.

Humor

O jovem tinha acabado de tirar a carteira de motorista e resolveu levar a 
mãe em casa pela primeira vez. O filho ia falando e a mãe quieta. Quando 
chegaram em casa, a mãe saiu do carro e disse:
- Muito obrigado!
- De nada mamãe! Quando precisar é só me chamar!
- Eu não estava falando com você querido e sim com o bom Deus.
***
Na aula de português, a professora pergunta:
- Joãozinho, me fale um verbo?
- Bicicreta, fessora.
- Joãozinho, bicicleta não é verbo é substantivo.
- Você Pedrinho, me fale um verbo?
- Prástico, fessora.
- Pedrinho, plástico não é verbo é substantivo.
- E você Luizinho, me fale um verbo?
- Hospedar, fessora.
- Parabéns Luizinho, hospedar é verbo. Então agora me fale uma frase 
com o verbo hospedar?
- Hospedar da bicicreta é de prástico.
***
O telefone toca na Delegacia e ouve-se uma voz desesperadora:
- Socorro! Venham logo! Um gato acaba de entrar na minha casa!
- Um gato? Não fique apavorada. Não precisa se preocupar por causa de 
um gato.
- Socorro! É caso de vida ou morte!
- Mas quem é que está falando?
- É o papagaio!
***
Um bêbado entra no bar e pergunta:
- Alguém perdeu um maço de dinheiro amarrado com elástico?
Todos gritaram:
- Eu! Eu! Eu! 
Então ele respondeu:
- Pois aqui está o elástico...

Mensagens

Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa con-
vivência está na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de 
desvirtuar completamente um simples comentário. Mesmo quando você 
está com a razão, pode colocar tudo a perder, com uma expressão mal usa-
da. O conteúdo da conversa é imediatamente posto de lado porque aquele 
que se sente ofendido quer se defender e assim acabamos metidos em uma 
briga sem nenhuma razão.
***
Ninguém consegue viver sozinho. Ter amigos e companhia é muito im-
portante para qualquer pessoa. Mesmo quem é mais retraído ou individu-
alista precisa compartilhar certos momentos da sua vida. Não é só nas ho-
ras difíceis que precisamos de um ombro amigo para nos apoiar e acolher 
nossa dor. Também nas horas de alegria é preciso ter alguém com quem 
comemorar as vitórias. É muito triste curtir sozinho, sem ninguém que 
nos aplauda em erga um brinde às nossas conquistas. Antes de declarar 
para todos que não precisa de ninguém, reflita com calma sobre o assunto.

Pensamentos, provérbios e citações

 Herói é um covarde que não teve tempo de fugir.
A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Os remorsos superam a justiça.
Mantenha a distancia “seu merda”.
A paciência é a sabedoria da espera.
Preserve o antigo, mas conheça o moderno.

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

Livro D-25, FLS. nº 42, Termo nº 6952
Faço saber que pretendem se casar LUCIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA e BRUNA GLAUDESTON DE OLIVEIRA 
CRUZ, apresentando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Aparecida-SP, nascido em 17 de janeiro de 1981, de profissão pedreiro, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 138, CPP Dr. Edgard Magalhães Noronha, Una, Tremembé/SP, CEP: 
1, filho de SÉRGIO DE OLIVEIRA, falecido em São José dos Campos/SP na data de 29 de agosto de 1997 e de VERA 
LÚCIA BERNARDO DE OLIVEIRA, de 60 anos, nascida na data de 19 de fevereiro de 1959, residente e domiciliada em 
Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Aparecida-SP, nascida em 18 de fevereiro de 1986, de profissão do lar, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Lorena, nº 26, Terra dos Ipês II, Moreira César, Pindamonhangaba/SP, CEP: 
12444-140, Conjunto Habitacional Terra dos Ipês II (Fase II), filha de ANTONIO GLAUDESTON PINTO CRUZ, falecido 
em Potim/SP na data de 1 de maio de 2014 e de CARMELITA SILVA DE OLIVEIRA PINTO CRUZ, de 67 anos, nascida 
na data de 19 de abril de 1951, residente e domiciliada em Potim/SP. 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. 

Livro D-25, FLS. nº 42, Termo nº 6953
Faço saber que pretendem se casar JOÃO GUILHERME DE TOLEDO e PALOMA REIS CIAMBRONI, apresentando os 
documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, 
nascido em 18 de junho de 1998, de profissão barbeiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua dos Miosotis, 
nº 216, Flor do Vale, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de GUILHERME ADRIANO DE TOLEDO, de 42 anos, natural 
de Taubaté/SP, nascido na data de 22 de agosto de 1976 e de MICHELE APARECIDA SILVA FARIA DE TOLEDO, de 38 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 3 de abril de 1980, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural 
de Pindamonhangaba-SP, nascida em 7 de agosto de 1997, de profissão auxiliar de esteticista, de estado civil solteira, resi-
dente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ LUIZ CIAMBRONI JUNIOR, de 40 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido na data de 3 de setembro de 1978 e de PAULA CHRISTIANE DE PAIVA REIS, de 40 anos, natural de 
Guaratinguetá/SP, nascida na data de 24 de novembro de 1978, residentes e domiciliados em Taubaté/SP. 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. 

Tremembé, 20 de fevereiro de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº001/2019 – No dia 19 de 
fevereiro de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº001/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro 
de Preços para Aquisição de Concertina instalada, nas Unidades Escola-
res da Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Referência e demais 
Anexos do Edital, à empresa: FELIPE L. C. BRAGA ME, com valor total de 
R$ 75.000,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº002/2019 – No dia 19 de 
fevereiro de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº002/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de 
Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Serviços Funerários com 
o Fornecimento de Urnas Mortuárias, incluindo Suporte, Paramentações e 
Translado, em Atendimento às Famílias em vulnerabilidade social do Muni-
cípio de Potim, conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital, 
à empresa: PAROTHEFON - COM. DE URNAS MORT. FLOR. LTDA EPP, 
com valor total de R$ 163.227,98. Fica a empresa convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publica-
ção.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº003/2019 – No dia 19 de 
fevereiro de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº003/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de 
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Playground para Divisão de 
Educação, às empresas: FK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, com valor 
total de R$ 108.450,00; NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME, com 
valor total de R$ 16.770,00; RF TEIXEIRA EIRELI ME, com valor total de 
R$ 37.500,00; S&S EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 
ME, com valor total de R$ 8.200,00. Ficam as empresas convocadas a as-
sinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.
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Delegação parlamentar
europeia é impedida

de entrar na Venezuela

Escolas da rede estadual de SP podem 
se inscrever na Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas

Operação fiscaliza
7 bairros em Taubaté

Quatro deputados que in-
tegram a delegação do 
Parlamento Europeu fo-
ram impedidos de entrar 
na Venezuela e tiveram 
os passaportes retidos, de 
acordo com um dos parla-
mentares. 
O grupo de eurodeputa-
dos foi convidado pela 
Assembleia Nacional        
Constituinte, formada por 
maioria de oposição e não 
reconhecida pelo governo 
do presidente Nicolás Ma-
duro.
Na sua conta pessoal no 
Twitter, o ministro das 
Relações Exteriores da 
Venezuela, Jorge Arreaza, 
informou que os parla-
mentares europeus foram 
notificados que não pode-

As provas da primeira fase 
estão marcadas para o dia 
21 de maio; no ano passa-
do 723 estudantes da rede 
foram premiados
Estão abertas, até dia 15 
de março, as inscrições 
para a 15ª edição da Olim-
píada Brasileira de Mate-
mática das Escolas Públi-
cas (OBMEP). A primeira 
fase acontece no dia 21 de 
maio. Na última edição, os 
alunos da rede estadual de 
todas as regiões do Estado 
de São Paulo participaram 
da competição. O resulta-

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da DFOP (Di-
visão de Fiscalização de 
Obras Particulares), reali-
zou no último sábado, dia 
16, ação de fiscalização a 
loteamentos clandestinos 
em sete bairros da zona ru-
ral do município localiza-
dos em regiões próximas à 
rodovia Oswaldo Cruz.
Os agentes fizeram visto-
rias nos bairros Paiol, Ro-
cinha, Pinhal, Santa Luzia 
Rural, Registro, Caieiras 
e Mangalot, e chegaram a 
percorrer 103 km. Foram 
realizados procedimentos 
de instrução a três proces-

riam ingressar no país.
O impedimento ao in-
gresso dos parlamentares 
ocorreu na segunda-feira 
dia 17. A Venezuela vive 
intensa crise humanitária, 
política e econômica, após 
o deputado federal Juan 
Guaidó se autoproclamar 
presidente interino, no dia 
23 de janeiro, e ser reco-
nhecido por vários gover-
nos, inclusive o do Brasil.
A expulsão dos eurodepu-
tados foi denunciada por 
Guaidó em um vídeo pos-
tado na sua conta no Twit-
ter. A delegação estava 
composta pelos eurode-
putados Esteban González 
Pons, José Ignácio Sala-
franca Sánchéz-Neyra e 
Juan Salafranca, além de 

do geral da rede foi de 723 
medalhas, sendo 64 de 
ouro, 159 de prata e 500 
de bronze.
Podem participar da com-
petição escolas estaduais, 
municipais, federais e 
privadas que atuem do 6º 
ao 9º ano do Ensino Fun-
damental ou do Ensino 
Médio (incluindo EJA). 
Para realizar a inscrição, 
as unidades interessadas 
devem preencher a ficha 
cadastral disponível em 
http://www.obmep.org.
br/. A inscrição para as es-

sos determinados pelo Mi-
nistério Público. Também 
houve a entrega de um 
auto de infração.
De acordo com levanta-
mento da DFOP, foram 
realizadas no ano passado 
na zona rural 325 notifi-
cações de obras em lotea-
mentos, 42 notificações a 
loteadores, 2 demolições 
e 130 vistorias, sendo 50 
ações integradas com ou-
tras secretarias e Polícia 
Militar Ambiental.
Dentre as medidas to-
madas pela prefeitura, a 
instalação de placas de 
identificação é uma delas. 

Paulo Rangel.
No vídeo, o deputado es-
panhol Esteban González 
Pon, reclama que eles fo-
ram expulsos e que não foi 
comunicado sobre “o por-
quê” do impedimento. Ele 
lembrou que é a primeira 
delegação internacional 
que iria visitar Guaidó. 
“Quando, em um país, um 
ditador fecha as janelas e 
apaga as luzes é que vai 
passar das palavras para 
os fatos”, disse o parla-
mentar.
No fim de semana, o sena-
dor republicano dos Esta-
dos Unidos Marco Rubio 
reclamou das dificuldades 
para o ingresso de ajuda 
humanitária internacional 
na Venezuela.

colas públicas é gratuita.
As provas são divididas 
em três níveis (6º e 7º 
anos Fundamental; 8º e 9º 
anos Fundamental; e En-
sino Médio). Os exames 
acontecem em duas fases: 
a primeira, com questões 
de múltipla escolha e a se-
gunda com questões dis-
cursivas. A segunda fase 
será realizada em local 
definido pela organização 
da OBMEP no dia 28 de 
setembro. O resultado fi-
nal deve ser divulgado dia 
3 de dezembro.

As placas trazem a infor-
mação de que é proibida a 
venda e a construção nes-
ses locais . No entanto, há 
casos em que os donos de 
lotes ignoram a legisla-
ção e desrespeitam as ad-
vertências e notificações 
emitidas pela fiscalização, 
chegando até a retirar ou 
pichar as placas, sendo 
este considerado um ato 
criminoso.
As operações estão alinha-
das de acordo com a reco-
mendação do Ministério 
Público e sempre contam 
com o auxílio da Guarda 
Civil Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 017/2019 – 
Tomada de preços Nº 002/2019 - A comissão de licitações da Prefeitura 
Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a abertura da Licitação 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DE OBRA DE 
AMPLIAÇÃO DO PSF C NO BAIRRO JARDIM CIDADE NOVA, CONTINU-
AÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO JARDIM ALVORADA E 
CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UBS D NO BAIRRO CENTRO, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 14h45min do dia 08/03/2019. 
Abertura dos Envelopes: 15h00min do dia 08/03/2019. Local da realização: 
Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gra-
tuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.
sp.gov.br.

Aviso de Licitação Fracassada - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blica que a Licitação realizada no dia 18/02/2019, às 15h00min, na mo-
dalidade Tomada de Preços Nº 001/2019 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PSF 
C NO BAIRRO JARDIM CIDADE NOVA, CONTINUAÇÃO DA CONSTRU-
ÇÃO DE UBS NO BAIRRO JARDIM ALVORADA E CONTINUAÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE UBS D NO BAIRRO CENTRO, CONFORME AS ES-
PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, foi consi-
derada FRACASSADA. André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de 
Licitação.

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blica a Suspensão do Pregão nº 004/2019. Objeto: Contratação de Empre-
sa para Prestação de Serviços Profissionais de Assessoria e Consultoria 
Técnica Administrativa nas Áreas de Licitações e Contratos, conforme as 
especificações e quantidades constantes do Termo de Referência, tendo 
em vista recomendação administrativa. Potim, 19 de fevereiro de 2019 – 
André L. S. Oliveira – Pregoeiro.
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Governo determina medidas 
de precaução para

barragens em todo o país

“Melhor momento de ir para 
a maternidade” será tema de 
roda de conversa em Pinda

Primeira etapa do
Rally Paulista Off Road 

acontece em Pinda

Por recomendação da 
Agência Nacional de Mi-
neração (ANM), o Minis-
tério de Minas e Energia 
(MME) definiu uma série 
de medidas de precaução 
de acidentes nas cerca de 
mil barragens existentes 
no país, começando nes-
te ano e prosseguindo até 
2021. A medida inclui a 
extinção ou descaracteri-
zação das barragens cha-
madas “a montante” até 
15 de agosto de 2021. A 
resolução está publicada, 
na seção 1, página 58, no 
Diário Oficial da União.
“Essa resolução estabele-
ce medidas regulatórias 
cautelares, objetivando 
assegurar a estabilidade 
de barragens de minera-
ção, notadamente aquelas 
construídas ou alteadas 
pelo método denominado 
“a montante” ou por mé-
todo declarado como des-
conhecido”, diz o texto.
Em três meses, a direto-
ria colegiada da agência 
vai avaliar a execução das 
medidas.
“A Diretoria Colegiada da 
ANM, até 1º de maio de 
2019, reavaliará as medi-
das regulatórias cautela-
res objeto desta resolução 
e, se for o caso, fará as 
adequações cabíveis con-
siderando, dentre outras 
informações e dados, as 
contribuições e sugestões 
apresentadas na consulta 
pública.”
Riscos
Há 84 barragens no mo-
delo denominado a mon-
tante em funcionamento 
no país, das quais 43 são 
classificadas de “alto dano 
potencial”: quando há ris-
co de rompimento com 
ameaça a vidas e prejuízos 
econômicos e ambientais. 
Porém, no total são 218 
barragens classificadas 

O encontro, que aborda o 
tema do trabalho de parto, 
acontece segunda-feira, 
dia 18 no Shopping Pátio 
Pinda
O parto é uma das experi-
ências que mais causa pre-
ocupação e apreensão nas 
futuras mães e pais. Ce-
sária ou parto normal? O 
que é parto humanizado? 
Qual é o caminho mais se-
guro a ser seguido? O que 
dói menos? Qual o melhor 
momento de ir para a ma-

O campeonato conta com 
mais de 80 participantes 
de várias regiões do país, 
divididos em 5 categorias; 
a concentração e largada 
acontecem no Shopping 
Pátio Pinda no fim de se-
mana
Um dos campeonatos de 
rally mais importante do 
Brasil chega ao Shopping 
Pátio Pinda para abalar 
as estruturas da cidade. O 
Rally Paulista Off Road 
reunirá competidores de 
várias regiões do país na 
primeira etapa do campe-
onato de 2019. O evento 
acontece em dois dias: 
sexta-feira, dia 22 e sába-
do, dia 23.
Na sexta-feira será reali-
zada a concentração no 

como de “alto dano poten-
cial associado”.
Pela resolução, as empre-
sas responsáveis por bar-
ragens de mineração estão 
proibidas de construir ou 
manter obras nas chama-
das Zonas de Autossalva-
mento (ZAS).
A resolução é publicada 
menos de um mês depois 
da tragédia de Brumadi-
nho, nos arredores de Belo 
Horizonte (MG), na qual 
169 pessoas morreram e 
ainda há 141 desapareci-
dos com o rompimento da 
barragem da Mina Córre-
go do Feijão.
Datas
Pela resolução, as respon-
sáveis pelas barragens têm 
até 15 de agosto de 2019 
para concluir a elabora-
ção de projeto técnico de 
descomissionamento ou 
descaracterização da es-
trutura.
Nesse período, as empre-
sas também serão obriga-
das a reforçar a barragem 
a jusante ou a construção 
de nova estrutura de con-
tenção para reduzir ou 
eliminar o risco de lique-
fação e o dano potencial 
associado, obedecendo a 
todos os critérios de segu-
rança.
Outro prazo fixado é até 
15 de fevereiro de 2020 
para concluir as obras de 
reforço da barragem a ju-
sante ou a construção de 
nova estrutura de conten-
ção a jusante, conforme 
estiver previsto no projeto 
técnico.
Por determinação do go-
verno, todas as barragens 
a montante, como a da 
Mina Córrego de Feijão, 
em Brumadinho (MG), 
que sofreu o rompimento 
no último dia 25, serão 
submetidas a descomis-
sionamento ou a descarac-

ternidade?
Tendo em vista as mui-
tas dificuldades que en-
volvem este momento, 
acima de tudo especial, o 
Shopping Pátio Pinda, em 
parceria com a Rede de 
Apoio Materno e o canal 
Slingando, realiza mais 
uma Roda de Mães, des-
sa vez com o tema “Saiba 
qual é o melhor momento 
de ir para a maternidade”.
A atividade acontece na 
segunda-feira, dia 18, às 

shopping, na qual ocorre 
o briefing com os compe-
tidores, além das vistorias 
técnicas. Durante essa pri-
meira atividade da pro-
gramação, a organização 
estará recolhendo doações 
de fraldas geriátricas que, 
posteriormente, serão re-
passadas a instituições so-
ciais da cidade.
No sábado, a secretaria de 
prova abre novamente às 
7h. O primeiro carro, da 
categoria Master, larga às 
9h. Em seguida, largam os 
outros participantes, in-
cluindo as categorias gra-
duado, turismo, turismo 
light e Suzuki off road.
Atividades extras
O almoço e a festa de 
premiação serão realiza-

terização até 15 de agosto 
de 2021.
Diferenças
A resolução detalha as 
diferenças entre as bar-
ragens “a montante” e “a 
jusante”. As denominadas 
“a montante” consistem 
na existência de diques de 
contenção que se apoiam 
sobre o próprio rejeito ou 
sedimento previamente 
lançado e depositado.
O modelo “a jusante” con-
siste no alteamento para 
jusante a partir do dique 
inicial, onde os diques são 
construídos com material 
de empréstimo ou com o 
próprio rejeito.
Há ainda o método “linha 
de centro”, variante do 
método a jusante, em que 
os alteamentos sucessivos 
se dão de tal forma que o 
eixo da barragem se man-
tém na posição inicial, ou 
seja, coincidente com o 
eixo do dique de partida.
Tragédias
Na resolução, o MME e a 
ANM citam um histórico 
de recentes rompimentos 
de barragens de minera-
ção, como a barragem B1 
da Mina Retiro do Sapeca-
do, em 10 de setembro de 
2014, em Itabirito (MG).
Também mencionam a 
barragem de Fundão da 
Mina Germano, em 5 de 
novembrode 2015, locali-
zada em Mariana (MG), e 
a última da barragem B1, 
da mina Córrego do Fei-
jão, em 25 de janeiro, em 
Brumadinho (MG).
“Considerando que to-
dos os episódios recentes 
de rompimento envolve-
ram barragens de rejei-
tos construídas e alteadas 
pelo método construtivo 
“a montante” cuja eficiên-
cia e segurança são con-
troversas”, diz o texto da 
resolução.

19h30, no Shopping Pátio 
Pinda, próximo à loja da 
Marisa. 
A conversa é gratuita é 
aberta para todo os públi-
cos.
“A Roda de Mães é um 
evento recorrente no sho-
pping que sempre atrai um 
público muito interessado, 
e é de grande utilidade 
para mães e pais”, conta 
Amanda Moreira, analista 
de marketing do Shopping 
Pátio Pinda.

dos também no centro de 
compras, sendo o almoço 
concentrado no restauran-
te Minuano e a celebração 
próxima ao lago. Já são 
mais de 80 equipes ins-
critas na competição até o 
momento.
Serviço
Sexta-feira (22)
Secretaria de prova*, vis-
torias técnicas e briefing 
com os competidores.
Horário: 17h às 22h
*Cada participante terá 
que fazer doações de fral-
das geriátricas que serão 
entregues para instituições 
sociais da cidade.
Sábado (23)
Corrida, almoço e premia-
ção
Primeira largada: 9h


