
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 29 DE MARÇO DE 2019 EDIÇÃO 2446  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Balé da Cidade abre
inscrições para bolsistas

suplentes em Taubaté

Abertas inscrições para a
realeza da Festa de Quiririm

Prefeitura de Pinda realiza audiência 
pública sobre a atualização do

Estatuto dos Funcionários  Públicos

Estradas rurais recebem
melhorias em Pindamonhangaba

A Prefeitura Taubaté, 
mantenedora do Balé da 
Cidade de Taubaté, abre 
inscrição para a segunda 
fase do processo de sele-
ção de bailarinos bolsistas 
para a temporada de 2018 
a 2020, para vagas suplen-
tes. As inscrições aconte-
cem de 1º de abril até 2 de 
maio e são gratuitas.
Podem participar desta 
seleção bailarinos a partir 
de 18 anos, brasileiros ou 
estrangeiros com situação 
regularizada no país. Os 
bailarinos interessados de-
vem entregar os seguintes 
documentos: ficha de ins-
crição preenchida dispo-
nível no edital, cópia do 
RG ou RNE/CIE (no caso 
de estrangeiros), cópia do 
CPF, cópia do comprovan-
te de endereço no nome do 
candidato ou dos pais.

Estão abertas as inscri-
ções para o concurso de 
rainhas e princesas da 30ª 
Festa Italiana de Quiririm. 
As interessadas podem se 
candidatar até o dia 20 de 
abril. A novidade deste 
ano são as categorias para 
crianças e adolescentes.
Este concurso mexe com 
o imaginário das meninas 
que sonham em usar a co-
roa, vestir um traje típico e 
desfilar pelas ruas de Qui-
ririm durante os dias de 
festa. Rainhas e princesas, 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza uma Au-
diência Pública, no centro 
esportivo João do Pulo 
para discutir com seus ser-
vidores possíveis diretri-
zes para a implantação do 
Estatuto dos Funcionários 
Públicos.
O Estatuto dos Servido-
res Públicos da Prefeitura 
de Pindamonhangaba foi 
criado em 1974. Hoje em 
dia, não existem funcioná-

A Estrada do Marçon está 
passando por melhorias 
para garantir uma circula-
ção mais segura. 
O serviço está sendo rea-
lizado pela Secretaria de 
Obras e Planejamento da 
Prefeitura, setor rural. As 

As inscrições podem ser 
feitas presencialmente ou 
pelos Correios. Caso opte 
por fazer a inscrição pes-
soalmente, a documenta-
ção deve estar em envelo-
pe lacrado, identificado, e 
ser entregue na Secretaria 
de Turismo e Cultura, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h. Se a inscrição 
for através de correspon-
dência, deverá ser enca-
minhada a documentação 
completa para a Secretaria 
de Turismo e Cultura, de-
vidamente endereçada ao 
chamamento.
O processo seletivo dos 
bolsistas será classificató-
rio e eliminatório via ban-
ca examinadora e aconte-
cerá em duas fases, sendo 
a primeira de análise do-
cumental e a segunda de 
avaliação técnica, através 

além de representarem a 
beleza, também desempe-
nham o papel de relações 
públicas durante o evento 
e são as embaixadoras de 
sua comunidade.
São elas as responsáveis 
pela divulgação da festa. 
Um dos critérios exigidos 
é que tenham o mínimo de 
conhecimento sobre a his-
tória, raízes e tradições da 
imigração italiana de Qui-
ririm. O desfile e eleição 
das candidatas acontece 
no palco de eventos de 

rios na ativa, regidos pelo 
Estatuto. O regime jurídi-
co vigente é a Consolida-
ção das Leis do Trabalho 
(CLT). Mas, com a atua-
lização do Estatuto e sua 
implantação, muita coisa 
pode vir a mudar. Todos 
os funcionários são convi-
dados a participar do mo-
mento de esclarecimento 
sobre as novas diretrizes.
“É muito importante a 
presença de todos os ser-

três regionais (Estrada do 
Pinga, do Borba e Ribei-
rão Grande) receberam 15 
dias de serviços emergen-
ciais e de urgência em um 
todo.
Essa primeira fase de 
atendimento teve início 

de prova prática. Entrarão 
para lista de suplentes os 
bailarinos bolsistas com 
ótima técnica em ballet 
clássico e dança contem-
porânea. A listagem com 
o nome dos aprovados 
na análise documental 
do processo seletivo será 
publicada em Diário Ofi-
cial no dia 14 de maio. Os 
aprovados farão a prova 
prática, nos dias 21 e 22 
de maio. O resultado final 
dos aprovados será divul-
gado no dia 24 de maio.
Para mais informações 
e detalhes sobre as ins-
crições, o edital de cha-
mamento nº 08/18 está 
disponível no link: http://
www.taubate.sp.gov.br/
l ici tacoes/chamamen-
to/0818-selecao-de-bol-
sistas-bailarinos-temp-
-2018-2020-prorrogaveis/.

Quiririm às 19h do dia 25 
de abril.
Regulamento e ficha de 
inscrição no site www.
festadequiririm.com.br ou 
com. Contato pelo
e-mail concurso.rainha@
hotmail.com ou pelo what-
sapp (12) 99773-2391.
Categorias:
– Rainha Mirim – 05 a 11 
anos
– Rainha Giovani – 12 a 
17 anos
– Rainha e princesas – 18 
a 25 anos

vidores, pois serão abor-
dados os principais pontos 
a serem levados em con-
sideração em uma possí-
vel transição de regime. A 
transição é de escolha de 
cada servidor, portanto, 
é de responsabilidade de 
cada um analisar se uma 
possível mudança seria 
vantajosa ou não”, destaca 
o secretário de Adminis-
tração da Prefeitura, Fa-
brício Pereira.

no dia 7 de fevereiro e ter-
minará em 30 de março, e 
no segundo trimestre, será 
realizada somente a ma-
nutenção básica, sem as 
ocorrências de urgência e 
emergência já resolvidas 
no primeiro trimestre.
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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

Duas vezes por dia, as águas dos oceanos sobem e descem fenômeno 
provocado pelo Sol e pela Lua. Estes atraem as águas fazendo com que 
subam quando a atração é maior. Por estar mais próximo, nosso satélite 
tem maior influência do que o Sol, mas marés. Se a Lua e o Sol estão do 
mesmo lado ou ambos em lados opostos, como na Lua Nova e na Luz 
Cheia, a atração conjugal torna-se maior, provocando marés mais altas ou 
mais baixas que de costume. Quando a Lua entra nos Quartos Minguante 
ou Crescente, o efeito do Sol contrabalança o da Luz e a maré é produzida 
pela diferença entre as duas forças. Todos os dias, a maré alta leva seis 
horas para chegar ao ponto máximo. Faz então uma pausa e retrocedendo 
para a maré baixa. Como o tempo entre as duas marés é de doze horas e 
vinte e cinco minutos, o horário da maré alta muda de um dia para o outro. 
A maré alta chama-se “preamar” e a maré baixa chama-se “beira-mar”.

Humor

O mineirinho chega no bar e pergunta: 
- Você pode me vender uma pinga fiado?
E o dono do bar responde:
- Você está vendo aquele cara bem forte e alto? É o seguinte: de tanto ele 
fazer musculação e halterofilismo seu pescoço parece que ficou pequeno 
e quem chama ele de pescocinho leva uma baita surra. Se você tiver a 
coragem de chamar ele de pescocinho, eu te dou pinga de graça durante 
um ano.
O mineirinho pensou um bocadinho de nada e vai até a mesa, Dá uma 
batida nas costas do cara e diz baixinho:
- Meu amigo, você está bem?
- Mas eu nem te conheço!
E o mineirinho, falando baixinho:
- Uai! A gente sempre pesca juntos!
- Não tenho certeza, você nunca pesca comigo!
Ai o mineirinho diz bem alto:
- Pesco sim...
***
O pai da loira morreu e na agitação para o funeral a mãe pede que a filha 
vá até a cidade comprar um terno bem barato para enterrar o marido. E 
assim se fez. Um mês depois, a loira pede pra mãe:
- Mamãe, preciso de cem reais para pagar o terno do papai!
A mãe meio distraída dá o dinheiro.
Mais um mês e a loira novamente:
- Mamãe, me dá cem reais para pagar o terno do papai?
E assim foi durante seis meses, até que um dia quando a loira pediu à mãe 
mais cem reais para pagar o terno do pai, a mãe pergunta:
- Mas filha, em quantas prestações você dividiu a dívida do terno?
E a loira, muito esperta, respondeu:
- Ah! Mamãe, eu não te avisei? E que naquele dia como os ternos estavam 
muito caros eu resolvi alugar um...

Mensagens

Numa escola pública, estava acontecendo uma situação inusitada, as me-
ninas que usavam batom, todos os dias, beijavam o espelho para remover 
o excesso de batom. O diretor andava aborrecido, porque o zelador tinha 
um enorme trabalho para limpar o espelho no final de cada dia. Mas, 
como sempre, na tarde seguinte, lá estava as mesmas marcas de batom. 
Um dia, o diretor juntou o bando de meninas no banheiro e explicou que 
era muito trabalhoso limpar o espelho com todas aquelas marcas que elas 
faziam. Fez uma palestra de uma hora. No dia seguinte, as marcas de ba-
tom no espelho reapareceram. No outro dia, o diretor juntou novamente 
o bando de meninas e o zelador no banheiro e pediu ao zelador para de-
monstrar a dificuldade do trabalho. O zelador, imediatamente, pegou um 
pano, molhou no vazo sanitário e passou no espelho. Depois disso, nunca 
mais apareceram marcas de batom no espelho.
Moral da história: Comunicar é sempre um desafio. Às vezes, precisamos 
usar métodos diferentes para alcançar resultados. Por quê? Porque bonda-
de que nunca repreende não é bondade. Porque a paciência que nunca se 
esgota não é paciência, é sobrevivência. Porque a serenidade que nunca se 
desmancha não é serenidade, é indiferença. Porque a tolerância que nunca 
replica não é tolerância. O conhecimento a gente adquire com os mestres 
e os livros. A sabedoria com a vida e com os humildes.

Pensamentos, provérbios e citações

No fim é que se contam as glórias.
Ai de nós se os mortos não dessem forças aos vivos.
O elogio de boca própria desagrada a qualquer um.
Em casa de ferreiro o espeto é de pau.
A decisão é uma forma de reagir.
Um bom começo já é a metade.
Se não houvesse esperança não estaríamos tentando.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.
Recordar um tempo feliz é ser feliz por algum tempo.

Aluno da educação infantil de 
Taubaté recebe cadeira de rodas

Nesta quinta-feira, 28 
de março, às 8h, o aluno 
Willian Gabriel Pereira do 
Santos, de 5 anos, que está 
na 1ª etapa da EMEI Nair 
Mouassab, foi beneficiado 
com uma cadeira de rodas 
arrecadada pela EMEIEF 
Madre Cecília na campa-
nha “lacre solidário”, de 
iniciativa da Sabesp. A en-
trega será nas dependên-
cias da concessionária, na 
rua David Géia, 39, Jabo-
ticabeiras. A escola Madre 

Cecília resolveu criar um 
ponto de coleta em março 
do ano passado. São ne-
cessários cerca de 90 qui-
los de lacres de alumínio 
(de latas de refrigerante e 
outras bebidas) para que 
sejam trocados por uma 
cadeira de rodas básica.
A Sabesp indica as insti-
tuições e faz o intermédio 
junto à empresa que viabi-
liza as cadeiras. Desde o 
início da campanha, foram 
beneficiados oito alunos 

com necessidades  espe-
ciais e carentes da Madre 
Cecília.
Como o aluno William es-
tava com uma cadeira de 
rodas pequena e a família 
não tem condições finan-
ceiras de comprar uma 
nova, o diretor da institui-
ção optou por direcionar a 
entrega a ele. A cadeira é 
de modelo convencional, 
mas será adaptada pela te-
rapeuta ocupacional que o 
acompanha.

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

Livro D-25, FLS. nº 50, Termo nº 6968
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS e NATÁLIA CRISTINA FERREIRA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tremembé-SP, nascido em 15 de outubro de 1992, de profissão barbeiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Benedito de Paula, nº 344, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de CLAUDIO ROBERTO DOS 
SANTOS, de 51 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 4 de setembro de 1967 e de VERA LUCIA DA SILVA 
SANTOS, de 49 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 29 de junho de 1969, ambos residentes e do-
miciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 26 de abril de 1994, de profissão diarista, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de CARLOS FERREIRA, de 48 anos, natural 
de Cornélio Procópio/PR, nascido na data de 13 de abril de 1970, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de ROSANE 
PEREIRA MONTEIRO FERREIRA, de 46 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 31 de julho de 1972, residente e 
domiciliada em Tremembé/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 50, Termo nº 6969
Faço saber que pretendem se casar LUIZ CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA e ANDRÉIA GONÇALVES DE SOUZA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Tremembé-SP, nascido em 20 de outubro de 1973, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
no mesmo endereço da contraente, filho de CARLOS MONTEIRO DA SILVA, falecido em Taubaté/SP e de MARIA DE 
LOURDES MONTEIRO DA SILVA, natural de Pindamonhangaba/SP, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é 
natural de Taubaté-SP, nascida em 13 de fevereiro de 1979, de profissão cozinheira, de estado civil solteira, residente e do-
miciliada na Rua das Calendulas, nº 10, Vale das Flores, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha de ADEMAR GONÇALVES 
DE SOUZA, falecido em Tremembé/SP na data de 9 de maio de 2014 e de NAIR RIBEIRO DA COSTA MARTINS, falecida 
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. 
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Pinda segue na geração
de empregos e

recebendo investimentos

Subprefeitura de Moreira
César divulga agenda do pega 

tudo no Laerte assunpção

Prefeitura de Pinda inicia
segunda fase das obras
de galeria no Boa Vista

UBS do Azeredo
recebe “Março Marinho”

Pindamonhangaba segue 
em um bom momento na 
geração de empregos, com 
1936 novos postos de tra-
balho, nos dois primeiros 
meses do ano, gerando ba-
lanço positivo de 93 novas 
vagas, de acordo com o 
Caged – Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados. Com este número, 
Pinda aparece em terceiro 
lugar no ranking do Vale 
do Paraíba na geração de 
empregos, atrás apenas de 
São José dos Campos e Ja-
careí.
Acompanhando essa ten-
dência na geração de em-
pregos, a Novelis anun-
ciou, na semana passada, 
o início oficial das obras 
de expansão e ainda a 
construção de terminal 
ferroviário na planta da fá-
brica em Pindamonhanga-
ba, com investimento de 
R$650 milhões, o que ele-
vará a capacidade de pro-
dução de chapas em 100 
mil toneladas por ano e a 
capacidade de reciclagem 
em 60 mil toneladas por 
ano. Com a nova expan-
são, a Novelis passará a ter 
uma capacidade produtiva 

Os moradores do Laerte 
Assumpção, em Moreira 
César, que possuem ob-
jetos inservíveis para se-
rem descartados, podem 
utilizar o serviço do Pega 
Tudo.
Os objetos a serem des-
cartados, podem ser colo-
cados nas ruas, no período 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba deu início às 
obras de galerias no bair-
ro Boa Vista. Desta vez, a 
equipe está na Rua Con-
selheiro Rodrigues Alves, 
até a Rua Isaura Eugênio.
De acordo com informa-
ções da equipe de zela-
doria, responsável pela 
drenagem, a região pos-
sui casas antigas, de mais 
de 40 anos de existência, 
tendo a galeria passando 
por baixo das residências, 
dificultando o trabalho da 
contenção de cheias. Ago-
ra, a equipe vai aumentar 
o diâmetro da tubulação e 
desviar a tubulação para o 
local correto, conduzindo 
assim, o fluxo adequado 
das águas pluviais. Essa 
ação atende aos pedidos 
da população e evitará o 
acúmulo de água princi-
palmente em frente às ca-

A UBS do Azeredo recebe 
uma programação espe-
cial em conscientização 
ao “Março Marinho”, mês 
em que se dá notoriedade 
às atividades de preven-
ção ao câncer de cólon.
O evento de prevenção ao 
câncer de cólon (intestino) 
contará com palestras, de-
poimentos para os parti-
cipantes. De acordo com 
o Ministério da Saúde, o 

total de aproximadamente 
680 mil toneladas por ano 
e 450 mil toneladas por 
ano para reciclagem do 
metal. Só nessa expansão, 
a empresa deve gerar até 
2021, 50 empregos diretos 
e 250 indiretos, além de 
cerca de 250 empregos no 
período de obras.
De acordo com o presi-
dente da Novelis América 
do Sul, Tadeu Nardocci, a 
ampliação se deu para uma 
antecipação às necessida-
des do mercado. “O ano 
passado decidimos fazer 
este novo investimento, 
na expectativa que neste 
ano a economia do país se 
recupere e, com isso, em 
2021 vamos estar prontos 
para atender a demanda 
do mercado”, afirmou.
O aumento na produção 
trará também a melhoria 
no sistema logístico da 
fábrica, com a construção 
de um terminal ferroviário 
por meio da rede ferrovi-
ária MRS, regulamentada 
pela Agencia Nacional de 
Transportes. “Nesse in-
vestimento que estamos 
fazendo, além de aumen-
tar a capacidade de produ-

de 25 a 31 de março. O 
“Pega Tudo” estará pas-
sando do dia 01/04 ao dia 
12/04 para fazer a retirada.
A equipe da Subprefei-
tura recomenda que não 
seja colocado o mate-
rial encostado na pa-
rede, e evite deixar                                                     
esparramado, facilitando 

sas do final da rua que, se-
gundo os moradores – que 
acompanham a realização 
do tão sonhado serviço – 
já chegaram a ter, em fren-
te de casa, água com mais 
de um metro de altura e 
com correnteza, quando as 
chuvas são muito intensas.
O prefeito Isael Domin-
gues está acompanhando 
de perto a realização des-
tas obras, pois entende a 
necessidade para a popu-
lação. 
“Este é um local que so-
fria com alagamentos há 
muitos anos e que agora 
recebe essa obra para au-
mentar a capacidade das 
galerias em colher toda a 
água das chuvas que escoa 
da Mariz e Barros e resol-
ver o problema na região, 
garantindo a tranquilidade 
dos moradores”, destacou.
Em dezembro de 2017, a 

câncer de intestino abran-
ge os tumores que se ini-
ciam na parte do intestino 
grosso chamada cólon e 
no reto (final do intestino, 
imediatamente antes do 
ânus) e ânus. Também é 
conhecido como câncer de 
cólon e reto ou colorretal.
É tratável e, na maioria 
dos casos, curável, ao ser 
detectado precocemen-
te, quando ainda não se 

ção, também aumentamos 
a capacidade de recicla-
gem, e com esse conceito 
de economia circular e de 
sustentabilidade”, infor-
mou Nardocci.
O projeto da Novelis con-
ta com suporte da Investe 
São Paulo, agência de de-
senvolvimento ligada ao 
governo de São Paulo, e 
o fim das obras desta ex-
pansão está previsto para 
2021.
O prefeito Isael Domin-
gues lembra que a Novelis 
é uma empresa renomada, 
uma das gigantes do setor, 
e está operando em Pin-
damonhangaba há mais 
de 40 anos, sempre inves-
tindo e se antecipando às 
necessidades do mercado. 
“O investimento de 650 
milhões de reais que a No-
velis está realizando nesta 
expansão é maior que a 
arrecadação da Prefeitura 
por ano, que gira em torno 
de 500 milhões, somado à 
geração de empregos dire-
tos e indiretos, com certe-
za é uma grande parceira 
para o desenvolvimento 
econômico de nossa cida-
de”, avaliou.

o trabalho de retirada do 
material.
A população deve colabo-
rar e participar do “Pega 
Tudo” nas datas corretas, 
realizando assim, a limpe-
za dos quintais e eliminan-
do possíveis criadouros do 
mosquito da dengue e ou-
tras pragas urbanas.

equipe da Prefeitura havia 
realizado a primeira fase 
da obra, compreendendo 
as ruas Conselheiro Rodri-
gues Alves e Mariz e Bar-
ros, na altura do quartel. A 
pavimentação, inclusive, 
foi realizada somente nes-
te trecho, visando a segun-
da fase da obra.
A Prefeitura pede a com-
preensão e a paciência dos 
moradores daquela região, 
devido aos transtornos 
que serão gerados no trân-
sito para que a obra seja 
realizada. 
“O prazo para a finali-
zação depende das con-
dições climáticas, mas a 
equipe está trabalhando 
com dedicação e empe-
nho para que a melhoria 
seja entregue o mais breve 
possível”, explicou a se-
cretária de Obras e Plane-
jamento, Marcela Franco.

espalhou para outros ór-
gãos. E sinais e sintomas 
são: sangue nas fezes, 
alteração do hábito intes-
tinal (diarreia e prisão de 
ventre alternados), dor ou 
desconforto abdominal, 
fraqueza e anemia, perda 
de peso sem causa aparen-
te, alteração na forma das 
fezes (fezes muito finas e 
compridas), massa (tumo-
ração) abdominal.

TERMO DE RETIFICAÇÃO – A Prefeitura Municipal de Potim torna pública 
a RETIFICAÇÃO do Termo de Referência do Edital do Pregão Nº 010/2019, 
cujo objeto é a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 
Leituras de Medidores de Consumos de Água/Esgoto com Impressões e 
Entregas Simultâneas de Contas e Comunicados e Supressões (Cortes) 
e Religações (Restabelecimentos) dos Serviços de Abastecimentos de 
Água, conforme as Especificações e Quantidades constantes do Termo de 
Referência. No Anexo Termo de Referência, folha 13, estão incorretas as 
quantidades da Planilha Resumo da Composição de Custos, sendo a cor-
reta a publicada à página 12 do Edital. As demais condições permanecem 
inalteradas. Potim, 28 de março de 2019. André Luís Soares de Oliveira – 
Pregoeiro.

Aviso de Retificação de Edital - Tendo em vista a necessidade de alteração 
no Termo de Referência do Edital da licitação modalidade Pregão Presen-
cial Nº 007/2019, cujo objeto é: Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Medicamentos, devido à alteração na descrição do item 091 
- INSULINA LEVERMIR FLEXPEN FRASCO 10ML INJETÁVEL, sendo o 
correto INSULINA LEVEMIR – FLEXPEN = CANETA PRÉ-PREENCHIDA 
PRONTA PARA USO COM 3ML, fica alterada a data de abertura da sessão 
para o dia 10/04/2019 às 09h00min. Potim, 28 de março de 2019 – André 
L. S. Oliveira – Pregoeiro.
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Centro Integrado de Atenção à Pessoa com
Deficiência e ao Idoso (Ciapi) apresenta

palestra sobre “Namoro seguro na Melhor Idade”

Prefeitura de Caraguatatuba
iniciou a instalação de 4 mil

novas placas de rua na cidade
Biblioteca Pública Municipal Afonso

Schmidt tem projeto de contação
de história para escolas da região

Prefeitura de Caraguatatuba oferece
momento de descontração aos

idosos do Lar Vila Vicentina

Na manhã de quinta-feira 
(28/03), no Centro Inte-
grado de Atenção à Pessoa 
com Deficiência e ao Ido-
so (Ciapi), foi realizada a 
palestra “Namoro seguro 
na melhor idade”, minis-
trada pela enfermeira Jo-
zeli Nunes Severino, com 
o intuito de apresentar os 
cuidados que os idosos de-
vem ter na vida amorosa.
A palestrante iniciou o 
evento explicando que 
muitas pessoas pensam 
que  ao chegar aos 60 
anos ela não irá mais en-
contrar alguém especial 
para compartilhar a vida. 
“Felizmente a vida não 
é assim! É possível que 
um idoso, ou uma idosa 
se apaixonem novamente.
Mas é importante tomar os 
devidos cuidados”.
A enfermeira citou que, 
segundo a Organização 
das Nações Unidas, um 
país é considerado “ido-
so” quando mais de 14% 
de sua população está aci-
ma dos 60 anos, e que o 
Brasil, desde o ano 2000, 
possue mais de 14 milhões 
de pessoas que já estão na 
3ª idade,ou seja, o Brasil é 
considerado um “país ido-

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio do Cen-
tro de Referência de As-
sistência Social (Cras) da 
região Centro, ofereceu 
aos idosos do Lar Vila 
Vicentina, localizado no 
bairro Caputera, um “Dia 
de Beleza”.
A ação objetivou valorizar 
a melhor idade com a ofer-
ta de cuidados da beleza  
como manicure, pintura e 
corte de cabelo. “É uma 

so”.
Na palestra, a enfermeira 
destacou que os idosos, 
hoje em dia, estão cada 
vez mais saudáveis e que 
estão dando continuidade 
à vida, praticando espor-
tes, dança, viajando, co-
nhecendo assuntos novos. 
Em seguida, Jozeli Nunes 
informou que quando uma 
pessoa chega na 3ª idade, 
ela procura um apoio, uma 
companhia, e não somente 
relações sexuais.
Em seguida, foi apresenta-
do um vídeo com o intuito 
de explicar para o público 
presente na palestra que 
mesmo na melhor idade 
é possível encontra uma 
pessoa com sentimentos 
verdadeiros. Nesse vídeo 
foi relatada a história de 
um casal de idosos, em 
que eles contam sobre seu 
relacionamento. Ao final, 
o companheiro pede a 
mão de sua companheira 
em namoro.
Mas como nem tudo são 
flores, a enfermeira apre-
sentou outro vídeo sobre 
relacionamentos na inter-
net, em que muitas pes-
soas sofrem golpes finan-
ceiros por simplesmente 

forma de agradecimento 
aos idosos que tanto fize-
ram e  fazem pela nossa 
sociedade”, explica a edu-
cadora social do Cras, Nil-
ce Farias.
Ao total, 19 pessoas foram 
atendidas pelas monitoras 
e alunas das oficinas de 
cabelo e manicure do Cras 
Centro, que buscavam por 
meio desta ação cooperar 
no aumento da autoestima 
dos idosos.

acreditarem que, no outro 
lado da tela do celular ou 
do computador existem 
outras pessoas com boas 
intensões.
A enfermeira também fez 
outro alerta quando tratou 
da importância de se preo-
cupar com as doenças se-
xualmente transmissíveis 
como a AIDS. De acordo 
com os dados do Bole-
tim Epidemiológico HIV/
AIDS 2018, do Ministério 
da Saúde, o número de ca-
sos de HIV entre pessoas 
acima dos 60 anos au-
mentou 81% entre 2006 e 
2007, sendo que as taxas 
cresceram tanto para ho-
mens quanto para mulhe-
res.
Márcia Marcelino Justo, 
de 63 anos, foi prestigiar a 
palestra e disse que acre-
dita que assuntos como 
esses são de extrema im-
portância para todos. “As 
pessoas precisam ficar 
cientes sobre as doenças 
sexuais, e também com 
os golpes finaceiros que 
ocorrem na internet, pois 
são assuntos muito sérios 
e que acontecem com fre-
quência, infelizmente”, 
destacou.

A educadora social que é 
responsável pelas alunas 
disse que a visita foi mui-
to gratificante e cogitam 
a possibilidade de voltar 
mais vezes. “As alunas 
ficaram muito satisfeitas 
com a oportunidade, pois 
muitas não conheciam o 
espaço. 
E as monitoras também fi-
caram bastante contentes. 
Todas saíram de lá feli-
zes!” concluiu.

A Prefeitura de Caragua-
tatuba iniciou este mês a 
instalação de 4.006 placas 
de identificação de vias 
públicas. Os trabalhos, 
inicialmente estão con-
centrados na região cen-
tral da cidade e em segui-
da, serão direcionados aos 
bairros das regiões Sul e 
Norte.
As novas placas, feitas em 
aço galvanizado à fogo e 
com pintura eletrostática, 
são fabricadas de forma 
a ter alta durabilidade, re-
sistindo às chuvas e as al-
tas temperaturas impostas 
pelo sol. Elas substituirão 
as antigas que estão em 
mau estado de conserva-
ção e em algumas vias, já 
nem existem.
Segundo o secretário de 
Urbanismo, Ricardo Gas-
par, o município precisa 
ter suas vias bem identi-

O projeto pedagógico ‘Bi-
blioteca Viva’, voltado 
para alunos do infantil ao 
fundamental II de esco-
las municipais, estaduais 
e particulares, começou a 
funcionar neste mês na Bi-
blioteca Pública Munici-
pal Afonso Schmidt, loca-
lizada na sede da Fundacc 
– Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatu-
ba.
As visitas, que duram 
cerca duas horas, condu-
zem os alunos a um pas-
seio pelas dependências 

ficadas. “Não só nossos 
munícipes pedem por isso 
como também levamos 
em consideração que so-
mos uma cidade que re-
cebe muitos turistas, que 
não conhecem nossas ruas 
e avenidas”.
O prefeito Aguilar Junior 
lembra ainda que “muitas 
pessoas em Caraguatatuba 
ainda tem problema com 
a entrega de correspon-
dência, por exemplo. Os 
Correios não conseguem 
identificar as vias pela má 
conservação das placas de 
identificação”.
As substituições já co-
meçaram na região cen-
tral, primeiramente com 
a instalação de postes em 
metal, com três metros de 
altura e, em seguida, com 
a colocação das placas.
Além disso, serão con-
feccionados 50 totens de 

da biblioteca e a uma 
divertida sessão com os 
contadores de história 
convidados que narram                                             
diversos tipos de causos 
e lendas da região, entre 
outros.
‘Biblioteca Viva’ tem 
como intuito levar as 
crianças para o mundo lú-
dico da literatura e opor-
tunizar o contato com 
diferentes tipos de obras 
literárias, segundo uma de 
suas idealizadoras, Talita 
Landgraf.
As atividades do projeto 

identificação com infor-
mações dos principais 
pontos turísticos da cida-
de. Nesta primeira fase já 
serão liberados 25 totens, 
que serão apresentados e 
aprovados pela Secretaria 
Municipal de Turismo.
Os totens deverão ser 
construídos em madei-
ra certificada de áreas de 
reflorestamento, além de 
permitir uma fácil realo-
cação e rápida substitui-
ção das mensagens, quan-
do necessário.
O contrato é com a em-
presa Provis e prevê a ins-
talação de mais de 5.004 
placas de rua em todos os 
bairros da cidade. Como 
contrapartida, a empresa 
vencedora do chamamen-
to público terá a possibili-
dade de explorar anúncios 
comerciais nos locais pelo 
período de 48 meses.

são realizadas na área in-
fantil da biblioteca, que 
recentemente foi reformu-
lada para receber a crian-
çada e agora conta com 
prateleiras, livros e tapete 
emborrachado para dar 
conforto aos convidados 
durante a visitação.
Escolas interessadas em 
levar seus alunos ao espa-
ço interativo da biblioteca 
para uma aula diferencia-
da devem realizar agen-
damento prévio pelo tele-
fone (12) 3882-1726. As 
atividades são gratuitas.


