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A GAzetA dos Municípios

Vacinação contra influenza
supera 5.100 doses em Taubaté

Caraguatatuba oferece curso de 
Polidor de Automóveis para jovens 

entre 14 e 18 anos de idade

Delegação que representará
Pinda nos JORI será

apresentada oficialmente

Casca organiza almoço em
comemoração à Páscoa

A primeira fase de vaci-
nação contra influenza em 
Taubaté, entre os dias 10 e 
18 de abril, somou 5.134 
doses aplicadas. Foram 
vacinadas nesta primeira 
fase gestantes, puérperas 
(mães até 45 dias após o 
parto) e crianças de 6 me-
ses até 5 anos, 11 meses e 
29 dias. Estes três públi-
cos representam um total 
de 23.704 pessoas a serem 
vacinadas. De acordo com 
balanço da Vigilância Epi-
demiológica do municí-
pio, em termos percentuais 
as puérperas apresentaram 
maior adesão, seguidas 
pelas gestantes e pelas 

Hoje (26/04), o Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Caraguatatuba abre inscri-
ções para o curso de Poli-
dor de Automóveis, volta-
do apenas para jovens de 
14 a 18 anos de idade.
Em parceria com o Senai, 
o curso ensinará polimen-
to e conservação de pintu-
ras automotivas. 
Os interessados devem 
comparecer na sede do 
Fundo Social, no Cen-

Pindamonhangaba partici-
pa, de 30 de abril a 5 de 
maio, dos 23º JORI  – Jo-
gos Regionais do Idoso, 
em São Sebastião. No to-
tal, 120 atletas represen-
tarão a cidade na compe-
tição e a apresentação da 
delegação de Pinda será 
realizada, oficialmente na 
sala de ginástica do CE 
“João do Pulo”.
Na ocasião, o prefeito 
Isael Domingues e a pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade Cláudia 
Domingues conhecerão 
os atletas da melhor idade 
que representarão a cidade 
em todas as 14 modalida-
des que Pindamonhanga-
ba vai disputar nesta edi-
ção dos Jogos: atletismo, 
bocha, buraco, coreogra-
fia, damas, dança de salão, 
dominó, malha, natação, 
tênis, tênis de mesa, truco, 
vôlei adaptado e xadrez.

No dia 20 de Abril de 
2019, foi realizado um al-
moço em comemoração à 
Páscoa, para as crianças , 
adolescentes e suas famí-
lias atendidas na Organi-

crianças. A partir desta 
semana até 31 de maio 
serão vacinados os de-
mais grupos prioritários, 
como idosos, trabalhado-
res da saúde e professores, 
mantendo a vacinação das 
crianças, puérperas e ges-
tantes. O Dia D da cam-
panha de vacinação ficou 
definido para 4 de maio 
e a campanha termina no 
dia 31 de maio. A vacina 
contra a gripe não é capaz 
de eliminar a doença ou 
impedir a circulação do 
vírus. Por isso, as medidas 
de prevenção são tão im-
portantes, particularmen-
te durante o período de 

tro, das 8h30 às 16h30, 
acompanhados do pai ou 
responsável e munidos 
de documentos pessoais 
(RG, CPF, comprovante 
de residência e declaração 
escolar).
Tem como objetivo opor-
tunizar a qualificação pro-
fissional para o primeiro 
emprego, sendo oferecido 
para jovens, com no mí-
nimo o 7º ano do Ensino 
Fundamental completo.

Após a apresentação ofi-
cial das equipes, será rea-
lizada uma reunião técnica 
entre atletas e comissão.
Os Jogos Regionais do 
Idoso são uma realização 
do Fundo Social de Soli-
dariedade do Estado de 
São Paulo e, em Pindamo-
nhangaba, contam com o 
apoio do Fundo Social de 
Solidariedade do municí-
pio.
A gestora geral do Depar-
tamento de Lazer e Recre-
ação, Marilda Oliveira, 
destaca todo o empenho 
de todos para a participa-
ção nos Jogos. “Estare-
mos com toda a delegação 
com uniformes novos, por 
meio do Fundo Social de 
Solidariedade e Semelp, 
com apoio e parceria do 
Conselho Municipal do 
Idoso, através da Secreta-
ria de Assistência Social. 
Atletas, técnicos, parcei-

zação. 
O almoço foi prepara-
do pelo CASCA - Centro 
de Atendimento Social à 
Criança e ao Adolescen-
te. Contou com a colabo-

maior circulação viral.
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.
Primeira fase de vacina-
ção contra influenza
Crianças
Público – 20.254
Doses aplicadas – 4.091
Cobertura – 20,20%
Gestantes
Público – 2.963
Doses aplicadas – 827
Cobertura – 27,91%
Puérperas
Público – 487
Doses aplicadas – 216
Cobertura – 44,35%

As aulas, com carga horá-
ria de 40h, iniciam no dia 
6 de maio e serão realiza-
das de segunda a sexta-
feira, das 13h30 às 22h.
Até o fim do ano serão 
promovidos mais cursos 
de qualificação gratuitos, 
nas áreas de alimentos, 
automotiva, construção 
civil, eletroeletrônica, 
náutica e têxtil e serão 
anunciados de acordo com 
a programação do Senai.

ros, todos estão muito 
empenhados para nossa 
participação no JORI”, 
afirmou.
O secretário de Esportes 
Antonio Macedo está com 
boas expectativas para a 
competição. “Nossas ex-
pectativas são de bons 
resultados em virtude do 
empenho da Secretaria 
de Esportes em manter as 
equipes de treinamento 
em quase todas as moda-
lidades com investimento 
em professores e técnicos 
realizando um excelente 
trabalho. 
Tivemos um ano de parti-
cipação em torneios pre-
paratórios e jogos amis-
tosos, estamos confiantes 
e muito satisfeitos com a 
possibilidade de partici-
parmos com uma delega-
ção muito bem preparada 
para esses jogos”, garan-
tiu.

ração do Padre José Vi-
cente, Srª Iza Fonseca de 
Barros, o Grupo SupRun-
ning e com as Doações do                             
Programa Mesa Brasil 
SESC.
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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.
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Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
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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

Por que a água é salgada

Durante milhares de anos, a erosão das chuvas, do vento, do mar e dos 
caudais dos rios, faz com que aconteça o desgaste das rochas, fazendo 
com que a grande quantidade de sais minerais, que as constituem, tenha 
desaparecido. Por sua vez os rios ao percorrerem continentes trazem con-
sigo átomos e moléculas de cloro e sódio que ao se deslocarem para o mar, 
acabam por se alojar nas rochas. Por outro lado, a chuva também é respon-
sável por dissolver os sais minerais da superfície terrestre e levá-los para 
o mar, fazendo com que aumente a concentração do sal na água. Assim 
sendo, o sal acumula-se nos oceanos devido ao processo de evaporação 
da água, ou seja, acuando do processo ciclo de transporte de sais minerais 
para o mar e posterior evaporação das águas, o sal acaba por ir-se acumu-
lando. Como o sal não desaparece na água, apenas fica dissolvido, começa 
a acumular-se no mar. A repetição desse processo a longo de centenas de 
milhões de anos, faz com que o mar se tornasse salgado, tal como o conhe-
cemos nos dias de hoje.
***
A água pode se estragar caso seja armazenada de forma ou em lugares 
inadequados. Se você encher um balde com água e deixá-lo parado por 
alguns dias, verá que o recipiente foi invadido por larvas, insetos, fungos 
e outras formas de vida, tendo então que purificá-la para que se torne no-
vamente potável. Guardá-la em recipiente fechado também oferece riscos, 
pois a água ou o recipiente podem estar contaminados com as bactérias. 
Além disso, o pote onde é deixada precisa ser adequado para o armaze-
namento. Se ela fosse deixada em uma bacia de alumínio, por exemplo, 
logo o metal envenenaria a água. Os materiais que podem ser usados para 
armazenar líquidos são: vidro, aço inoxidável e alguns tipos de plásticos.

Humor

Um sujeito chega no bar, gritando:
- Minha sogra voltou pra casa! Minha sogra voltou pra casa!
- Meu amigo, isso não é uma coisa ruim?
- Não, não! Minha sogra voltou pra casa de saúde!
***
Tipos de salários (descubra qual é o seu)

Salário ateu: você prefere não acreditar nele.
Salário brasileiro: você acha que um dia vai melhorar.
Salário cafajeste: não te ajuda em nada, só te faz sofrer, mas você não vive 
sem ele.
Salário cebola: você pega, olha e chora.
Salário futebol: é uma caixinha de surpresa.
Salário menstruação: vem uma vez por mês e dura menos de uma semana. 
Isto quando não atrasa pra assustar todo mundo;
Salário regime: com ele você come menos.
***
Uma mulher entrega ao Juiz uma petição pedindo divórcio e o Juiz a ques-
tiona:
- A senhora tem certeza do que está pedindo? A senhora quer o divórcio 
por compatibilidade de gênios? Não seria o contrário?
- Não meritíssimo, é por compatibilidade mesmo. É que eu gosto de cine-
ma e o meu marido também, eu gosto de ir à praia e ele também, eu gosto 
de ir ao cinema e ele também e eu gosto de homem e ele também gosta!

Mensagens

Isso também passa

Havia um homem que costumava ter em cima da sua cama uma placa es-
crita: ISSO TAMBÉM PASSA! E ao perguntarem a ele o porquê disso e 
ele respondeu que era para se lembrar que quando estivesse passando por 
momentos ruins, pudesse se lembrar de que eles iriam embora e que ele 
teria que passar por aquilo por algum motivo, mas essa placa era para tam-
bém lembrá-lo que quando estivesse feliz, que não deixasse tudo pra trás, 
porque esses momentos também iriam passar e momentos ruins viriam de 
novo. E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! Momentos 
os quais temos que passar, sendo ou não, para o nosso próprio aprendi-
zado. Por algum motivo. Nunca se esqueça o mais importante: NADA É 
POR ACASO! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em 
fazer a nossa parte da melhor maneira possível.

Pensamentos, provérbios e citações

A sabedoria nasce menos da inteligência e mais do coração.
O que os outros chamam de pecado para mim é experiência.
Ninguém é tão grande que nunca precise de ajuda.
Grandeza e honestidade não são meios, mas são fins.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os à fé.
Uma pessoa para compreender tem que se transformar.

Escola da Beleza abre
20 vagas para curso

de assistente de cabeleireiro

Oficina e Show de
música eletrônica

acontecem neste sábado

Hoje, dia  26 de abril, a Es-
cola da Beleza de Taubaté 
abre inscrição para 20 va-
gas do curso de assistente 
de cabeleireiro.
O curso é realizado de se-
gunda a quinta-feira, com 
turmas nos períodos da 
manhã (8h às 11h30) e da 
tarde (13h30 às 17h). As 
aulas têm início no dia 29 
de abril.
No ato da matrícula, o 
candidato precisa apresen-
tar os originais e cópias 
dos seguintes documen-
tos: RG, CPF, comprovan-
te de endereço e  título de 

Para quem gosta de mú-
sica eletrônica ou se inte-
ressa pelo assunto, a dupla 
“Komunga” traz para o 
Teatro Galpão uma ofici-
na de introdução a música 
eletrônica e seu show per-
formático de seu primeiro 
álbum. A oficina acontece 
das 16h às 18h e o show 

eleitor, ambos de Taubaté. 
Somente quem é morador 
do município poderá fazer 
o curso. 
A idade mínima é de 18 
anos.
A inscrição terá que ser 
efetuada pelo próprio inte-
ressado e o preenchimento 
das vagas é por ordem de 
chegada.
A inscrição acontece 
das 8h30 às 11h30 e das  
13h30 às 16h30, na rua 
Armando Sales de Oli-
veira, 284, centro. Mais 
informações pelo telefone 
3625-5060

será às 20 horas, com 
abertura às 19h30.
A Komunga apresenta 
nesta oficina, conceitos 
básicos, softwares, equi-
pamentos que são utiliza-
dos para produção de suas 
músicas eletrônicas. Tam-
bém apresentam seu pro-
cesso de trabalho e criação 

Esse programa é uma par-
ceria entre o Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Taubaté (Fussta), o Fundo 
Social de Solidariedade 
do Estado de São Pau-
lo(Fussp), e é  realizado 
na Escola do Trabalho do 
Centro.
Serviço:
Escola da Beleza
Vagas: 20
Inscrição: dia 26 de abril, 
sexta-feira
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira, 284, 
Centro
Telefone: 3625-5060

de músicas autorais assim 
como a preparação e com-
posição de seu show.
O evento terá limite de 
público de 25 pessoas e é 
destinado a músicos, artis-
tas e interessados da área. 
A entrada é gratuita. Clas-
sificação Indicativa: aci-
ma de 16 anos.

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

Livro D-25, FLS. nº 56, Termo nº 6981
Faço saber que pretendem se casar JAIME ZAN VIEIRA e CLÉIA APARECIDA DAS GRAÇAS, apresentando os docu-
mentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamonhan-
gaba-SP, nascido em 1 de fevereiro de 1980, de profissão pedreiro, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na 
Rua Coronel Antonio Monteiro Patto, nº 147, casa 10, Jardim Bom Jesus, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de DIRCEU 
VIEIRA, falecido em Pindamonhangaba/SP, na data de 13 de setembro de 1992 e de IZABEL ZAN VIEIRA, falecida em 
Tremembé/SP, na data de 1 de janeiro de 2010. Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 25 de julho de 1977, 
de profissão ajudante geral, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
MARIA DAS GRAÇAS, de 71 anos, nascida na data de 7 de fevereiro de 1948, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de Delfim Moreira/MG. 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, 25 de abril de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial Titular.
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Fazenda notifica proprietários de 
309 mil veículos finais de placas 

9 e 0 com débitos de IPVA

Prefeitura de Caragua promove
workshop sobre cultivo de morangos

para alunos da rede municipal de ensino

Comédia ‘Até que o Tinder nos Separe’ é 
atração de sábado no Teatro Mario Covas

Débitos do imposto de 
2014 a 2018 somam R$ 
328 milhões
A Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Pau-
lo notifica proprietários 
de 309.606 veículos que 
apresentam débitos do Im-
posto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA). 
Os débitos são referen-
tes ao exercício de 2018 
de veículos com finais de 
placas 9 e 0 e também de 
remanescentes dos exercí-
cios de 2014 a 2017. 
A relação foi publicada no 
Diário Oficial do Estado 
de ontem, dia 23, terça-
feira.
A Fazenda enviará ao do-
micílio tributário de cada 
proprietário um comuni-
cado de lançamento de 
débitos de IPVA. O aviso 
traz a identificação do ve-
ículo, os valores do im-
posto, da multa incidente 
(20% do valor devido) e 
dos juros por mora, além 
de orientações para paga-
mento ou apresentação de 
defesa.

Os alunos da EMEF Prof. 
Luiz Ribeiro Muniz, em 
Caraguatatuba, parti-
ciparam na terça-feira, 
(23/04), de um workshop 
sobre práticas educativas 
na construção de hortas 
em escola. O evento mar-
cou o início do projeto 
Cultivando Morangos na 
Escola. A iniciativa do 
projeto partiu do estagiá-
rio do curso de Pedagogia, 
Andrews Rocha, e conta 
com a colaboração das 
educadoras Rosi Corrêa e 
Rosineide A. Ramos.
Sob olhares atentos, o bió-
logo Fabio Souza, respon-
sável pelo projeto Horta 
Educativa, apresentou aos 
alunos as orientações e 
cuidados necessários para 

A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba apresenta, 
neste sábado (27), às 21h, 
no TMC – Teatro Mario 
Covas, a comédia ‘Até 
que o Tinder nos Separe’. 
A atração faz parte das 
comemorações do aniver-
sário de 162 anos do mu-
nicípio. 
O espetáculo integra o 
Projeto Cultura Solidária 
e o ingresso pode ser tro-
cado por um quilo de ali-
mento a partir das 14h na 
bilheteria.
Com texto e direção do 
ator Vitor Branco, e ten-
do no elenco Wanderlei 
Grillo (ex-Malhação) e 
Ana Morisa, a peça é uma 
parodia inspirada no filme 
‘Eu os declaro Marido e 
Larry’.  Dois amigos héte-
ros decidem se casar para 

O lote de notificações re-
úne 310.776 débitos (cada 
veículo pode ter débito 
em mais de um exercí-
cio) que totalizam R$ 
328.248.106,94.
O contribuinte que rece-
ber o comunicado de lan-
çamento de débito tem 30 
dias para efetuar o paga-
mento da dívida ou efe-
tuar sua defesa. O próprio 
aviso traz as orientações 
necessárias para a regu-
larização da situação, in-
cluindo a localização do 
Posto Fiscal mais próximo 
do endereço do proprietá-
rio do veículo.
O pagamento pode ser 
feito pela internet ou nas 
agências da rede bancária 
credenciada, utilizando o 
serviço de autoatendimen-
to ou nos caixas, bastando 
informar o número do Re-
navam do veículo e o ano 
do débito do IPVA a ser 
quitado.
O proprietário que não 
quitar o débito ou apre-
sentar defesa no prazo terá 
seu nome inscrito na dívi-
da ativa do Estado de São 

o preparo da terra, escolha 
do vaso, local da horta, 
cuidados com o solo, con-
trole de pragas, entre ou-
tros assuntos.
“A horta é um laborató-
rio vivo e os alunos de-
verão acompanhar o de-
senvolvimento das mudas 
e realizar atividades de 
manutenção e cuidados”, 
explica Fabio.
Após a imersão em con-
teúdo técnico, chegou o 
momento mais aguardado 
pelos alunos: colocar a 
mão na terra. Eles pude-
ram aplicar os conheci-
mentos adquiridos e reali-
zaram desde a preparação 
do vaso até o plantio das 
mudas de morango.
Para a vice-diretora da es-

aproveitar os benefícios 
de uma união homoafetiva 
conhecida como casamen-
to igualitário.
Traumatizado pela morte 
da esposa há cinco anos, 
Beto, além de cardíaco, 
tem a tarefa de cuidar de 
dois filhos que estudam 
em um colégio interno. 
Uma questão, entretan-
to, tem atormentado seus 
pensamentos: o que acon-
teceria com as crianças 
caso ele venha a faltar?
Mas uma brilhante ideia 
pode resolver essa situa-
ção, se casar com seu ami-
go de longa data, seu vizi-
nho Zeca, desempregado 
há anos, mas totalmente 
viciado no aplicativo Tin-
der.
Com incentivo do seu 
amigo Zeca, Beto vai co-
nhecendo mulheres e cada 

Paulo (transferindo a ad-
ministração do débito para 
a Procuradoria Geral do 
Estado que poderá iniciar 
o procedimento de execu-
ção judicial, com aumen-
to na multa de 20% para 
40%, além da incidência 
de honorários advocatí-
cios).
O contribuinte deve regu-
larizar a pendência com 
o Fisco para evitar a in-
clusão de seu nome no 
Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Esta-
duais (CADIN Estadual), 
o que ocorrerá depois de 
90 dias da data de emissão 
do comunicado de lança-
mento de débitos de IPVA.
Para mais informações, os 
proprietários dos veículos 
podem entrar em contato 
com a Secretaria da Fa-
zenda pelo canal Fale Co-
nosco, no portal.fazenda.
sp.gov.br ou nos telefo-
nes do Call-Center 0800-
170110 (chamadas de 
telefone fixo) e (11) 2450-
6810 (exclusivo para cha-
madas de celular).

cola, Rosi Corrêa, o pro-
pósito do projeto vai além 
do conhecimento sobre o 
plantio de morangos. “A 
participação efetiva das 
crianças nas práticas de 
plantar, cuidar e colher 
fará com que passem a 
valorizar as práticas do 
cultivo e servirá para esti-
mular as crianças ao traba-
lho solidário, a divisão de 
tarefas e de mútua ajuda, 
assim como, promover a 
inclusão dos alunos com 
necessidades especiais e o 
desenvolvimento da mo-
tricidade fina”, destacou.
A atividade, que envolveu 
alunos dos 6º e 7º anos do 
ensino fundamental e alu-
nos da educação inclusiva, 
continua!

uma delas revelando tra-
ços de suas personalida-
des até receberem a visita 
de uma fiscal para consta-
tar essa união. Está arma-
da a confusão!
Serviço
Até que o Tinder nos Se-
pare – Projeto Cultura So-
lidária
Data: 27/4, sábado
Hora: 21h
Local: Teatro Mário Co-
vas
Endereço: Avenida Goiás, 
187, Indaiá, Caraguatatu-
ba
Classificação: 14 anos
Ingresso: 1kg de alimento 
em prol do Fundo Social 
de Solidariedade com tro-
ca na bilheteria do teatro 
no dia do espetáculo a par-
tir das 14h.
Mais informações: (12) 
3881-2623

Cras São Gonçalo promove 
encontro de adolescentes 

com ex-alunos

O Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
do bairro São Gonçalo em 
Taubaté, promoveu um 
encontro entre o grupo de 
adolescentes do Programa 
de Atenção Integral à Fa-
mília (PAIF) e dois ex-alu-
nos de escolas municipais, 
moradores dos bairros 
São Gonçalo e Chácaras 
Reunidas, região atendida 
pelo equipamento. Um en-
contro para troca de expe-
riências e valorização da 
educação.
Fernanda está no 1º ano 
de Nutrição na Universi-
dade de Taubaté (Unitau) 
e João se prepara para 
fazer o ensino superior 
nos Estados Unidos, após                      
conseguir uma bolsa de 
estudos através de um 
curso realizado em uma 
universidade do Canadá, 
onde morou por dois anos 
(2017 – 2019). Os ex-alu-
nos contaram um pouco 
da trajetória deles. João 

ainda apresentou opções 
de programas que ofere-
cem estudos com descon-
tos, bolsas ou gratuidade 
nos Estados Unidos, de 
acordo com a situação fi-
nanceira do aluno.
Os adolescentes foram 
orientados para a valo-
rização da oportunidade 
de acesso à escola que 
frequentam, para dedica-
ção aos estudos, sobre a 
importância da boa con-
vivência e habilidades so-
ciais, do desenvolvimento 
de iniciativa e protago-
nismo, e o interesse por 
questões coletivas e so-
ciais; objetivos comuns ao 
grupo em que fazem parte 
“Protagonistas do Futu-
ro”, conduzido pela psicó-
loga Raquel Macedo.
Esse grupo ainda busca 
prevenir a ocorrência de 
riscos sociais nessa fase, 
promover o acesso a direi-
tos e cidadania, despertar 
potencialidades e a au-

tonomia do adolescente, 
auxiliar na construção de 
sonhos e projeto de vida, 
contribuindo para o de-
senvolvimento social do 
adolescente na família e 
na comunidade.
O Cras (Centro de Refe-
rência de Assistência So-
cial) é um equipamento da 
Proteção Social Básica da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social, 
sendo referência na ofer-
ta de serviços e orienta-
ção para as famílias, bem 
como na prevenção de 
vulnerabilidade e riscos 
sociais nos territórios de 
abrangência.
O grupo de adolescentes 
realiza trabalho de parce-
ria com a rede de servi-
ços, e conta com o apoio 
da EMEF Profº Lafayette 
Rodrigues Pereira, do São 
Gonçalo, para participa-
ção dos alunos do período 
estendido nos encontros 
quinzenais do grupo.
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Defesa Civil recebe treinamento 
sobre combate a queimadas

Secretaria de Mobilidade Urbana 
apoia ação da ANTT

Ub 515 tem largada
hoje, 26, em Ubatuba

Representantes da Defe-
sa Civil de municípios da 
RMVale participaram em 
Taubaté da 5ª “Oficina 
Preparatória para Opera-
ção Estiagem”.
Durante o encontro, rea-
lizado no Sest Senat, fo-
ram abordados temas de 

A Secretaria de Mobilida-
de Urbana de Taubaté, em 
parceria com a Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), inicia 
a sexta etapa do projeto 
“Passageiro Consciente 
Viaja de Cinto!”. O pro-
jeto visa conscientizar os 
passageiros que viajam 
no transporte rodoviário 
interestadual e internacio-
nal sobre a importância 
da utilização adequada do 
cinto de segurança duran-
te toda a viagem. As ativi-
dades ocorrerão no Termi-

Hoje, 26, Ubatuba será 
palco da largada do único 
triathlon da América do 
Sul na distância Ultraman. 
A 6ª Edição do ”UB515  
– Brasil Ultra Triathlon 
Campeonato Sulamerica-
no de Ultra Distância” será 
disputada entre 36 atletas, 
33 homens e 3 mulheres, 
que vão nadar 10km e pe-
dalar 145km no primeiro 
dia; pedalar 276km no se-
gundo dia e correr o equi-
valente a duas maratonas 
(84,4km) no terceiro.
A largada do primeiro dia 
acontece às 6 horas da ma-
nhã, no Terminal Turístico 
do Perequê Açu. A região 
deve ficar com o trecho da 
avenida da Praia, que pega 
a extensão da Companhia 
Municipal de Turismo 
Comtur, interditado para 
facilitar a movimentação 
dos atletas. Desta forma, 

ordem teórica e prática, a 
exemplo do combate a fo-
cos de queimada.
A abertura da oficina con-
tou com uma cerimônia 
para a entrega ao Corpo de 
Bombeiros de Taubaté de 
uma nova viatura e de um 
equipamento denomina-

nal Rodoviário de Taubaté 
(Rodoviária Nova). Moto-
ristas e funcionários das 
empresas transportadoras 
também são orientados a 
exercer o papel de multi-
plicadores de consciência 
sobre o uso correto do 
equipamento.
Taubaté inaugura o cro-
nograma de atividades no 
Estado de São Paulo.  Ao 
longo deste ano, a inicia-
tiva segue para Ribeirão 
Preto, São José dos Cam-
pos, Campinas, Presidente 
Prudente, Franca e Soro-

motoristas que desejarem 
passar pelo local, deverão 
fazer o contorno por trás 
da Comtur.
Em 2019, a novidade é que 
o encerramento da pro-
va também acontece em 
Ubatuba. “Estamos muito 
felizes este ano e sentimos 
que, cada vez mais, nos 
aproximamos de Ubatuba. 
Este será o primeiro ano 
em que a prova começa 
e termina em Ubatuba. 
Mudamos o percurso da 
corrida e trouxemos a fi-
nalização para cá, a fim de 
aproveitar as belezas na-
turais e a segurança que a 
cidade oferece”, explicou 
um dos diretores da prova, 
Alexandre Luna Freire.
O secretário de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Ubatuba, José Alberto Ja-
cob, comemorou a ação 
inédita, enfatizando que o 

do desencarcerador. Este 
equipamento é utilizado 
para auxiliar a remoção 
de vítimas presas em fer-
ragens durante acidentes. 
Veículo e equipamento fo-
ram doados pela prefeitu-
ra e custaram cerca de R$ 
200 mil.

caba.
Além das ações de cons-
cientização, as equipes da 
ANTT e da Secretaria de 
Mobilidade irão vistoriar 
itens de segurança obri-
gatórios dos ônibus, tais 
como: saídas de emergên-
cia, extintor de incêndio, 
pneus, faróis, etc. Atenção 
especial será concedida à 
verificação da jornada de 
trabalho dos motoristas.
Adicionalmente, será re-
alizada distribuição de 
panfletos informativos em 
uma escola do município.

turismo esportivo é muito 
importante e sempre be-
néfico para o município. 
“Estaremos sempre de 
braços abertos para rece-
ber vocês e todos que qui-
serem promover eventos 
bonitos e bem organizados 
em nossa cidade. Temos 
que investir no esporte, 
pincipalmente, como fer-
ramenta de inclusão social 
e toda a equipe da nossa 
secretaria apresenta essa 
mesma visão, por isso, 
nosso objetivo é avançar 
cada vez mais”, ressaltou 
Jacob.
A competição é feita nos 
mesmos moldes do Cam-
peonato Mundial, tradi-
cional na ilha de Kailua
-Kona, no Havaí (EUA). 
Para participar do evento é 
necessário ser selecionado 
pela organização median-
te prévia candidatura.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública 
a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 015/2019. Objeto: 
Contratação de Empresa para Locação de Material de Infraestrutura 
para Realização do Evento Expo Potim 2019, conforme Termo de Re-
ferência e Demais Anexos do Edital. Data da realização: 09/05/2019 
às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realização: Prefei-
tura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações 
ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRA-
TIVO Nº 063/2018 – Tomada de preços Nº 007/2018 - A comissão de 
licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interes-
sados que a Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNI-
CÍPIO DE POTIM, foi SUSPENSA, tendo em vista as diversas ativi-
dades administrativas do Setor de Licitações. Potim, 25 de abril de 
2019. André Luís Soares de Oliveira – Presidente da Comissão de 
Licitações.


