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Grupo de Intervenção Rápida 
treina GCM hoje em Taubaté

Mobilidade inicia operação com moto 
de videomonitoramento em Taubaté

Banda Sinfônica de Taubaté se 
apresenta no Festival de Inverno

Professores de Taubaté
recebem orientações
sobre novo currículo

Um grupo de 30 agentes 
da Guarda Civil Muni-
cipal de Taubaté recebe 
hoje, dia 24 de julho, das 
8h às 14h, um treinamento 
de técnicas de rapel ofe-
recido pelo Grupo de In-
tervenção Rápida (GIR) 
no mirante do Parque do 
Itaim. O objetivo é a inte-
gração das forças de segu-
rança pública e aprimora-
mento da Guarda Civil. O 
aprimoramento constante 
encontra respaldo na lei 
federal nº 13.022/14, que 
regulamenta a atribuição 

A Secretaria de Mobilida-
de Urbana de Taubaté ini-
cia no mês de agosto ope-
rações com a utilização da 
motocicleta de videomo-
nitoramento. 
O veículo vai auxiliar os 
agentes de trânsito no con-
trole do fluxo e melhoria 
do sistema viário.
O equipamento acoplado 
na motocicleta será em-
pregado em locais onde 

A Banda Sinfônica de 
Taubaté se apresenta no 
último final de semana do 
50º Festival de Campos 
de Jordão. A apresentação 
acontece no próximo sá-
bado, dia 27 de julho, às 
11h na praça do Capivari.
A apresentação gratuita 
terá a regência do maes-
tro Rogério Brito e Alexey 
Kurdjian como regente as-
sistente. O repertório con-
ta com peças de Holsinger 
(Prelúdio e Presto), Reed 
(Otelo, um retrato sinfôni-
co para banda sinfônica), 
Suppé (Cavalaria Ligeira 
com arranjo de  Luis G. 
Ñarro), Silvestri (Tema 

Com o fim do período 
de recesso, nos dias 22 e 
23 de julho, os cerca de 
1.800 professores da Rede 
Municipal de Ensino de 
Taubaté passam a receber 
orientações sobre a imple-
mentação do novo currí-
culo, elaborado em 2018 
e pautado na Base Na-
cional Comum Curricular 
(BNCC).
A Equipe de Práticas Pe-
dagógicas da Secretaria de 

das Guardas Municipais 
em todo o território nacio-
nal.
A GCM ampliou seu qua-
dro de atuação, passando 
de uma guarda, exclusi-
vamente, patrimonial para 
um setor atuante na manu-
tenção do bem estar e se-
gurança públicos.
Em 2018, foram minis-
tradas técnicas de abor-
dagem, imobilização, 
algemação e condução 
de suspeitos aos distritos 
policiais. O curso, na oca-
sião, capacitou as equipes 

não existem câmeras fixas. 
Um agente de trânsito trei-
nado repassará imagens e 
informações ao Centro 
de Operações Integradas 
(COI). 
Além do acesso às ima-
gens captadas pela mo-
tocicleta, o COI também 
pode solicitar informações 
ao operador do equipa-
mento móvel.
A motocicleta estará dis-

de “Os Vingadores” – ar-
ranjo de Micael Brown), 
Komitas (Dança de Va-
gharchabadi com arranjo 
de  Alexey Kurkdijan), 
Jorge Ben (Mas que nada, 
com arranjo de Michael 
Brown) e M. da Rocha/J. 
Batista (Vassourinhas, ar-
ranjo de Nenéu Liberal-
quino). Também ocorrerá 
uma participação especial 
da Fanfarra Municipal de 
Taubaté (Famuta).
A Banda Sinfônica de 
Taubaté foi criada em 
2013. É composta, atu-
almente, por 70 músicos 
bolsistas mantidos pela 
Prefeitura de Taubaté, 

Educação enviou às uni-
dades escolares 10 vídeos, 
divididos por disciplinas, 
com orientações para os 
professores a respeito do 
trabalho pedagógico que 
deverá ser desenvolvido 
junto aos 30 mil alunos 
do ensino fundamental e 
ensino médio no segundo 
semestre.
A produção dos vídeos se 
deu pela impossibilidade 
dos técnicos/formadores 

da Guarda que atuam com 
patrulhamento preventivo 
na cidade.
O GIR foi criado em 2002 
em Sorocaba e em 2005 a 
Secretaria de Administra-
ção Penitenciária  (SAP) 
ampliou sua atuação para 
outras cidades do estado. 
Hoje, a SAP possui 10 
GIRs que atuam em esta-
belecimentos prisionais 
, seus integrantes são se-
lecionados e passam por 
treinamento semelhante 
aos das forças especiais da 
polícia.

ponível para controle viá-
rio, operações de trânsito, 
fiscalização por video-
monitoramento, entre ou-
tras atividades. O sistema 
acoplado na moto também 
terá condições de verificar 
placas veiculares, averi-
guando no bando de da-
dos do Detran a situação 
cadastral dos veículos, tais 
como roubo, furto e o li-
cenciamento.

por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura. Para 
adesão é necessário pas-
sar por processo seletivo 
que acontece de dois em 
dos anos, sendo que a últi-
ma seleção aconteceu em 
2018.
Em 2017, a Banda Sinfô-
nica de Taubaté foi Cam-
peã Mundial de Banda 
Sinfônica na Califórnia, 
Estados Unidos. No dia 20 
de julho, a Orquestra Sin-
fônica de Taubaté também 
se apresentou no Festival 
de Inverno, levando a mú-
sica taubateana ao palco 
dos mais renomados festi-
vais do Brasil.

em estarem presentes em 
todas as 54 escolas.
A Equipe de Práticas Pe-
dagógicas realiza constan-
temente formações para os 
professores e acompanha 
o trabalho dos docentes 
nas escolas. Essa parceria 
com as equipes escolares é 
importante para a constru-
ção de uma educação de 
qualidade para as crianças  
jovens atendidos pelo mu-
nicípio.
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Miscelânea
Curiosidades

Literatura de cordel

A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e 
divulgada em folhetos ilustrados com o processo de xilografia. Também 
são utilizados desenhos e clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois 
em Portugal, eram expostos ao povo amarrados em cordões, estendidos 
em pequenas lojas de mercados populares ou até mesmo nas ruas. A litera-
tura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos portugueses. Aos 
poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, pode-
mos encontrar esse tipo de literatura principalmente na região nordeste do 
Brasil. Ainda vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. 
De custo baixo, geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos pró-
prios autores. Fazem grande sucesso em estado como Pernambuco, Ceará, 
Alagoas, Paraíba e Bahia. Esse sucesso ocorre em função do preço baixo. 
De tom humorístico de muitos deles e também por retratar fatos da vida 
cotidiana da cidade ou região. Os principais assuntos retratados nos livros 
são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos cangaceiros, 
atos de heroísmo, mortes de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a pre-
sença do público. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel.
***    
Entrar na piscina para se refrescar depois de comer não faz nenhum mal, 
exceto é claro se a água estiver numa temperatura extrema, muito gelada 
ou escaldante. O que pode ser perigoso é até duas horas após as refeições, 
sair nadando feito louco. A atividade física imensa faz o sangue, que deve-
ria ser concentrado na digestão, ser deslocado para acelerar os músculos, o 
coração e a respiração. Se o problema não está na água e sim na atividade 
física é claro que tomar banho de chuveiro após as refeições também está 
liberado.  

Humor

Um pároco de uma Igreja no interior de Minas Gerais tinha a fama de ser 
bravo e de dar tiro se encontrasse ladrões roubando a Igreja. Todo mundo 
temia o padre. Uma noite, dois ladrãozinhos resolveram roubar o cofre da 
Igreja, mesmo sabendo da fama do padre. Entraram devagarzinho andan-
do nas pontas dos pés e se enfiaram atrás do altar, onde estava o cofre. O 
padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de espin-
garda nas mãos, pronto pra dar tiros, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro alto!
E os ladrõzinhos:
- Não, não atira não, seu padre, é que nóis somos anjos, só tamo visitando 
a Igreja!
- Anjo? Deixa disso sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voem!
- Nóis ainda num sabemo vuá, nóis ainda somo “fiote”...
***
Manoel e Joaquim entraram num restaurante e pediram:
- Por favor, nós queremos comer uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! Os senhores são portugueses?
- Como descobriste? Foi por causa do nosso sotaque ou pelo fato de nós 
termos pedido uma bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É porque aqui é o MacDonald’s...

Mensagens

Há muitas explicações para o fato de algumas pessoas não irem com a 
cara de outras. Dizem que o “santo” de uma não combina com o “santo” 
da outra, que é incompatibilidade energética, coisa de outras vidas e por aí 
vai. Pode ser qualquer uma dessas razões, o fato é que isso existe. Existem 
algumas pessoas que queremos ver pelas costas. Por mais que a gente se 
esforce, sorrindo amarelo e disfarçando o mal estar, não dá. O papo não 
engata, fala-se uma coisa e entende-se outra, um desconforto total. Com 
tanta gente no mundo e com uma vida tão curta, certamente não vale à 
pena insistir numa dessas.
***
A criança é o reflexo do adulto. Sofrendo críticas, aprende a condenar, 
Sendo alvo de zombarias, se torna extremamente tímida. Sendo vítima 
de humilhações, adquire sentimento de culpa. Vivendo com tolerância, 
aprende a ser impaciente. Convivendo em ambiente íntegro, aprende a ser 
honesta, Vivendo em ambiente seguro, se sente capaz. Recebendo incen-
tivo, desenvolve a sua alta confiança. Vivendo em positivismo e amizade, 
aprende a amar. Você vivendo com serenidade, seus filhos crescerão com 
a mente sadia e tranqüila. 

Pensamentos, provérbios e citações

Tem algumas decisões na vida que só você pode tomar.
Antes de julgar alguém, tenha a certeza de que você é perfeito.
O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 83, Termo nº 7035
Faço saber que pretendem se casar GUSTAVO MARIOTTO DE DEUS e ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, apresen-
tando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 13 de dezembro de 1986, de profissão metalurgico, de estado civil divorciado, residente e domiciliado 
na Rua Castro Alves, nº 44, Campos do Conde II, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de BENEDITO ELSON DE DEUS, 
de 62 anos, natural de Cunha/SP, nascido na data de 07 de junho de 1957 e de MARIA DE FÁTIMA MARIOTTO DE DEUS, 
de 60 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 23 de setembro de 1958, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 
Ela é natural de Campos do Jordão-SP, nascida em 14 de fevereiro de 1985, de profissão tecnóloga em radiologia, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, falecido em 
em Campos do Jordão/SP na data de 12 de dezembro de 2001 e de ROSA DE FÁTIMA PEREIRA OLIVEIRA, de 67 anos, 
natural de Vera Cruz/SP, nascida na data de 10 de fevereiro de 1952, residente e domiciliada em Campos do Jordão/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 84, Termo nº 7036
Faço saber que pretendem se casar RONALD NASCIMENTO GONÇALVES e LUCIANA LEONE MONTEIRO, apresen-
tando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
Paulo-SP, nascido em 03 de março de 1978, de profissão diretor, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua 
Jorge Amado, nº 300, Campos do Conde II, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO 
GONÇALVES, natural de São Paulo/SP e de MARIA HELENA NASCIMENTO GONÇALVES, natural de São Paulo/SP, 
residentes e domiciliados em São Paulo/SP. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida em 29 de outubro de 1978, de profissão fi-
sioterapeuta, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de DISNEY DIMAS 
MONTEIRO, falecido em em São Paulo/SP na data de 12 de abril de 1996 e de ANA AUGUSTA LEONE, falecida em em 
São Paulo/SP na data de 20 de abril de 2007. 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 84, Termo nº 7037
Faço saber que pretendem se casar DONIZETI DAVID MORÉ e ZÉLIA DA SILVA, apresentando os documentos necessários 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Jaboti-PR, nascido em 18 de março 
de 1964, de profissão autonômo, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua das Avencas, nº 231, Vale das 
Flores, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de VILMAR MORÉ, falecido em em Taubaté/SP na data de 02 de junho de 2019 
e de GERALDA DAVID MORÉ, de 72 anos, natural de São Carlos/SP, nascida na data de 21 de dezembro de 1946, residente 
e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de São Luiz do Paraitinga-SP, nascida em 16 de janeiro de 1969, de profissão 
auxiliar de serviços gerais, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de BENE-
DITO PEREIRA DA SILVA, de 81 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascido na data de 18 de junho de 1938 e de 
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, de 78 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascida na data de 28 de novembro de 
1940, 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, 23 de julho de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Inscrições para Palestra 
sobre inovação já podem 
ser realizadas em Pinda

O SEBRAE, em parceria 
com a Secretaria de De-
senvolvimento Econômi-
co da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, promoverá 
no dia 8 de agosto uma 
palestra sobre inovação e 
diferenciação no mercado, 
no Hotel Colonial Plaza.

A palestra será ministrada 
por Fred Rocha que é um 
apaixonado por varejo e 
seus consumidores, ele 
foi duas vezes eleito pro-
fissional de marketing do 
ano de 2016. Fundador 
do Varejo Show, Fred é o 
criador do primeiro reality 

show de vendas do mun-
do.
As inscrições para a pales-
tra já podem ser feitas pelo 
telefone 3642-9744. O 
Hotel Colonial Plaza fica 
na avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 4201 – 
Sitio do Lago.
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Atletas da Eafi são
convocados para equipe
adulta do Vôlei Taubaté

Corporação Euterpe comemora o 
dia nacional da cultura e da paz 

em Pindamonhanagaba

Blues na Praça Arte Encanto
promete agitar Pindamonhangaba

Festival de Música Sertaneja 
é sucesso na Praça

da Liberdade em Pinda

Jovens da Escola de Atle-
tas e Formação Integral 
(Eafi) Gabriel Ramos, 
Guilherme Neves e Ma-
teus de Paula foram convi-
dados a integrar a equipe 
de voleibol adulta do EMS 
Taubaté/FUNVIC nesse 
início de temporada.
Os três atualmente jogam 
no Vôlei Taubaté sub-17. 
Gabriel, de 16 anos, joga 
como ponteiro/saída de 
rede e está na EAFI há 4 
anos. 
Guilherme, 15 anos, é 

Em comemoração ao Dia 
Nacional da Cultura e da 
Paz, a Corporação Musi-
cal Euterpe se apresenta 
no Teatro Galpão, na noite 
desta quinta-feira (25), às 
20 horas. O evento é gra-
tuito e contará com Coral 
de Adultos e Banda Sinfô-
nica.

Nos dias 9 e 10 de agosto, 
o Fundo Social de Solida-
riedade em parceria com 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, promove um 
evento de blues, na Praça 
7 de Setembro. A intenção 
é levar uma opção diferen-
te de lazer para os mora-
dores da cidade.
O evento começa no dia 9, 
às 19 horas, com o show 
do Big Shot Blues e, às 21 
horas, será a vez do Black 
Blues Company se apre-
sentar. Já no dia 10, às 17 
horas, a programação mu-
sical fica por conta de Edu 

No último domingo (21), 
o “Espaço Cardosão”, na 
Praça da Liberdade, rece-
beu a primeira elimina-
tória do Festival de Mú-
sica Sertaneja. O evento 
promovido pela Secreta-
ria Cultura e Turismo de 
Pindamonhangaba contou 
com grande participa-
ção do público que pôde 
acompanhar de perto di-
versas músicas tradicio-
nais do cenário sertanejo 
nacional.
A décima sexta edição 
do evento contou com a 
participação de cantores 
de Pindamonhangaba e 

ponteiro e também está há 
4 anos no programa, e Ma-
teus, também de 15 anos, 
que joga de líbero, está há 
5 anos na EAFI.
Eles participam da pre-
paração da equipe adulta 
visando o Campeonato 
Paulista adulto da modali-
dade. Esta é uma oportu-
nidade de aprimoramento 
técnico ao lado dos ídolos 
do esporte, além da equi-
pe técnica. Não está des-
cartada a possibilidade de 
eventual participação em 

Está incluído no repertó-
rio da Banda Sinfônica e 
Coral de Adultos músicas 
como: Hallelujah – Leo-
nard Cohen, Uptown Funk 
– Bruno Mars, Imagine – 
John Lennon, Grease (Fil-
me) e muito mais.
Para a coordenadora da 
Euterpe, Libna de Araújo, 

Souza, às 19 horas, com 
Thais Forni e às 21 ho-
ras com Paulo Meyer and 
Thunderheads.
O “Blues na Praça Arte 
Encanto” contará ainda 
com a Praça de Alimenta-
ção que terá hambúrgue-
res, cerveja artesanal, co-
mida oriental e mexicana, 
além de sorvete artesanal, 
pastel gourmet e a feirinha 
Arte Encanto.
As atividades na Praça 7 
de Setembro serão gratui-
tas e contarão com uma 
grande estrutura e segu-
rança com empresa tercei-

região. Na categoria mú-
sica raiz classificaram-se: 
Antony e Marcos Mira de 
Campos do Jordão, Eval-
do Carvalho e Jaqueli-
ne de Monte Sião – MG, 
Hebert Braasil e Rômulo 
Viola de Tatuí, José Junior 
e Gabriel de Monteiro Lo-
bato, Oliveira e Tagnane 
de Pindamonhangaba.
Pela categoria individu-
al, os classificados foram 
Júlio Baptista de Pinda-
monhangaba, Montbel de 
Pindamonhangaba, Pacelli 
de Caraguatatuba, Raicca 
Viola de Pindamonhan-
gaba e Teddy Berrante de 

jogos.
O Programa Escola de 
Atletas e Formação Inte-
gral é uma parceria entre a 
Secretaria de Educação e 
a Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté e é des-
tinado para alunos regu-
larmente matriculados nas 
escolas da Rede Munici-
pal de Ensino para prática 
de modalidades esportivas 
com o objetivo de alto 
rendimento e representar 
Taubaté nas modalidades 
oferecidas.

“a importância de parti-
cipar deste evento é que 
além de ser comemorado 
o dia da Paz, também se 
comemora o dia da Cul-
tura e a Euterpe é um dos 
símbolos de Cultura mais 
antigos de Pindamonhan-
gaba, para não dizer das 
Américas”.

rizada, além do apoio da 
Policia Militar e da Guar-
da Municipal.
“No ano passado, tivemos 
uma atração de blues na 
cidade e foi um verdadeiro 
sucesso! Por isso, decidi-
mos trazer esse evento di-
ferenciado para Pindamo-
nhangaba e com diversas 
atrações. 
Além de ser uma opor-
tunidade das pessoas de 
garantirem o presente do 
papai na feirinha Arte En-
canto ”, comentou o asses-
sor de Eventos da Prefei-
tura, Ricardo Flores.

Tremembé.
Já na categoria jovem mú-
sica sertaneja classifica-
ram-se Alan e Diamante 
de Pindamonhangaba, Ba-
tista e Beiramar de Guara-
tinguetá, Paulo Marquês 
e Enio Carlos de Taubaté, 
Rafael Viola e Dinelson de 
Campos do Jordão, além 
de Rone e Rony de Tauba-
té.
A próxima etapa do Festi-
val de Música Sertaneja, é 
a fase final com a premia-
ção no próximo domingo 
(28), as 9 horas da manhã, 
na Praça da Liberdade – 
“Espaço Cardosão”.
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Prefeitura de Pinda realiza 
formação com funcionários

Prefeitura de Caraguatatuba 
inicia construção de nova

baia de acesso à Santa Casa

Caraguatatuba convoca
população a atualizar

vacina contra sarampo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação, 
realizou o curso “Cuidan-
do de Quem Cuida”, na 
Casa Transitória, com os 
funcionários municipais.
O objetivo do curso é re-
forçar a dinâmica interna 
de cada pessoa e favorecer 
o desenvolvimento comu-
nitário, através da restau-
ração e fortalecimento dos 
laços sociais.
A Assistente Social Valé-
ria dos Santos disse que é 
muito bom ter este espa-
ço de cuidado. “Serviram 
para reforçar que quando 
criticamos refletimos o 
nosso verdadeiro eu. Por-
tanto não estamos numa 
posição de juiz e devemos 
nos olhar de uma forma 
mais amorosa e sermos 

A Prefeitura de Caraguata-
tuba iniciou nesta segun-
da-feira (22/07) as obras 
de construção de uma baia 
de acesso a ônibus e me-
lhorias na entrada da Casa 
de Saúde Stella Maris, re-
gião central da cidade.
A empresa terceirizada 
contratada pela adminis-
tração iniciou na semana 
passada o recuo do muro 
existente no local.

Mesmo sem ter nenhum 
caso confirmado de sa-
rampo no município, a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, por meio da Secretaria 
de Saúde, convoca toda 
população para compare-
cer à Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de referên-
cia para atualização da 
carteirinha de vacinação 
com ênfase na vacina con-
tra o sarampo.
Até o dia 22/07, a Secreta-
ria de Saúde de Caragua-
tatuba registrou apenas 
dois casos suspeitos, que 
seguem em investigação 
pela área de Vigilância 
Epidemiológica. Segundo 
a pasta, todas as medidas 
de segurança já foram to-
madas, tais como bloqueio 
vacinal, encaminhamento 
de exames e investigação 
epidemiológica.
A Prefeitura informa que 
todas as UBSs do muni-
cípio contam com vacinas 
suficientes para toda po-
pulação; porém a vacina 
só será aplicada confor-
me necessidade de cada 
paciente após verificação 
da carteirinha por parte da 

mais compassivos com os 
outros”, disse Valéria.
No campo educacional, 
professores e funcionários 
se deparam frequentemen-
te, com situações em que 
testemunham a violência 
sofrida pelas alunas e alu-
nos de toda a natureza e, 
por vezes, são os próprios 
profissionais alvos de vio-
lência. 
As situações de vulnerabi-
lidade as quais todos são 
expostos podem desenca-
dear diferentes sentimen-
tos, como a ansiedade e a 
angústia.
Para a diretora pedagógica 
Luciana Ferreira, as vi-
vências do “Cuidando de 
Quem Cuida” proporcio-
nam mergulhar no proces-
so de autoconhecimento, 
como reconhecer o quanto 

Hoje os trabalhos estão 
sendo executados em par-
te da Avenida Miguel Var-
lez e há necessidade de 
desvios e um trânsito mais 
lento no local.
Além dessa baia, a Prefei-
tura de Caraguatatuba irá 
realizar a construção de 
uma baia de acesso a ôni-
bus também em frente ao 
cemitério no bairro do In-
daiá. As obras devem du-

equipe técnica.
O que é sarampo?
Segundo o Ministério da 
Saúde, o sarampo é uma 
doença infecciosa aguda, 
de natureza viral, grave, 
transmitida pela fala, tosse 
e espirro, e extremamente 
contagiosa, mas que pode 
ser prevenida pela vaci-
na. Pode ser contraída por 
pessoas de qualquer idade. 
As complicações infec-
ciosas contribuem para a 
gravidade da doença, par-
ticularmente em crianças 
desnutridas e menores de 
um ano de idade. Em al-
gumas partes do mundo, 
a doença é uma das prin-
cipais causas de morbi-
mortalidade entre crianças 
menores de cinco anos de 
idade. Em 2016, o Brasil 
recebeu da Organização 
Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) o certificado de 
eliminação da circulação 
do vírus do sarampo. Atu-
almente, o país enfrenta 
dois surtos de sarampo, 
em Roraima e Amazonas. 
Além disso, alguns casos 
isolados e relacionados à 
importação foram identifi-

podemos contar conosco 
e com o outro no proces-
so de transformação. “Foi 
muito prazeroso e impor-
tante a oportunidade de in-
tegração entre os servido-
res das demais secretarias, 
pois permitiu reconhecer 
o quanto o trabalho inter-
-secretarias nos fortalece e 
nos faz perceber a impor-
tância do grupo e de que 
juntos formamos uma uni-
dade e somos mais fortes”, 
disse Luciana.
“Foi uma manhã maravi-
lhosa, fiquei com sensação 
de que o mundo saiu das 
minhas costas, e fui em-
bora com o corpo aliviado 
e com muita paz no cora-
ção”, disse a funcionária 
da E. M. Prof.ª Gilda Pio-
rini Molica, Dhuliane As-
sarisse.

rar cerca de quatro meses.
As obras visam dar mais 
fluidez e ordem ao trân-
sito e tornar mais segura 
a parada dos ônibus nos 
pontos. 
Durante os trabalhos, 
agentes de trânsito da 
Secretaria de Mobilida-
de Urbana e Proteção ao 
Cidadão, estarão no local 
auxiliando no tráfego e 
travessia de pedestres.

cados em São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Rondônia 
e Rio de Janeiro.
Contágio
A Secretaria de Saúde de 
Caraguatatuba alerta que 
o contágio do sarampo é 
feito por via respiratória, o 
que aumenta ainda mais a 
importância da prevenção; 
pois trata-se de doença 
com alto índice de conta-
minação. Cada paciente 
contaminado pode trans-
mitir a doença a até outras 
20 pessoas sadias.
Sintomas
– Febre alta, acima de 
38,5°C;
– Dor de cabeça;
– Manchas vermelhas, que 
surgem primeiro no rosto 
e atrás das orelhas, e, em 
seguida, se espalham pelo 
corpo
– Tosse;
– Coriza;
– Conjuntivite;
– Manchas brancas que 
aparecem na mucosa bu-
cal conhecida como sinal 
de koplik, que antecede de 
1 a 2 dias antes do apare-
cimento das manchas ver-
melhas
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº032/2019 – No dia 
23 de julho de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SAN-
TOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMO-
LOGAR os itens do Pregão Nº032/2019, referente ao objeto em epí-
grafe, qual seja: Aquisição de Equipamento Hospitalar – Convênio 
Federal, às empresas: CIRURGICA IZAMED LTDA EPP, com valor 
total de R$ 25.025,00; HOFFMANN & GOMES LTDA EPP, com valor 
total de R$ 4.848,00; K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS EIRELI, com valor total de R$ 3.470,00; LUIZ ANDRÉ 
LEITE NETO SUPRIMENTOS ME, com valor total de R$ 44.651,00. 
Ficam as empresas convocadas a assinar o Contrato no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 210/2019 
- CONCORRENCIA Nº 001/2019 - EDITAL Nº 053/2019 - A Comissão 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos in-
teressados que se encontra aberta a Licitação para CONCESSÃO 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PO-
TÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE POTIM/
SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 13h45min do dia 
12/09/2019. Abertura dos Envelopes: 14h00min do dia 12/09/2019. 
Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo 
poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, 
ou através do site: www.potim.sp.gov.br. Maiores informações pelos 
telefones (12) 3112-9200.


