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A GAzetA dos Municípios

Inscrições para processo seletivo do
Hospital Regional seguem até amanhã em Caragutatuba

Prefeitura de São Sebastião 
decreta estado de alerta
após chuvas de 110 mm

Bombeiros fazem busca
por jovem desaparecido

em rio de Jacareí

Caraguatatuba co-
meçou a receber 
nesta segunda-fei-

ra (03/02), as inscrições 
para o processo seletivo 
do Hospital Regional do 
Litoral Norte, realizado 
pelo Instituto Sócrates 
Guanaes, na Associação 
Comercial e Empresarial 
de Caraguatatuba (ACE). 
As inscrições seguem até 
quinta-feira (06/02).
No primeiro dia de ins-
crições centenas de pes-
soas passaram pelo local. 
O Instituto esclareceu aos 
candidatos que é de ex-
trema importância que fi-
quem atentos diariamente 
às atualizações do site da 
instituição, pois as próxi-
mas etapas serão anuncia-
das por lá.
Importante destacar tam-
bém que este período, 
são apenas para vagas di-
vulgadas no edital. Vagas 
para as áreas de limpeza, 

zeladoria, cozinha e recep-
ção serão preenchidas por 
meio de empresas terceiri-
zadas, ainda sem previsão 
de abertura.
A Prefeitura de Caraguata-
tuba ofereceu suporte com 
tendas, apoio no trânsito e 
orientações aos candida-
tos.
Lilian Miranda, de 35 anos 
foi a primeira a chegar à 
fila, às 2h30 e se candida-
tou para vaga de telefonis-
ta. Confiante com 18 anos 
de experiência na área, 
contou “Cheguei tão cedo, 
pois imaginei que seria 
muita gente, mas foi tran-
quilo e bem organizado, 
agora é torcer”, disse.
A candidata nº 05, Andreia 
Rezende, de 49 anos, se 
candidatou para vaga de 
auxiliar administrativo e 
disse que a entrega de do-
cumentos foi tranquila. “O 
procedimento no auditório 
foi bem rápido. A dica é 

levar todos os documen-
tos, original e cópia em 
mãos, junto com a ficha 
de inscrição preenchida. 
Agora é só aguardar, não 
tem segredo”, relatou a 
candidata que está desem-
pregada há um ano.
Moradora de Caraguata-
tuba há cinco meses, Gis-
leide Vieira, de 39 anos, 
está à procura de emprego 
desde que chegou à cida-
de. Ela contou que é técni-
ca de enfermagem e achou 
o processo tranquilo. “O 
pessoal do Instituto nos 
esclareceu muito bem e o 
atendimento foi rápido”, 
disse.
A coordenação do Institu-
to explicou que o primei-
ro resultado está previsto 
para ser divulgado no mês 
de março.
Processo - O Hospital 
Regional do Litoral Nor-
te, em Caraguatatuba, 
abriu Processo Seletivo          

Emergencial para contra-
tação imediata e cadastro 
reserva de profissionais 
em 38 diferentes           car-
gos, cujos salários variam 
entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 
mil. 
No total, serão mais de 500 
vagas a serem preenchidas 
entre março e dezembro 
de 2020.
As inscrições seguem até 
o dia 06 de fevereiro, das 
9h às 16h, na Associação 
Comercial e Empresarial 
de Caraguatatuba (ACE), 
que fica na Rua Enge-
nheiro João Fonseca, 484 
- Centro, Caraguatatuba 

A Prefeitura de São 
Sebastião, por 
meio da Secreta-

ria de Segurança Urbana 
(SEGUR) e Coordenado-
ria Municipal de Defesa 
Civil, informa que o mu-
nicípio está em estado de 
alerta de acordo com o 
Plano Preventivo de De-

Os bombeiros da ci-
dade de Jacareí re-
alizam buscas por 

um jovem de 27 anos que 
desapareceu no rio Parateí. 
Ele tentou atravessar o rio 
a cavalo, mas por conta da 
correnteza não conseguiu 
sair.

- SP.  Não será cobrada 
qualquer taxa de inscrição. 
Os interessados devem 
comparecer ao local de 
inscrição munidos da ficha 
de inscrição preenchida, 
bem como dos documen-
tos exigidos (originais e 
cópias).
Todas estas informações e 
o detalhamento do proces-
so podem ser conferidos 
no site do Instituto: www.
isgsaude.org  - link ‘Traba-
lhe Conosco’. O candidato 
deve selecionar a unidade 
HOSPITAL REGIONAL 
DO LITORAL NORTE 
para acessar a Ficha de 

fesa Civil (PPDC). Por ter 
ultrapassado os 100 milí-
metros de chuva nas últi-
mas 72 horas e pela previ-
são de 90 a 100 milímetros 
de chuva para os próximos 
três dias, é necessário re-
dobrar a atenção nas áreas 
de encosta e se atentar aos 
sinais de movimentação 

O jovem está desaparecido 
desde a noite do domingo 
(2) quando tentar atraves-
sar o rio. 
Os bombeiros foram acio-
nados pelo local onde o jo-
vem trabalha ainda à noite, 
porém a pouca visibilida-
de impediu que as buscam 

Inscrição do Processo Se-
letivo.
Segue o link da ficha de 
inscrição http://www.is-
gsaude.org/site/arquivos/
processos/1579716899.
pdf e do cronograma 
h t tp : / /www. i sgsaude .
org/site/arquivos/proces-
sos/1579717802.pdf.
O processo seletivo con-
tará com prova de conhe-
cimento técnico para cada 
área de atuação, além de 
conhecimentos em infor-
mática e entrevista cole-
tiva. Todas as etapas são 
classificatórias e elimina-
tórias.

de massa, tais como, trin-
cas em solo e residência. A 
Defesa Civil recomenda a 
população que não ultra-
passe ruas alagadas, evite 
o contato com água conta-
minada e se notar alteração 
na topografia do local saia 
de casa e acione a Defesa 
Civil pelo telefone 199.

tivessem início.
Desde a manhã da segun-
da-feira uma equipe do 
Corpo de Bombeiros ini-
ciou as buscas. O cavalo 
foi localizado vivo e reti-
rado da água pelo corpo de 
bombeiros. O jovem segue 
desaparecido.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Uma das principais causas do desaparecimento dos animais é o desmata-
mento. Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o ha-
bitat natural dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem lugar para 
viver, essas espécies entram em extinção prejudicando também outros ani-
mais maiores que se alimentam dele e causando um grande desequilíbrio 
ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os anos por causa do desmatamento das florestas. O 
principal motivo para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamen-
to urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano tem. Só 
na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados 
todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de 
desastres ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando 
irreversivelmente a natureza e, conseqüentemente, o ser humano.  

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Ninguém pode fazê-lo infeliz sem a sua permissão.
Não sou suficiente jovem para saber de tudo.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
Os últimos serão os primeiros. 
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem modera raramente se perde.
Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado. 

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

Livro D-25, FLS. nº 143, Termo nº 7155
Faço saber que pretendem se casar CAIO VENICIUS DE MORAIS e KECHILLY JULIA CLARO SACRAMENTO, 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 08 de junho de 1998, de profissão servente, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Alameda das Dálias, nº 34, Flor do Campo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de PAULO HENRIQUE DE MORAIS, 
natural de Taubaté/SP e de MARLENE APARECIDA DOS SANTOS, natural de Tremembé/SP, residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 27 de outubro de 2000, de profissão do lar, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de PATRICK DOS SANTOS SACRAMENTO, natural de 
Taubaté/SP e de ANDRÉIA APARECIDA CLARO, natural de Taubaté/SP, ambos residentes e domiciliados 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 144, Termo nº 7156
Faço saber que pretendem se casar MARCELO CONTI e ANA PAULA DE OLIVEIRA E SOUZA, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Guaratinguetá-SP, 
nascido em 25 de março de 1980, de profissão técnico de operação de refinar, de estado civil divorciado, residente e domici-
liado na Rua Seis, nº 155, Guedes, Morada do Visconde, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de IDELMO ABEL CONTI, 
de 73 anos, natural de Santo André/SP, nascido na data de 06 de novembro de 1946, residente e domiciliado em Lorena/SP e 
de CACILDA AMERICA CONTI, de 72 anos, natural de Lambari/MG, nascida na data de 26 de janeiro de 1948, residente 
e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida em 22 de abril de 1985, de profissão administradora, de 
estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ ANTONIO DE SOUZA, 
falecido em Taubaté/SP na data de 26 de novembro de 2011 e de ROSA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA E SOUZA, 
de 65 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 03 de outubro de 1954, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Se al-
guem 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. 

Contribuinte de Ubatuba ganha mais 
tempo para o pagamento da cota

única do IPTU com desconto

Foi prorrogado para 
o dia 21 de feve-
reiro o prazo para 

o pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) e taxa de lixo 
2020, que venceu no dia 
31 de janeiro. De acordo 
com a secretaria da Fazen-
da da Prefeitura, os con-
tribuintes poderão realizar 
até essa data o pagamento 
do tributo em cota única 
com descontos progressi-
vos entre 10% e 20%.
A secretaria atenta para um 
detalhe: o boleto em cota 
única com desconto deve 
ser emitido pelo Portal 
de Serviços da Prefeitura 
de Ubatuba, no endereço 
http://prefeitura.ubatuba.
sp.gov.br/ ou então pre-
sencialmente junto ao 
Posto de Atendimento ao 
Contribuinte - na rua Dona 
Maria Alves, 865 - Centro 
ou no Espaço Cidadão, na 
rua Oscar Rossin, 10, na 
Maranduba, das 9 às 15 
horas (senhas distribuídas 
até as 14h30).
O prazo foi prorrogado 

porque muitos contribuin-
tes ainda não haviam rece-
bido seus carnês de 2020 
dentro do prazo original 
de pagamento da cota úni-
ca com desconto.
Pagamento parcelado do 
IPTU - No caso de opção 
do contribuinte para pa-
gamento parcelado em 11 
(onze) vezes mensais, o 
decreto também prorro-
ga o prazo de vencimento 
da primeira parcela para 
21 de fevereiro de 2020, 
desde que esta seja reemi-
tida com a nova data pela 
internet ou nos canais de 
atendimento da Prefeitura 
(Posto de Atendimento ao 
Contribuinte ou Espaço 
Cidadão).
Já as demais parcelas de-
verão ser pagas até o dia 
10 dos meses subsequen-
tes. A decisão está no de-
creto número 7274, de 31 
de janeiro de 2020, publi-
cado no Diário do Litoral 
Norte.
O pagamento do IPTU 
pode ser efetuado nos cai-
xas eletrônicos ou pela in-

ternet banking do Banco 
do Brasil, Bradesco, Caixa 
Econômica Federal, Itaú, 
Santander e Sicredi ou 
em seus correspondentes 
bancários, como as casas 
lotéricas. Atenção: o pa-
gamento diretamente na 
boca de caixa só é possível 
para as agências da Caixa 
Econômica Federal. Sai-
ba mais em: https://www.
ubatuba.sp.gov.br/bancos-
-conveniados/
Pagamento no cartão - A 
cota única do IPTU pode 
ainda ser parcelada no car-
tão de crédito em até 12 
vezes. São aceitos cartões 
das bandeiras Mastercard, 
Visa, Elo, Hiper, Hiper-
card, JCB e American Ex-
press e o pagamento estará 
sujeito às taxas de juros 
das operadoras.
O pagamento no cartão 
está disponível presencial-
mente no Posto de Aten-
dimento ao Contribuinte 
ou no Espaço Cidadão, 
mediante apresentação 
do cartão e documento de 
identificação.
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Programa Atleta Cidadão de 
São José dos Campos realiza 

seletivas em fevereiro

Trabalhadores da Appiani 
Steel entram em greve em 

Pindamonhangaba

Meteorologia alerta para a 
possibilidade de outros fortes 
temporais no Vale do Paraíba

O Programa Atleta 
Cidadão está rea-
lizando seletivas 

para diversas modalida-
des visando a formação e 
inclusão de novos atletas 
nas equipes de base que 
representam São José dos 
Campos em competições 
oficiais. Os candidatos de-
vem morar no município.
Nos dias 25 e 26, já foram 
realizadas seletivas para as 
categorias sub-16 e sub-
18 no futsal masculino e 
de 15 a 18 anos no mou-
ntain bike. Em fevereiro, 
até agora foram definidas 
seletivas nas modalidades 
de ginástica rítmica, bas-
quetebol masculino, fute-
bol masculino e tênis de 
campo.
Quando e onde
- Ginástica rítmica sub-11 
- Para crianças de 9 e 10 
anos. Dia 7, às 8h, no Clu-
be Orion.
- Basquete masculino sub-
12 - Para adolescentes de 
11 e 12 anos. Dia 8, às 
8h30, na Associação Es-
portiva São José.
- Basquete masculino sub-
13 - Para adolescentes de 
13 anos. Dia 8, às 9h30, na 
Associação Esportiva São 
José.
- Tênis de campo - Para 
adolescentes de 11 a 15 
anos que já pratiquem a 
modalidade. Dia 15, às 9h, 
no Parque Ribeirão Ver-
melho.
- Futebol masculino sub-
11 - Para adolescentes de 
11 anos. Dia 17, às 8h30, 

Os trabalhadores da 
fábrica Appiani 
Steel (antiga Mar-

tifer), em Pindamonhan-
gaba, decidiram entrar 
em greve. De acordo com 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Pindamonhanga-
ba e Região - Sindmetp, 
os operários reivindicam 
o pagamento da segunda 
parcela do 13° salário, que 
está atrasada há mais de 40 
dias.
De acordo com a entidade, 
em janeiro ocorreu a de-
missão de 70 trabalhado-
res, o que deixou a empre-
sa com 90 funcionários. 
Segundo o vice-presidente 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos, André Oliveira, a 
maioria dos demitidos não 

As cidades do Vale 
do Paraíba vem 
recebendo fortes 

pancadas de chuva desde 
o final de janeiro. Em Ca-
çapava, a população ficou 
em estado de alerta desde 
o dia 30, quando vários 
bairros foram surpreendi-
dos por um temporal que 
alagou ruas e causou que-
das de árvores. As ocor-
rêcias mais graves foram 
no bairro Caçapava Velha 
Vila Menino Jesus e Jar-
dim Amália. Em Taubaté 
e Pindamonhangaba tam-
bém foram registrados 
problemas como alaga-
mento após fortes chu-
vas. Taubateanos do bair-

no Centro Esportivo Vale 
do Sol.
- Futebol masculino sub-
13 - Para adolescentes de 
12 e 13 anos. Dia 17, às 
14h30, no Centro Esporti-
vo Vale do Sol.
- Futebol masculino sub-
15 - Para jovens de 14 e 15 
anos. Dia 18, às 14h30, no 
campo do Parque da Cida-
de.
- Futebol masculino sub-
17 - Para jovens de 16 e 17 
anos. Dia 19, às 14h30, no 
campo do Parque da Cida-
de.
Como fazer
Os interessados que esti-
verem nas faixas de idade 
indicadas deverão com-
parecer na data, horário e 
local da modalidade esco-
lhida. Devem levar docu-
mento de identidade, com-
provante de residência e 
estarem vestidos para a 
prática desportiva. Meno-
res de 18 anos de idade de-
verão estar acompanhados 
de um responsável legal.
20 anos
O Atleta Cidadão é um 
programa de formação 
desportiva desenvolvi-
do a longo prazo, com os 
atletas sendo promovidos 
de uma categoria a outra. 
Nesse processo, eles são 
avaliados constantemente 
quanto a sua evolução téc-
nica e comprometimento 
com os treinamentos.
Os jovens do Atleta Ci-
dadão participam de 
campeonatos estaduais 
e nacionais representan-

recebeu a documentação 
necessária para buscar o 
seguro-desemprego.
“Nem uma reunião a em-
presa agendou com o sin-
dicato, apenas comunicou 
que não tem fluxo de cai-
xa, não tem data pra pagar 
o 13º salário nem o próxi-
mo pagamento do dia 5. A 
empresa está segurando a 
documentação dos demi-
tidos. A situação está bem 
complicada. Os trabalha-
dores já têm cruzado os 
braços internamente desde 
quinta-feira”, disse André.
A fábrica Apiani Steel atua 
no ramo de estruturas me-
tálicas, fica no distrito de 
Moreira César e está há 
quatro anos em Recupera-
ção Judicial. A dívida que 

ro Três Marias postaram 
em rede imagens de ruas 
alagadas. Em Pindamo-
nhangaba, a região norte 
onde fica os bairros rurais 
como Piracuama, Mandu 
e Bom Sucesso foram os 
que registraram maior ín-
dice pluviométrico, mas 
sem maiores problemas. 
O mesmo não pode se di-
zer de São Jose dos Cam-
pos. Neste domingo (2), 
a queda de uma árvore 
sobre dois postes deixa-
ram moradores do Jardim 
Aquários sem energia elé-
trica. Próximo do local 
acontecia um evento de 
aniversário infantil e todos 
ficaram assustados com 

do o município. Também 
integram as equipes que 
disputam competições or-
ganizadas pela Secretaria 
de Esportes, Lazer e Ju-
ventude do Estado de São 
Paulo, como Jogos Aber-
tos da Juventude, Jogos 
Regionais e Jogos Abertos 
do Interior.
Ao atingirem os 20 anos de 
idade, esses atletas deixam 
o programa e podem pas-
sar a integrar as equipes 
esportivas de rendimento 
apoiadas pela Prefeitura 
de São José dos Campos.
O programa terminou 
2019 com 1.412 atletas 
integrados em 105 cate-
gorias distribuídas por 25 
modalidades. Criado em 
1999, no ano passado o 
Atleta Cidadão completou 
20 anos. Estima-se que, 
nesse período, passaram 
pelo programa mais de 16 
mil atletas.
Endereços
- Clube Recreativo Orion 
- Avenida Brasil, 146 - 
Monte Castelo
- Parque Ribeirão Verme-
lho - Avenida Maria de 
Lourdes Friggi, s/nº - Ur-
banova
- Associação Esportiva 
São José - Ginásio Linneu 
de Moura - Travessa César 
Leite, 345 - Centro
- Centro Esportivo Vale do 
Sol - Praça Bahia de São 
Salvador, 342 - Vale do 
Sol
- Parque da Cidade - Ave-
nida Olivo Gomes, 100 - 
Santana

era de R$ 57 milhões au-
mentou em R$ 24 milhões. 
O sindicato estima que cer-
ca de 500 pessoas tenham 
algum tipo de pendência a 
receber da empresa, seja 
via judicial ou em acordo 
direto com a fábrica.
O lado da Appiani Steel - 
Em nota, a assessoria de 
imprensa da Appiani Steel 
informou que houve já na 
manhã desta segunda-fei-
ra (3) um acordo com o 
sindicato, onde a empresa 
se compromete a pagar 
a segunda parcela do 13º 
salário para trabalhado-
res ativos e inativos. As-
sim, prossegue a nota, os 
funcionários da empresa 
deverão retornar às ativi-
dades.

os estouros na rede elétri-
ca. Ninguém ficou ferido. 
Emergência - Na região, a 
Defesa Civil alerta para a 
possibilidade de mais chu-
va forte nesta segunda-fei-
ra (3). Em casos de emer-
gência, vale lembrar que 
o contato com a Defesa 
Civil é pelo 199, ou com o 
Corpo de Bombeiros pelo 
193. Meteorologia - De 
acordo com informações 
do site Climatempo, há 
possibilidade de mais chu-
va forte na região do Vale 
do Paraíba a partir da tarde 
desta segunda-feira e por 
toda a noite. A instabilida-
de deve se prolongar até o 
fim de semana.

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na pública a Suspensão do Pregão Eletrônico Nº 003/2020. Objeto: 
Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Solu-
ção de Robótica Educacional com Fornecimento de Material, confor-
me Termo de Referência e demais Anexos do Edital, tendo em vista 
autorização da Sra. Prefeita Municipal devido às diversas atividades 
administrativas do Setor de Licitações. Fica designada nova data 
para recebimento das propostas até as 09h00min do dia 07/02/2020; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
07/02/2020; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
07/02/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. Potim, 04 de fevereiro de 2020 – An-
dré L. S. Oliveira – Pregoeiro.
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Caoa Chery projeta fabricação de 35 mil 
veículos em 2020 e boas oportunidades 

para empresários da região

Lingerie vermelha: saiba 
por que você deve

apostar nesse modelo

A primeira reunião 
de trabalho do De-
senvolve Vale em 

2020, no final de janeiro, 
contou com a presença do 
CEO da Caoa Chery, Mar-
cio Alfonso, que ofereceu 
um panorama sobre os ru-
mos da unidade fabril em 
Jacareí.
Realizada no espaço de 
reuniões do Amicci, casa 
de vinhos de São José dos 
Campos, o evento também 
recebeu o deputado federal 
Eduardo Cury (PSDB) e o 
prefeito de Jacareí, Izaias 
Santana (PSDB). 
Alfonso afirmou que a em-
presa projeta a fabricação 
de 35 mil carros em 2020. 
O número é 40% maior do 
que a produção de 2019, 
que foi de 25 mil veículos. 
A capacidade de produção 
da unidade fabril de Jaca-
reí é de 50 mil carros.
“Vamos lançar dois novos 
produtos neste primeiro 
semestre. São mais opções 
de compras, mais valor, 
mais conteúdo, mas sem 
um preço exorbitante. Esta 
tem sido nossa meta: ofe-
recer tecnologia e valor 
agregado, mas por um pre-
ço que não saia da realida-
de”, disse.
Com o crescimento, a ten-
dência é adicionar novos 
fornecedores à lista atual 
da montadora. A decisão 
faz parte de um programa 
de nacionalização da em-

O que vem à sua 
mente quando 
pensa em lingerie? 

Talvez você se lembre de 
seu cotidiano, trabalho, fa-
zer compras, ir para a aca-
demia, cuidar dos filhos 
... enfim, essa é uma peça 
pré-requisito para usar 
no dia a dia. Mas agora, 
se você pedir para pensar 
em uma lingerie VERME-
LHA, o que vem na sua 
mente? Ah, aí ninguém 
lembra de limpar a casa e 
nem fazer o almoço, não é 
mesmo? Talvez a primeira 
ideia que aparece na sua 
cabeça seja naquele mo-
mento, com você e aquela 
boa companhia juntada.
Uma lingerie sem tom é 
um caso de parte que me-
rece, sim, todos os elogios: 
quem não sente empode-
radíssima ao usar a peça 
tão delicadamente linda e 
sexy? Todas nós! Mas por 
que acreditar que podemos 
usar essa vestimenta ape-
nas nesses momentos mais 
picantes a dois? Calma lá 
que o assunto é mais am-
plo, e aqui você descobre 
quando, como e onde usar 
(e abusar) dessa peça ínti-
ma tão delicadamente lin-
da e charmosa.
Vermelho: a cor que sem-
pre atrai!
Paixão, sensualidade, 
suspense, estimativa au-
tomática: mil e um signi-
ficados para o coração! 
O vermelho é essencial 
para qualquer mulher que 
queira valorizar e estar 
sempre elegante! Uma cor 
empoderada, forte, ousa-
da, destemida como todos 
nós queremos (e devemos) 
ser! Essa é uma questão de 
qual é o místico de desti-
no, garra, perseverança, 
uma magia que aumenta 
nossa auto estima e nos-
sa confiança: desse jeito, 
nem parece que nossos 
problemas são tão grandes 
assim, concorda?
Fica abaixo da roupa, nin-
guém vai ver: o por que 
essa frase não tem sentido
Mesmo que use essas pe-
ças por baixo das roupas 
e (teoricamente) ninguém 
as veja, lembre-se de uma 
coisa importante: você 
pode usar para VOCÊ 
MESMA. Acima de tudo, 
você tem que amar e valo-
rizar, se achar linda antes 
mesmo que alguém preci-
se de elogios. Por isso, use 
roupas, lingeries e faça 

presa, que pretende produ-
zir cada vez mais em solo 
nacional.
“As parcerias com forne-
cedores nacionais são vi-
tais, não podemos depen-
der da importação muito 
intensa. Até porque o fre-
te nos afeta diretamente 
no custo do produto final. 
Além disso, ainda temos 
que procurar exportar, o 
que é outra coisa impor-
tante para o equilíbrio 
financeiro da empresa”, 
afirmou Alfonso. 
Esse contexto, de acor-
do com o CEO, favorece 
empresas da Região Me-
tropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, a 
RMVale, principalmente 
pela vocação da região na 
área de tecnologia e ino-
vação. A Caoa Chery já 
conta com os serviços de 
cinco startups do Parque 
Tecnológico de São José 
dos Campos.
“Trata-se de uma região 
privilegiada, com jovens 
e empreendedores muito 
qualificados. Temos uma 
aproximação com um gru-
po de startups muito boas. 
A intenção é sempre con-
tinuar inovando, buscan-
do parceria com esses jo-
vens”, diz.
Negócios
Logo no início do evento, 
o deputado Eduardo Cury 
anunciou a criação de uma 
câmara de comércio Bra-

para que VOCÊ se sente 
mais linda, empoderada, 
lacradora! Isso já é o bas-
tante, e o fato de outras 
pessoas acharem linda e 
elogiada será uma conse-
quência - das boas.
Se você chegou até aqui, 
então você já está liga-
do que lingerie vermelha 
é tudo de bom e não tem 
erro! Vale muito a pena in-
vestir em alguns modelos 
dessa cor: um coringa nas 
nossas mãos para o dia, 
para ficar em casa, para 
as baladas - e depois, fica 
uma dica;)
Mas vamos para parte prá-
tica, afinal, lingerie não 
é tudo igual, ainda mais 
em uma cor tão especial 
como essa! Vamos ver al-
gumas ideias de lingerie 
vermelha para diferentes 
momentos? Acompanhe 
como dicas e sugestões: 
como liga leve , bonecas e 
camisetas que fazem parte 
desse universo místico e 
sensual para você se ins-
pirar nesse momento tão 
picante. - para o dia a dia 
No trabalho, academia, 
passeio com cachorro, ou 
mesmo em casa: aqui en-
tra lingerie vermelha sim! 
Mas o ideal são os mode-
los mais confortáveis, com 
tiras mais grossas e deta-
lhes mais discretos. Cui-
dado especial com roupas 
que vestem por cima, pois 
uma lingerie pode marcar 
roupa (principalmente se 
for de pano de fundo claro 
e / ou fino) e deixar uma 
aparência mais atraente - 
não ser que seja o mesmo 
objetivo.
- para aqueles momentos 
a dois
Aqui você pode liberar os 
modelos mais sexy - de 
preferência, com um vi-
nho na mão e um ambien-
te agradável. Invista nas 
agendas, notas, nas opções 
enfeitadas e estampadas. 
Vale aquela lingerie ver-
melhíssima com elemen-
tos florais, por exemplo. 
Panos leves e transparen-
tes combinados com esse 
momento íntimo também. 
Ah! E não se esqueça, para 
além do conjunto calcinha 
e soutien, existem outras 
lingeries super sexy
- para praia ou piscina
Se lembrar que lingerie 
também inclui biquíni, é 
bacana pensar nos mode-
los ideais para essa situa-
ção. Pensar em quais peças 

sil-China no Vale do Pa-
raíba. De acordo com ele, 
as conversas estão adian-
tadas. “É uma via para fo-
mentar a exportação das 
empresas do Vale para este 
enorme mercado”, afir-
mou. Os negócios com a 
China ainda foram ressal-
tados por Alfonso. Duran-
te sua apresentação, ele 
se colocou à disposição 
dos empresários presentes 
para facilitar a criação de 
uma comitiva em visita 
para o país asiático.
“Ainda podemos ala-
vancar uma parceria de 
tranding com a China. A 
empresa também realiza 
essas operações. Dessa 
forma, ajudamos a com-
prar produtos produzidos 
aqui, auxiliando na gera-
ção de emprego e renda”, 
disse o CEO.
Para o coordenador do 
Desenvolve Vale, Kiko 
Sawaya, atualmente não 
dá para crescer sem con-
siderar o mercado chinês. 
Ele afirma que se animou 
com os números e as opor-
tunidades que a Chery re-
presenta ao empresariado 
da região.
“Fiquei muito impres-
sionado com os números 
apresentados e acredito 
que precisamos mesmo 
pensar em uma comitiva 
para visitar a China em 
busca de novas oportuni-
dades.”

usar em relação ao local 
e às pessoas com quem é 
essencial para manter a 
beleza. Na dúvida, aposte 
em tamanhos não muito 
pequenos, mas confortá-
veis; também não pode es-
quecer o mesmo “querer” 
você tomar as novas mar-
cas de bronzeado (prote-
tor solar!), então escolher 
modelos que deixam esse 
registro de forma legal na 
sua pele.
- para dormir
Esse é um momento de 
descanso e relaxamento, 
então evite lingeries jus-
tas e com muitos detalhes 
ou enfeites sobressalentes. 
Além do desconforto no 
corpo, pode marcar a pele 
e impedir a avermelhada 
ou a mesma máquina. As-
sim, neste caso, pense em 
modelos mais folgados 
e com panos mais afres-
cos, como algodão e seda. 
Também vale lembrar que 
o uso de roupas de cama-
reira não é bacana para 
dormir; depois, é um bebê 
boneca por exemplo: além 
de manter o clima quente, 
você deixa sua pele respi-
rando por um sono repara-
dor real. Novos modelos 
de bonecas e camisolas 
também estão presentes 
neste momento, seja para 
relaxar, seja para provo-
car, seja para ambos. Fica 
uma dica!
Tem corpo “certo” para 
essa cor?
Tem sim: o seu! Essa coisa 
de “cada tom de pele tem 
que vestir ou deixar de usar 
vestido” é balela! Século 
21, que permite que pen-
samentos recuperados não 
sejam mais bem vindos! 
Ledo engano quem ainda 
imagina que toneladas de 
pele ou o mesmo número 
que usa são pré-requisi-
tos para certos núcleos ou 
modelos. O vermelho é 
tendência para todas, sim 
senhora! A questão fun-
damental é: qual tipo de 
lingerie fica melhor no seu 
corpo? São tantos modelos 
que fica meio difícil, né? 
O jeito é conhecer e ex-
perimentar até encontrar 
as melhores opções para 
ativar seu corpo e suas 
formas. Agora, as mãos na 
obra decidem - entre tan-
tas opções chiques - quais 
são as lingeries vermelhas 
mais combinadas com 
você e sua rotina diurna e 
noturna.


