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A GAzetA dos Municípios

Cras Sabará Mourisco em Taubaté 
promove oficina temática comunitária

Fiscalização inibe venda de 
terrenos na zona rural de Taubaté

Futebol Feminino de Taubaté 
inicia pré-temporada

O Cras Sabará/Mourisco 
de Taubaté promove na 
próxima segunda-feira, 
dia 28 de janeiro, uma ofi-
cina temática comunitária 
com o tema “Depressão e 
Ansiedade na atualidade”. 
A oficina acontece às 9h, 
no Serviço Paroquial de 
Assistência da Comunida-
de Bom Pastor, na avenida 
José Vicente de Barros, 
765, Vila das Graças. A 
psicóloga especialista em 
saúde mental e técnica do 

Agentes de Desenvolvi-
mento do Posto do Sebrae 
Aqui, da Prefeitura de Ca-
raguatatuba, fazem uma 
capacitação online nesta 
quinta-feira (24/01). Não 
haverá expediente no Pos-
to do Sebrae Aqui. 
O atendimento ao públi-
co volta na sexta-feira 
(25/01).
O agente de Desenvol-
vimento (criado pela 
Lei Complementar nº 
128/2008) tem como ob-
jetivo auxiliar no processo 
de implementação e con-

Na segunda-feira, dia 28 
de janeiro, a equipe de fu-
tebol feminino da SEEL/
AD/EC Taubaté dá iní-
cio aos trabalhos visando 
a disputa da temporada 
2019. Neste ano, além da 
disputa do Campeonato 
Paulista, as taubateanas 
irão estar pela primeira 
vez em campo no Cam-
peonato Brasileiro da Sé-
rie A-2, cujo início está 
previsto para o dia 17 de 
março.
O elenco do Taubaté para 
2019 conta com a perma-
nência de 15 atletas que fi-
zeram parte do grupo que 
em 2018 terminou o Cam-
peonato Paulista na quarta 
colocação, a melhor cam-
panha do time na história 

Operação da Divisão de 
Fiscalização de Obras 
Particulares de Taubaté foi 
realizada na última segun-
da-feira, dia 21 de janeiro, 
com a finalidade de coibir 
os loteamentos clandes-
tinos em áreas rurais da 
zona sul do município.
Os fiscais  passaram pelo  
Barreiro, Chácara Ingrid,  
Chácara Dallas, Sítio São 
Pedro, Rua da Glória, Rua 
Padre Pedro Lopes e adja-
cências, percorrendo todas 
as ruas dos loteamentos.
A operação, que teve apoio 
da Guarda Civil Muni-
cipal,  resultou em dois 

Cras, Danielle Prado, será 
responsável pela ativida-
de.
O tema atual e de extre-
ma importância tem sido 
demanda constante nos 
atendimentos do equipa-
mento. A equipe decidiu 
abordá-lo para orientar e 
fornecer informações para 
possíveis encaminhamen-
tos que se fizerem neces-
sários.
O Cras é um equipamen-
to social que busca tra-

tinuidade dos programas 
e projetos contidos na Lei 
Geral das Micro e Peque-
nas Empresas (Lei Com-
plementar 123/2006).   O 
profissional desempenha 
um papel de coordenação 
e continuidade das ativida-
des para o desenvolvimen-
to sustentável, juntamente 
com o poder público mu-
nicipal e lideranças do se-
tor privado da cidade.
O Sebrae Aqui auxilia os 
empresários, empreende-
dores e microempreende-
dores individuais na cria-

do torneio estadual.
Seguem no time a go-
leira Yolanda, as laterais 
Evellyn, Franciele, Thali-
ta e Mariana, as zagueiras 
Hericka e Tata, as meio-
campistas Sabrina, Milena 
Tupiniquim, Luana, Iona-
ra, Tainá e Rafa Marques, 
e as atacantes Mylena Ca-
rioca e Ariel.
Entre as novidades, o 
Taubaté já confirmou seis 
contratações. 
São elas as zagueiras 
Amanda (ex-Audax/SP) 
e Thayná Marins (ex-
Duque de Caxias/RJ), 
a meio-campista Marti-
nha (ex-Taubaté Futsal) 
e as atacantes Lucélia 
(ex-Portuguesa/SP), Sisi 
(ex-Duque de Caxias/RJ) 

embargos. Foram reali-
zados três procedimentos 
de instrução de processos. 
Em algumas localidades, 
foi verificado que ainda há 
placas de propaganda pro-
movendo a  venda de lotes 
de forma irregular.
A administração muni-
cipal adverte as pessoas 
para que não negociem 
terrenos provenientes de 
loteamentos em situação 
irregular. 
A prefeitura deve sempre 
ser consultada por meio 
do telefone 3625-5026.
Atendendo recomendação 
do Ministério Público, a 

balhar a família para pro-
moção e garantia de sua 
cidadania. É um espaço 
destinado à assistência, 
orientação e acompanha-
mento às famílias carentes e                                                                           
desenvolve serviços so-
cioeducativos. 
Tem a finalidade de pro-
teger a população em si-
tuação de vulnerabilidade 
social, fortalecendo as 
relações e os laços fami-
liares para o convívio em 
comunidade.

ção ou no aprimoramento 
do negócio (MEI, ME e 
EPP) com cursos, pales-
tras, oficinas e consultorias 
presenciais nas áreas de 
empreendedorismo, ges-
tão, inovação e mercado.
O Posto do Sebrae Aqui de 
Caraguatatuba (no prédio 
da Secretaria de Governo) 
fica na Av. Frei Pacífico 
Wagner, 1011 – Centro. 
O atendimento é das 9h 
às 16h. Mais informações 
pelo telefone (12) 3882-
3854 ou e-mail pae.cara-
gua@gmail.com.

e Natasha Sorriso (ex-Rio 
Bonito/RJ).
A goleira Fabíola, que 
havia acertado sua vinda 
para a equipe, alegou pro-
blemas particulares e não 
fará parte do elenco do 
Taubaté.
Base
Três atletas do time de 
base do Taubaté, que em 
dezembro foi vice cam-
peão da Taça Cidade em 
Caçapava, irão fazer par-
te do elenco profissional 
nesta temporada. São elas 
a atacante Carol Franco, a 
goleira Adriana e a meia-
campista Michelle. Outras 
atletas da base ainda pode-
rão ser incluídas no time 
principal durante a tempo-
rada.

prefeitura mantém ações 
regulares de fiscalização. 
Os loteamentos são iden-
tificados com a fixação de 
placas informando a proi-
bição de construção e tam-
bém a comercialização.
No plano de ativi-
dades desenvolvido                                                          
em 2018 na zona ru-
ral, foram registra-
das 325 notificações de                                                     
obras em loteamentos, 42 
notificações a loteado-
res, 2 demolições e 130 
vistorias, sendo 50 ações 
integradas com outras se-
cretarias e Polícia Militar 
Ambiental.

Agentes do Posto do Sebrae da 
Prefeitura de Caraguatatuba 
participam de treinamento
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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

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os 
nutricionistas explicam que ambos devem possuir quantidades meno-
res de alguns componentes do alimento. Os classificados como light são 
aqueles adequados para as pessoas que procuram consumir menos calo-
rias e manter a forma física, já que eles devem ter no mínimo 25% a me-
nos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a gordura e o açúcar 
são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar que seu 
consumo deve ser controlado, já que o fato de terem menos calorias não 
se justifica o excesso de ingestão. Já a linha de diet foi elaborada para os 
diabéticos, que precisam controlar o metabolismo.
***
A acupuntura é uma ciência milenar chinesa que utiliza agulhas muito fi-
nas para estimular o bom funcionamento do organismo. Para os orientais, 
o corpo humano é dividido em meridianos com cerca de dois mil pontos 
de acupuntura distribuídos entre eles. Cada um desses pontos está ligado 
a uma função do organismo que pode estar com alguma obstrução, inter-
rompendo o fluxo de energias e causando doenças. Por meio da acupun-
tura, esses pontos recebem estímulos que atuam sobre o sistema nervoso 
central, que libera componentes químicos, tais como hormônios e neuro-
transmissores, que agem aliviando dores e tratando doenças. Há diversas 
correntes de acupuntura, entre elas a chinesa tradicional a japonesa e dos 
cinco elementos, a auricular e a manual coreana.

Humor

Um hóspede é chamado à Gerência do hotel de luxo e o gerente chama a 
atenção:
- Infelizmente, somos obrigados a solicitar que o senhor deixe o hotel.
- Mas por quê? Respondeu o hóspede.
- Porque, vários hóspedes têm reclamado que o senhor urina na piscina.
- Mas isso todos os hóspedes fazem!
- Reconheço que isso venha acontecendo com freqüência, mas do alto do 
trampolim da piscina, o senhor é o único caso.
***
Um rapaz, em seu primeiro dia de trabalho, está no balcão da farmácia, 
quando aparece um sujeito gritando:
- Rápido rapaz, rápido! Dá-me alguma coisa pra diarréia!
O rapaz nervoso se confunde, e entrega ao sujeito um remédio pra acal-
mar os nervos. Algumas horas depois, o sujeito entra de novo na farmácia 
e se dirige ao mesmo rapaz, que lhe diz:
- Desculpe-me senhor, creio que lhe entreguei o remédio errado. Ao invés 
de te dar remédio pra diarréia, que o senhor pediu e lhe dei remédio para 
os nervos. Como o senhor está se sentindo?
- Todo sujo, mas calminho e muito tranqüilo.
***
Algumas mentiras mais usadas

Advogado: Este processo é rápido.
Ambulante: Qualquer problema volta aqui que a gente troca.
Anfitrião: Já vai? Ainda é cedo!
Aniversariante: Presente? Sua presença é mais importante!
Bêbado: Sei perfeitamente bem o que eu estou fazendo.
Casal sem filhos: Visite-nos sempre, adoramos suas crianças.
Corretor de imóveis: Em seis meses colocarão: água, luz e esgoto.
Dentista: Não vai doer nada.
Desiludida: Não quero mais saber de homem.
Devedor: Amanhã sem falta.
Encanador: É muita pressão da rua.
Filha de 17 anos: Dormi na casa de uma amiga.
Filho de 18 anos: Até as onze horas estarei de volta.
Gerente de banco: Temos as taxas mais baixas do mercado.

Mensagens

Toda vez que você praticar um ato, mesmo que seja pequeno, com um 
bom pensamento, você o preenche de uma energia que beneficiará você 
de uma forma ou de outra, mais adiante. Mas se o fizer no sentido do mal, 
por ele retido, se voltará contra você, mais cedo ou mais tarde. Tenha 
equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre, bondade, esperança, 
beleza e alegria a fim de receber essa mesma coisa de vota na vida, o que 
ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida, 
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os ou-
tros, acredita, você estará fazendo pra você mesmo.

Pensamentos, provérbios e citações

Enfrentamos a força física com a nossa força moral.
Só refletimos quando somos confrontados com um problema.
É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.
Nem só de pão vive o homem, ele também vive de créditos.     

Tudo o que falamos em 
Davos temos condições 
de fazer, diz Bolsonaro

A poucas horas de encer-
rar participação no Fórum 
Econômico Mundial em 
Davos, na Suíça, o presi-
dente Jair Bolsonaro disse 
que, com a colaboração do 
Congresso Nacional, há 
condições de implemen-
tar no Brasil as medidas 
anunciadas por ele duran-
te o encontro. Ele apelou 
para que Câmara e Senado 
apoiem o governo federal.
“Tudo que falamos aqui 
em Davos temos condi-
ções de fazer no Brasil, 
obviamente em grande 
parte dependemos do nos-
so Parlamento. 
Quero contar com a Câma-
ra dos Deputados e com o 
Senado para atingirmos 
juntos nossos objetivos”, 
disse o presidente em en-
trevista à TV Record.
Bolsonaro fez um balanço 
positivo da participação 
brasileira no fórum.
 Segundo ele, há um clima 
de otimismo entre líderes 
políticos e empresários es-
trangeiros. “Fui procurado 
por vários líderes e empre-
sários. Todos interessados 
no Brasil”, ressaltou. “O 
Brasil é visto com muito 
carinho.”
Para o presidente, o obje-
tivo de mostrar ao mundo 
que há a intenção de abrir 

o mercado e atrair inves-
timentos foi atingido. No 
entanto, ele ressaltou que 
há um pedido comum aos 
empresários estrangeiros 
para mudar o sistema que 
envolve as negociações 
no país. De acordo com 
Bolsonaro, a forma como 
ocorre dificulta o comér-
cio.
“Estamos de braços aber-
tos e queremos fazer ne-
gócios. O que eles pedem? 
O Brasil é um dos países 
mais difíceis de fazer ne-
gócios, eles querem que 
o Brasil seja desburocra-
tizado, diminua sua carga 
tributária e elimine barrei-
ras”, destacou. “Acredito 
que, fazendo o dever de 
casa, o Brasil sai fortale-
cido.”
Agenda
O presidente e comitiva 
retornam hoje (24) para 
o Brasil. Ele deixa Davos 
com destino a Zurique, 
depois segue para Las 
Palmas (Espanha), última 
escala antes de seguir para 
Brasília.
 O embarque do presiden-
te e comitiva da cidade es-
panhola está previsto para 
as 22h50.
Antes de embarcar, Bolso-
naro terá uma longa agen-
da de compromissos que 

inclui uma programação 
paralela ao Fórum Econô-
mico Mundial. Ele se reú-
ne com os primeiros-mi-
nistros dos Países Baixos, 
Mark Rutte e da República 
Tcheca, Andrej Babis. Há 
também encontros com 
os presidentes da Polônia, 
Andrzej Duda; da Ucrâ-
nia, Petro Poroshenko; da 
África do Sul, Cyril Ra-
maphosa, e da Colômbia, 
Iván Duque.
Explicações
Na entrevista, o presidente 
respondeu sobre as inves-
tigações relacionadas às 
movimentações financei-
ras atípicas envolvendo 
Fabrício Queiroz, ex-as-
sessor do deputado esta-
dual e senador eleito Flá-
vio Bolsonaro (PSL-RJ).
Segundo Jair Bolsonaro, 
há uma pressão sobre o fi-
lho dele para atingi-lo. De 
acordo com o presidente, 
ninguém está acima da lei, 
mas é preciso ter no hori-
zonte que o cumprimento 
tem de ser o que está pre-
visto na legislação.
“A pressão é enorme em 
cima dele para tentar me 
atingir. Nós não estamos 
acima da lei, como qual-
quer outro, estamos abai-
xo da lei, mas que se cum-
pra a lei”, disse.
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“Conecte-se” reúne profissionais e 
empresas para empoderar estudantes 

em Taubaté

Em Pinda, atendimentos no CEM são 
transferidos para primeiro andar

Apostador acerta sozinho prêmio 
maior da Mega-Sena e leva quase R$ 

38 milhões

Evento promovido pela 
Anhanguera de Taubaté 
tem o objetivo de contri-
buir com o desenvolvi-
mento de carreiras exe-
cutivas e iniciativas de 
empreendedorismo junto 
aos estudantes
A Anhanguera de Tauba-
té realizará o Conecte-se, 
evento gratuito que ofere-
cerá palestras e minicursos 
na região. Além da oferta 
de cursos que contribuem 
para a formação, a iniciati-
va compartilhará histórias 
inspiradoras, auxiliando 

As obras de reforma do 
Centro de Especialidades 
Médicas entraram, nes-
ta semana, em sua última 
fase: o pavimento térreo. 
As áreas que receberão 
obras já foram isoladas 
com tapumes e o atendi-
mento está sendo reali-
zado no primeiro andar, 
durante este período, sem 
prejuízo aos pacientes e 
sem nenhum comprome-
timento ao acesso, já que 

Um apostador acertou so-
zinho as seis dezenas do 
Concurso 2.118 da Mega-
Sena e vai levar o prêmio 
de R$ 37,9 milhões. As 
dezenas foram sorteadas 
na noite de ontem (23) 
direto do caminhão da 
sorte instalado na cidade 
de Quirinópolis (GO). Os 
números revelados ontem 
foram 11, 12, 20, 40, 41 e 
46.
A Caixa Econômica Fede-

os estudantes a enfrentar 
desafios e a construir seus 
próprios caminhos profis-
sionais. As ações na uni-
dade serão realizadas nos 
dias 06 e 07 de fevereiro, e 
os interessados em partici-
par das atividades podem 
se inscrever por meio do 
site: evento.canalconecta.
com.br.
Nos dias 6 e 7/01, às 19h, 
será transmitido um ba-
te-papo sobre empreen-
dedorismo e empregabi-
lidade, que contará com 
depoimentos de execu-

o prédio conta com eleva-
dor.
O único serviço que con-
tinua no térreo é o de con-
firmação de atendimento, 
porém, em vez de estar 
bem à frente da entrada, 
está agora à direita. 
O local está sinalizado 
com cartazes informati-
vos.
De acordo com o diretor 
de Atenção Especial da 
Prefeitura de Pindamo-

ral lembra que a esta foi a 
primeira vez em 2019 que 
alguém acertou a sena. A 
Mega estava acumulada 
desde o início do ano. Vale 
lembrar que o último sor-
teio foi realizado em Pira-
tuba (SC) e não teve acer-
tador das seis dezenas.
Por sua vez, a quina teve 
58 apostas ganhadoras, 
cada uma com um prêmio 
de R$ 53,1 mil e a quadra, 
4.135 acertadores que re-

tivos e empreendedores 
de sucesso como Edivan 
Costa, fundador da Sedi, 
empresa que apoia compa-
nhias a conseguir licenças 
governamentais, Raquel 
Brandão, superintendente 
de Atração e Desenvol-
vimento no Itaú e Rafael 
Ivanisk Oliveira, CEO da 
Natural One. 
A transmissão com os exe-
cutivos contará com con-
versa mediada pela jorna-
lista Fabiana Panachão, 
jornalista da BandNews 
TV.

nhangaba, José Carlos 
dos Santos Pinto, todos 
os procedimentos que 
eram realizados no térreo 
foram transferidos para 
o primeiro andar, que 
já passou pela reforma,                                                
e conta com salas bem 
ventiladas.
Atualmente, a obra está 
em fase de demolição de 
revestimento e remoção de 
esquadrias para adequação 
ao prédio.

ceberão, cada um, o valor 
de R$ 1.064.
O próximo sorteio da Me-
ga-Sena será no sábado e 
o prêmio estimado é R$ 
2,5 milhões. As apostas 
podem ser feitas até as 
19h (horário de Brasília) 
do dia do sorteio, em qual-
quer casa lotérica creden-
ciada pela Caixa em todo 
o país. O bilhete simples, 
com seis dezenas, custa 
R$ 3,50. 

Senac Taubaté abre inscrições 
para cursos técnicos em 2019

Interessados podem se ins-
crever pelo Portal Senac; 
primeiras aulas começam 
no mês de fevereiro
O Senac Taubaté está com 
inscrições abertas para 
cursos técnicos com início 
no primeiro semestre de 
2019. São eles: Técnico 
em Segurança do Traba-
lho, Técnico em Compu-
tação Gráfica, Técnico em 
Nutrição e Dietética, Téc-
nico em Administração e 
Técnico em Informática.
Para atender uma popu-
lação que, cada vez mais, 
busca melhorar a qualida-
de da alimentação, o cur-
so Técnico em Nutrição 
e Dietética é uma opor-
tunidade para quem de-
seja atuar na área. Nele, 
o aluno aprende a gerar a 
promoção, manutenção e 
recuperação da saúde hu-
mana, auxiliando o nutri-
cionista com o bem-estar 
do indivíduo e da socieda-
de.
Com o objetivo de desen-
volver o aluno para exe-
cutar atividades adminis-

trativas relacionadas aos 
processos de gestão de 
pessoas, operações logís-
ticas, gestão de materiais 
e patrimônio, marketing, 
vendas e finanças, entre 
outras, o curso Técnico 
em Administração é uma 
ótima opção.
Já os                                                                                  
interessados em apren-
der sobre monta-
gem e manutenção de                                                       
microcomputadores, ins-
talação e configuração de 
redes, desenvolvimento 
de sistemas e websites, 
podem se inscrever no 
curso Técnico em Infor-
mática.
O Senac Taubaté está lo-
calizado na Rua Nelson 
Freire Campello, 202, no 
Bairro Jardim Eulália, em 
Taubaté/SP. 
As inscrições podem ser 
realizadas pelo Portal 
Senac www.sp.senac.br/
taubate.
Confira os cursos técnicos 
com início no primeiro se-
mestre de 2019:
Técnico em Segurança do 

Trabalho
Período: 4 de fevereiro de 
2019 a 12 de fevereiro de 
2021
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 19 às 22 horas
Técnico em Computação 
Gráfica
Período: 5 de fevereiro de 
2019 a 3 de novem bro de 
2020
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 9h30 às 12h30 
Técnico em Nutrição e 
Dietética
Perodo: de 11 de fevereiro 
de 2019 a 31 de março de 
2021
Horáro: de segunda a sex-
ta-feira, das 9h30 às 12h30
Técnico em Administra-
ção
Período: de 1º de abril de 
2019 a 6 de novembro de 
2020
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 19 às 22 horas
Técnico em Informática
Período: de 8 de maio de 
2019 a 30 de junho de 
2021
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 9h30 às 12h30

Lista de convocação para a Guarda 
Mirim em Caraguatatuba já saiu

A prova para o processo 
seletivo da Guarda Mirim 
foi realizada no dia 21/01, 
com o comparecimento de 
238 dos 418 inscritos. São 
30 vagas disponibilizadas, 
que serão distribuídas em 
dois períodos (manhã e 
tarde), com carga horária 
de até 20 horas semanais.
Os convocados têm entre 
14 e 16 anos e 11 meses; 
moram em Caraguatatuba 
há no mínimo três anos; 
estão matriculados e fre-
quentam o Ensino Funda-
mental ou o Ensino Médio 
em algum colégio da rede 
pública de ensino ou em 
colégio particular com a 
comprovação de que pos-
suem bolsa integral de es-
tudo (Bolsa de 100%); e 
têm renda familiar de até 
três salários mínimos.
Mais vagas
Outras 30 vagas serão pre-
enchidas e distribuídas por 
programas sociais geridos 
exclusivamente pela Pre-
feitura para pessoas em 
situação de vulnerabilida-
de social. A seleção será 
feita pelo corpo técnico da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania.
O programa
Programa de Aprendiza-

gem da Guarda Mirim 
tem um ano e seis meses 
de duração, sendo que nos 
primeiros seis meses o 
adolescente é aspirante à 
Guarda Mirim e não é re-
munerado.
Depois de concluído o cur-
so preparatório, o jovem 
passa a ser Guarda Mirim 
e passa receber a bolsa au-
xílio. A carga horária é de 
20 horas semanais dividi-
do em dois períodos (ma-
nhã e tarde). As atividades 
são desenvolvidas em ho-
rário contrário ao período 
escolar.
O aspirante à Guarda Mi-
rim (primeira fase) passa 
pela pré-aprendizagem e 
formação que conta com 
conteúdos de disciplinas 
da Base Nacional Comum, 
aulas de cultura caiçara, 
que abordam aspectos his-
tóricos e geográficos da 
região, em especial Cara-
guatatuba, além de aulas 
de legislação, cidadania e 
atividades e projetos com-
plementares.
Nesta fase os integrantes 
recebem orientações em 
temas como Defesa Ci-
vil, atividade física, ética, 
cidadania, noções gerais 
de direito e direito cons-
titucional, noções gerais 

de legislação e trânsito, 
além de noções básicas de 
ecologia e preservação do 
meio ambiente.
Já o Guarda Mirim (segun-
da fase) realiza o curso de 
formação profissional para 
que os jovens sejam inse-
ridos no mercado de traba-
lho pelo Projeto Primeiro 
Emprego.
A sede do programa é no 
prédio do Corpo de Bom-
beiros, que tem uma sala 
adaptada para as aulas da 
pré-aprendizagem, além 
de contar com outras áreas 
fundamentais para o fun-
cionamento do projeto.
Atualmente, a Guarda 
Mirim está formando 60 
jovens da cidade selecio-
nados no começo de 2018, 
que estão sendo inseridos 
no mercado de trabalho.
O projeto socioeduca-
tivo tem como obje-
tivo contribuir com a                                                       
formação profissional e 
cidadã desses adolescen-
tes. Enquanto realizam o 
curso e são aspirantes a 
Guarda Mirim, os adoles-
centes recebem uniformes, 
vale transporte e refeições. 
Após o curso de seis me-
ses, os participantes rece-
bem também uma bolsa 
auxílio.
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Ubatuba prorroga prazo de 
pagamento do IPTU em cota única 

com desconto

Em Pinda, nova Operação 
Tapa-Buracos tem início pelo 

Maricá

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está utilizando 
técnicas de gerenciamento 
de projetos para realizar o 
mapeamento de buracos 
em todo o município e dar 
início à nova operação Ta-
pa-Buracos com mais efe-
tividade. 
O mapeamento inicial já 
foi realizado nas primeiras 
semanas do ano, por meio 
de um aplicativo que, em 
breve, será disponibiliza-
do às lideranças de bair-
ros.
Na sexta-feira (18), a ope-
ração Tapa-Buracos foi 
iniciada no bairro Mari-
cá e seguirá um plano de 
ação para atender a todas 
as regiões da cidade, de 
forma ordenada. 
Essa nova maneira de ma-
peamento vai ajudar nas 
questões que interferem 

Balanço anual do Cadas-
tro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
divulgado nesta quarta-
feira, dia 23 de janeiro, 
mostra que Taubaté con-
seguiu reduzir o deficit de 
empregos em 2018 e atin-
giu o melhor desempenho 
após quatro anos.
Foram gerados no ano 
passado 27.170 postos de 
trabalho para 27.351 des-
ligamentos, uma variação 
ainda negativa, mas de 
apenas 0,25% (181 em-
pregos). No auge da crise 
econômica em 2015, por 
exemplo, o saldo do mu-
nicípio ficou negativo em 
6.368 empregos.
 O melhor desempenho 
de Taubaté havia sido em 
2013, quando o saldo fi-
cou positivo em 35 postos 
de trabalho.
No setor industrial, o ba-
lanço anual é positivo. A 
regional do Ciesp Taubaté 
(região composta por 28 
municípios) fechou 2018 
com um acumulado de 
2,67%, representando um 
aumento de aproximada-
mente 1.250 postos de tra-
balho.
Ações
Em Taubaté, a prefeitura 
busca fortalecer a econo-
mia municipal por meio 
da intermediação do Bal-
cão de Empregos, progra-
mas voltados aos jovens 
na busca de sua primeira 
oportunidade profissio-

Contribuintes do muni-
cípio de Ubatuba ganha-
ram mais alguns dias de 
prazo para aproveitarem 
o benefício de desconto 
no pagamento do IPTU. 
A secretaria da Fazenda 
da Prefeitura de Ubatuba 
prorrogou para o dia 11 
de fevereiro o prazo para 
o pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) 2019, que ven-
ceu no dia 21 de janeiro.
Os cidadãos poderão re-
alizar até essa data o pa-
gamento do tributo em 
cota única com descontos 
progressivos entre 10% e 
20%. 
O prazo foi prorrogado 
porque muitos contribuin-
tes ainda não haviam rece-

na boa circulação, segu-
rança e fluidez do trânsito 
na cidade.  
O líder do Maricá, Edmil-
son, ficou satisfeito por 
seu bairro ter sido o pri-
meiro a ser contemplado. 
“Agradeço ao prefeito dr. 
Isael pela oportunidade 
de ser o primeiro bairro a 
entrar nesse projeto e tor-
ço para que isso possa se 
expandir para os outros 
bairros, pois muitos tam-
bém estão precisando”, 
afirmou.
A secretária de 
Obras e Planejamen-
to, Marcela Franco,                                                                    
enfatizou a importância 
de planejar e organizar o 
serviço para beneficiar, 
efetivamente, a cidade. 
“Através da tecnologia 
e da inovação, seguin-
do a diretriz do dr. Isa-

nal e pela oferta de cursos 
profissionalizantes.
O Balcão de Empregos su-
perou em 2018 o total de 
vagas geradas em 2017. 
Foram gerados no ano 
passado 1.148 postos de 
trabalho, o que representa 
um crescimento de 9,2%. 
Foram realizados 43.984 
atendimentos pelo balcão, 
além da emissão de 468 
carteiras de trabalho.
Para se cadastrar no Bal-
cão de Empregos é neces-
sário apresentar RG, CPF 
(ou CNH), comprovante 
de endereço e carteira de 
trabalho. 
A orientação é que o ca-
dastro seja sempre atuali-
zado para gerar mais opor-
tunidades ao candidato.
Desde novembro de 2018, 
Taubaté também conta 
com o programa Time do 
Emprego, voltado a jovens 
em da primeira oportuni-
dade profissional ou com 
pouca experiência.
 O Time do Emprego 
orienta o trabalhador na 
busca de um trabalho 
compatível com seus inte-
resses, habilidades e quali-
ficações profissionais. 
O diferencial do programa 
é a ajuda mutua existen-
te entre os participantes, 
a troca de experiência e a 
procura conjunta por uma 
oportunidade.
As atividades do Time do 
Emprego devem ser reto-
madas este ano a partir da 

bido seus carnês de 2019 
dentro do prazo original 
de pagamento da cota úni-
ca com desconto. A deci-
são está no decreto núme-
ro 7009, de 21 de janeiro, 
publicado na edição desta 
terça-feira do Diário do 
Litoral Norte.
Mas, a Prefeitura aler-
ta que o boleto em cota 
única deve ser emitido 
pelo Portal de Serviços da 
Prefeitura de Ubatuba, no 
endereço:  http://servicos.
ubatuba.sp.gov.br/?open-
Service=iptu ou então 
presencialmente junto ao 
Fácil - Posto de Atendi-
mento ao Cidadão - na rua                                                      
Dona Maria Alves, 865 - 
Centro ou no Espaço Ci-
dadão, na rua Oscar Ros-

el, de sempre trabalhar a 
cidade de forma huma-
na, moderna e inteligen-
te, estamos procurando 
alternativas para cada                                                                   
vez mais melhorar a ci-
dade. Agradeço a to-
dos os servidores                                                            
que estão conosco nessa 
missão”, destacou a secre-
tária Marcela.
O secretário adjunto Carlos                                                            
Eduardo dos Santos es-
tará diretamente à fren-
te da ação. “Em breve, 
nós disponibilizaremos 
esse aplicativo de mape-
amento de buracos para 
as lideranças de bairros, 
para que, em conjunto, a                                                               
gente consiga au-
mentar a efetivida-
de desse mapeamento,                                                                          
enquanto já estamos rea-
lizando essa operação em 
campo”, afirmou.

segunda quinzena de mar-
ço. As vagas são limitadas 
a 30 participantes por tur-
ma. Interessados podem 
procurar o Balcão de Em-
pregos ou o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT), que ficam localiza-
dos no mesmo espaço.
Uma parceria do Balcão 
de Empregos com o Cen-
tro Paula Souza propor-
ciona neste início de ano 
inscrições para 360 vagas 
em 12 cursos profissiona-
lizantes gratuitos. São 30 
vagas por curso.
Escolas
Taubaté também conta 
com 13 escolas do Traba-
lho A partir dos 16 anos, os 
interessados podem fazer 
sua matrícula em cursos 
nas áreas de construção 
civil, eletricidade, confec-
ção, informática, estética, 
mecânica e artesanato.
Os cursos são gratuitos e 
têm duração de 3 meses a 
1 ano, e na maioria deles 
há convênio com o Senai. 
Na conclusão do curso, o 
aluno recebe um certifi-
cado emitido pelo Senai, 
agregando valores para 
que encontre maior acei-
tação como profissional no 
mercado de trabalho.
São cerca de 40 modali-
dades distribuídas entre 
as unidades escolares, que 
atende uma demanda apro-
ximadamente de 10 mil 
alunos. O índice de apro-
vação chega a 98%. 

sin, 10, na Maranduba, das 
9 às 16 horas.
O pagamento pode ser 
efetuado nos caixas ele-
trônicos ou pelo inter-
net banking do Banco do 
Brasil, Bradesco, Cai-
xa Econômica Federal, 
Itaú, Santander ou em 
seus correspondentes                                               
bancários, como as casas 
lotéricas. 
O pagamento diretamen-
te na boca de caixa só é 
possível para as agên-
cias da Caixa Econômica                                        
Federal.
Já o pagamento parcela-
do, sem desconto, pode 
ser feito em 11 vezes, com 
vencimentos entre 10 de 
fevereiro e 10 de dezem-
bro.

Taubaté reduz deficit de empregos em 
2018

Extrato de Contrato/Munic. Redenção de Serra Objeto: Prestação de Serviços 
de Segurança Baile Formatura Vigência: 25/01/2019 a 25/02/2019 Contrata-
da: Castro Pontes Segurança Privada EIRELI -  CNPJ 22.210.263/000168  Valor 
R$2.000,00. Redenção da Serra, 24/01/2019. Ricardo Evangelista Lobato – Pre-
feito Municipal.
Extrato de Contrato/Munic. Redenção de Serra Objeto: Prestação de Serviços de 
Sonorização, Iluminação e Banda para Baile Formatura Vigência: 25/01/2019 a 
25/02/2019 Contratada: André Simpliciano ME -  CNPJ 15.214.957/0001-08  Va-
lor R$5.200,00. Redenção da Serra, 24/01/2019. Ricardo Evangelista Lobato – 
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
reabertura de licitação na modalidade Pregão Nº 047/2018. Objeto: Con-
tratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Teleco-
municações nas Modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), 
Linhas Avulsas, DDR, Link Internet – Banda Larga, IP Internet Dedicado e 
Telefonia Móvel, conforme especificações constantes no Memorial Descriti-
vo e demais Anexos do Edital. Data da realização: 06/02/2019 às 09h00min 
- Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra pode-
rá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: 
www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 002/2019. Objeto: 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. 
Data da realização: 30/01/2019 às 09h00min - Início do credenciamento. 
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.


