
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 06 DE FEVEREIRO DE 2020 EDIÇÃO 2658  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

“Eduardo e Mônica” ganha 
data de estreia

Pindamonhangaba moderniza 
gestão pública com

processo 100% digital

Seletivas para o futsal feminino acontecem 
neste sábado em São José dos CamposSão José vence no NBB e ainda 

tem chances de classificação

Quando a banda Le-
gião Urbana es-
tourou com a mú-

sica “Eduardo e Mônica”, 
talvez os integrantes não 
acreditassem que o su-
cesso perduraria por tanto 
tempo.
Agora, além de ser desta-
que em rádios e playlists, 
a canção escrita por Rena-

A Prefeitura de Pin-
d a m o n h a n g a b a 
está implantando 

um projeto inovador em 
gestão pública, e inicia, 
neste mês, uma nova era 
com os processos digitais. 
A partir de agora, todas as 
solicitações, protocolos, 
processos, ofícios e me-
morandos, que até então 
eram em papel, passarão a 
ser digitais.
A mudança é gradual, mas 
já está ocorrendo na prá-
tica, com rápida adesão 
dos servidores públicos 
e da população. Nos dias 
20 e 21 de janeiro, foram 
realizados treinamentos 
do novo conceito, com os 
funcionários e gestores da 
Prefeitura que trabalham 
com esses documentos.
Com a modernização, a 
prefeitura estimativa de 
economia de R$10 mi-
lhões por ano com gastos 
de papéis, combustível dos 
veículos utilizados para o 
transporte dos documen-
tos, tonners de impresso-

O programa Atle-
ta Cidadão, da 
Prefeitura de São 

José dos Campos, realiza 
no próximo sábado (8) a 
seletiva para futuros inte-
grantes da equipe do futsal 
feminino.
A seletiva acontece no Po-
liesportivo João do Pulo, 
no Jardim Satélite, região 
sul.
A atividade será desti-
nada às atletas de futsal 
das categorias sub-13, 
sub-15, sub-17 e sub-18, 
que incluem crianças e 
adolescentes nascidas em 
2002, 2003,2004, 2005, 
2006,2007 e 2008.

O São José Baske-
tball venceu, na 
noite desta terça-

-feira, o Unifacisa por 91 a 
71. O duelo aconteceu no 
ginásio Linneu de Moura, 
em São José dos Campos. 
O resultado encerra uma 
sequência de 11 derrotas 
consecutivas no campeo-
nato.  A última vitória do 
time paulista tinha sido 
em 20 de novembro do 
ano passado, sobre o Pato 
Basquete.
O time de São José come-
çou a partida bem concen-

to Russo será retratada em 
forma de filme nas telonas.
Inspirado na canção, 
“Eduardo e Mônica” terá 
como intérpretes dos per-
sonagens Gabriel Leone 
e Alice Braga. A primei-
ra imagem do longa já 
foi revelada. O filme será 
lançado oficialmente em 
11 de junho deste ano, 

ras, entre outros. Outro ga-
nho muito grande, senão o 
maior, será com relação 
à agilidade para a trami-
tação dos documentos e 
a transparência. Ou seja, 
todo o processo poderá ser 
acompanhado pelo reque-
rente pelo computador ou 
pelo celular, sendo notifi-
cado na abertura, evolução 
e encerramento em tempo 
real.
Internamente, a agilidade 
no trâmite é uma grande 
conquista para a Prefeitu-
ra, principalmente para as 
atividades que envolve-
rem dois ou mais setores, 
agilizando a comunicação 
documental. Por exem-
plo, memorandos de au-
torizações, solicitações e 
outros, que necessitavam 
de despacho de gestores 
de diversos setores, ago-
ra estarão disponíveis em 
tempo real por computa-
dor ou celular, facilitan-
do em muito a burocracia 
que é necessária no servi-
ço público. Todo serviço 

O sub-13 e o sub-15 serão 
avaliados das 9h às 10h30. 
Já os sub-17 e sub-18 se-
rão avaliados as 10h30 
às 12h. As candidatas de-
vem levar documento de 
identidade e estar vestidos 
para a prática de atividade 
esportiva. Menores de 18 
anos devem estar acompa-
nhados do responsável.
Programa Atleta Cidadão
O Programa Atleta Cida-
dão, mantido pela Pre-
feitura de São José dos 
Campos, apoia crianças e 
jovens de 8 a 20 anos, de 
20 modalidades e 98 cate-
gorias, inclusive pessoas 
com deficiência (PCD). 

trado e sem cometer erros 
como de outras partidas. 
O primeiro quarto foi o 
melhor, pois a equipe jo-
seense marcou 32 pontos, 
contra 18 do time visitan-
te.
A partir do segundo quar-
to, mesmo o jogo sendo 
equilibrado, o São José 
Basketball manteve a con-
centração e administrou o 
resultado até o final.
O São José segue na 15ª 
e penúltima colocação do 
NBB, com quatro vitó-
rias e 17 derrotas. Restam 

mas antes será exibido no 
Festival Internacional de 
Miami, no dia 8 de mar-
ço. A produção também 
contará com Otávio Au-
gusto, Juliana Carneiro 
da Cunha, Digão Ribeiro 
e Ivan Mendes no elenco. 
A direção ficou a cargo de 
René Sampaio (diretor de 
“Faroeste Cabloco”).

passa a ter indicadores de 
desempenho e o gestor 
pode acompanhar e assi-
nar processos de qualquer 
lugar, reduzindo em muito 
o tempo de resposta, prin-
cipalmente melhorando os 
serviços ao cidadão.
“Estamos revolucionando 
a gestão pública. Com essa 
plataforma a Prefeitura 
funcionará 24 horas, pois 
o cidadão pode protocolar 
qualquer requerimento a 
qualquer hora, em qual-
quer dia. 
O cidadão terá a comodi-
dade de não ter que vir à 
Prefeitura e facilidade de 
acompanhar o trâmite de 
sua casa ou do seu servi-
ço”, afirmou o prefeito 
Isael Domingues.
O atendimento eletrôni-
co pode ser acessado pelo 
endereço https://pindamo-
nhangaba.1doc.com.br/
atendimento ou baixando 
o aplicativo 1doc na Goo-
gle Play para celulares An-
droid ou Apple Store para 
celulares IPhone.

Atualmente, o programa 
reúne cerca de 1.400 atle-
tas, atendidos por uma 
equipe formada por 161 
profissionais na área téc-
nica, fisiologistas, psicólo-
gos, nutricionistas e gesto-
res administrativos.
Serviço
Seletiva de Futsal Femini-
no
Data: sábado 8 de feverei-
ro 
Horário:  9h as 10h30 - 
(sub-13 e sub-15) e das 
10h30 às 12h - (sub-17 e 
sub-18)
Local: Poliesportivo João 
Do Pulo Avenida Perseu, 
180 - Jardim Satélite.

ainda mais nove partidas 
antes do playoff. O São 
José Basketball ainda tem 
chance de chegar entre os 
12 que avançam à próxima 
fase.
A próxima partida do São 
José Basketball será no dia 
12, quarta-feira, contra o 
Pinheiros, às 19h30, no gi-
násio Henrique Villaboim. 
Já o Unifacisa é o oitavo 
colocado, com 11 vitórias 
e dez derrotas. E joga na 
próxima segunda-feira, 
contra o Franca, às 19h30, 
na Arena Unifacisa.
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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. 

Etecs e Fatecs dão boas-vindas 
aos calouros com trote solidário

Com a proposta de 
promover solida-
riedade e oferecer 

alegria aos recém-chega-
dos, a comunidade acadê-
mica das Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) e das 
Escolas Técnicas (Etecs) 
estaduais recorre aos já 
tradicionais trotes solidá-
rios, semestralmente. A 
iniciativa visa integrar ca-
louros e veteranos em um 
ambiente de aprendizado e 
inovação.
A Fatec São Caetano do 

Sul, localizada no ABC, 
por exemplo, promove 
campeonato de videoga-
me, show de talentos e 
campanha de arrecadação 
de jogos de tabuleiro e 
material de higiene a ser 
doado para o Fundo Social 
de Solidariedade do muni-
cípio.
Em Piracicaba, na Etec 
Deputado Ary de Camargo 
Pedroso, estudantes dos 
cursos técnicos integrados 
ao Ensino Médio vão ofe-
recer um café da manhã 

aos novos colegas. Os ca-
louros devem participar da 
campanha de arrecadação 
de mantimentos em bene-
fício do Banco de Alimen-
tos da cidade. 
A turma que conseguir 
mais donativos ganha uma 
sessão de cinema no audi-
tório da Etec.
Veja exemplos das ativi-
dades promovidas por al-
gumas Etecs e Fatecs em 
diversas regiões do Estado 
no site do Centro Paula 
Souza (CPS).
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Clima de folia vai contagiar o 
Taubaté Shopping

no mês de Carnaval

Shibata vai construir
unidade no centro de

Pinda e em Moreira César

Prefeitura de São Sebastião e Marinha 
do Brasil se reúnem para acertar

detalhes do Carnamar 2020

Fevereiro chega e 
com ele o coração 
de todo bom folião 

já começa a querer sambar 
aos sons de cavaquinhos, 
pandeiros e tamborins. 
Mas além de saber que 
a folia é programa certo, 
muitos brasileiros também 
estão de olho na progra-
mação do Carnaval e o 
Taubaté Shopping não iria 
ficar de fora desse bloco. 
Por isso, o centro de com-
pras e lazer preparou uma 
programação variada para 
toda família curtir um dos 
períodos mais animados 
do ano.
No Taubaté Shopping, 
uma programação especial 
para as crianças, inteira-
mente gratuita e inclusiva, 
comandada pela equipe da 
Luna e Mel Recreações, 
vai reunir oficinas de lan-
ça confetes, máscaras de 
Carnaval e pandeirinho, 
além de três matinês para 
a criançada. A programa-
ção completa no centro de 
compras e lazer vai ter ain-
da shows musicais e expo-
sição.
“Todos os anos nós busca-
mos proporcionar aos nos-
sos clientes uma progra-
mação completa e variada, 
pensando na diversão de 
toda família e também no 
lazer com segurança para 
as crianças”, destaca a Co-
ordenador de Marketing 
do Taubaté Shopping, Re-
beca Lazarini.
Sobre as oficinas e as ma-
tinês
Tudo acontecerá no espa-
ço dedicado ao Domin-
go Cultural, no dia 15 de 
fevereiro (fim de semana 
antes do Carnaval) e de 22 
a 25 de fevereiro, sempre 
com atrações diferentes. 
No dia 15 é a vez da ofi-
cina lança vonfetes, e a se-
guir o Grito de Carnaval.  
Dia 22 acontece a Matinê 
de Carnaval, logo após a 
oficina de lança confetes. 
Já no domingo, dia 23, as 
crianças participarão da 
oficina de pandeirinho, tra-
zendo a musicalidade para 
o bloquinho de carnaval.  
A última matinê acontece 

Após fechar o ano 
de 2019 como a 
cidade que mais 

gerou empregos na região, 
de acordo com dados do 
Caged - Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados - do Ministério 
do Trabalho, para 2020 
Pindamonhangaba recebe 
mais boas notícias na cria-
ção de postos de trabalho e 
de investimentos.
A rede de supermercados 
Shibata anunciou a chega-
da de mais duas unidades 
para o município, sendo a 
primeira a ser construída 
no imóvel do Sindicato 
Rural - onde funciona a 
sede da instituição, no cen-
tro da cidade - e vai gerar 
entre 200 e 250 empregos 
diretos. A segunda, ainda 
sem previsão de início das 
obras, será no Distrito de 

Na última quarta-
-feira (29), repre-
sentantes da Pre-

feitura de São Sebastião 
se reuniram com a Mari-
nha do Brasil para tratar 
dos últimos detalhes do 
30º Carnamar, que acon-
tece no município no dia 
23 de fevereiro, domingo 
de Carnaval. Na ocasião, 
foi apresentada ao novo 
Capitão de Fragata, Adria-
no Vieira de Souza, toda 
a parte estrutural e o tra-
jeto que será feito pelas 
embarcações no canal de 
São Sebastião, com foco 
na segurança dos banhis-
tas que estarão nas areias 
e nas embarcações.  Esta-
vam presentes na reunião 
a secretária de turismo, 
Adriana Augusto Balbo; 
o presidente da Fundação 

no dia 24, após a oficina de 
máscaras. E para encerrar 
a folia, na terça-feira (25), 
volta a acontecer a oficina 
de pandeirinho.
Os pequenos poderão par-
ticipar fantasiados e ha-
verá também atividades 
como Pintura Artística e 
Escultura de Balões. As 
atrações são recomenda-
das para crianças a partir 
de 3 anos, acompanhadas 
dos seus responsáveis, 
sendo identificadas com 
pulseiras, e serão inclusi-
vas para crianças com ne-
cessidades especiais. Para 
participar é importante 
realizar a inscrição ante-
cipada via whatsapp (12) 
99199 3946.
Shows, Aulão de Carnaval 
e exposição
Para celebrar a maior fes-
ta brasileira, a Las Marias, 
uma marca de acessórios 
exclusivos para noivas, 
madrinhas, damas e foliãs 
com fabricação artesanal, 
vai realizar uma expo-
sição de acessórios para 
cabelo, como presilhas, 
tiaras e ear cuff, no centro 
de compras e lazer, de 10 
a 25 de fevereiro, no cor-
redor da expansão. Para 
este ano, a marca prepa-
rou uma coleção de peças 
para todos que gostam de 
sair nos blocos, ruas e clu-
bes para carnavalizar com 
muito estilo e conforto. Na 
Coleção dos Desejos, os 
acessórios levam uma ou 
várias mensagens como 
paz, gratidão, sabedoria, 
dinheiro, paixão, felicida-
de e prosperidade.
Quem quer aquecer o cor-
po para a folia, no dia 15 
de fevereiro o shopping 
vai receber o “Aulão de 
Carnaval, com o Urban 
Mix, que vai contar com 
12 instrutores. A folia vai 
ser em frente às Casas 
Bahia, a partir das 15h, e 
a participação é gratuita. O 
evento promete muita dan-
ça e diversão.
E como no Carnaval não 
podem faltar bons shows, 
o centro de compras e la-
zer recebe no domingo 
(23), às 15h, um show da 

Moreira César.
A construção de dois no-
vos supermercados Shiba-
ta reafirma o compromisso 
da rede em investir no mu-
nicípio e a consolidação 
do grande sucesso da loja 
existente Shopping Pátio 
Pinda, que permanecerá 
funcionando normalmen-
te. “Em dezembro de 2019 
um representante imobili-
ário da rede Shibata veio 
a Pindamonhangaba para 
assinatura de documentos 
e formalização da parceria 
Shibata, Sindicato Rural e 
Prefeitura. Neste encontro 
foram definidos etapas de 
construção, processo de 
seleção, que ocorrerá futu-
ramente via PAT - Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor, e uma futura unidade 
em Moreira César”, expli-
cou o secretário de Desen-

Educacional e Cultural 
“Deodato Sant’Anna”, 
Cristiano Ribeiro; o GB-
Mar, representando pela 1º 
Tenente Erica Ramalho; o 
presidente da Associação 
dos Pescadores Artesanais 
e Proprietários de Embar-
cações de Turismo de São 
Sebastião (APAPETSS), 
Eduardo Hipólito do Rego; 
a Guarda Civil Municipal, 
representada pelo Coman-
dante Mauro Morando; 
o SAMU; a Secretaria de 
Esportes; o Detraf; repre-
sentante do Hospital das 
Clínicas de São Sebastião; 
e a Defesa Civil, que vai 
intensificar os trabalhos 
durante o carnaval.
Os pontos de embarque 
também foram definidos, 
sendo no píer da Figueira, 
no São Francisco, no Pon-

banda Arriba Paraitinga, 
na Portaria C, que revive 
marchinhas esquecidas no 
tempo de folias passadas, 
resgatando a tradição com 
criatividade e inovação. Já 
na terça-feira (25), dia ofi-
cial do Carnaval, a partir 
das 13h30, o samba e pa-
gode fica por conta da can-
tora Lilian Romagnoli, na 
Praça de Alimentação. Os 
shows são gratuitos.
Confira a programação 
completa de oficinas e ma-
tinês:
Oficina Lança Confetes
Dias 15 e 22 de fevereiro
As crianças serão convi-
dadas a montarem o seu 
próprio Lança Confetes, 
e também poderão levar 
para casa saquinho de con-
fete para poder aproveitar 
a vontade.
Oficina Máscaras de Car-
naval
Dia 24 de fevereiro
As máscaras de Carnaval 
serão elaboradas pelas 
crianças de acordo com 
suas preferências; os mol-
des já estarão prontos e 
caberá a cada uma delas 
escolher seus itens decora-
tivos, entre fitas, plumas, 
glitter, lantejoula e cola 
glitter. No final, as crian-
ças serão convidadas a 
registrarem suas máscaras 
em uma bela selfie coleti-
va.
Oficina Pandeirinho
Dias 23 e 25 de fevereiro
Com pratinho de papelão, 
mini-guizos e fitas de ce-
tim coloridas, o pandeiri-
nho de cada criança será 
preparado. Ao final serão 
cantadas algumas músicas 
carnavalescas utilizando-
-se do instrumento recém-
-criado por cada criança, 
transformando tudo em 
um bloquinho de Carna-
val.
Matinê de Carnaval
Dias 15, 22 e 24 de feve-
reiro
Horas de folia dirigida 
com direito a som, marchi-
nhas de carnaval, pintura 
facial, escultura de balão, 
confetes e serpentinas, 
trenzinho e muita anima-
ção.

volvimento Econômico de 
Pindamonhangaba, Álvaro 
Staut.
Na ocasião foi explicado 
que a primeira unidade, do 
Centro, terá três acessos 
ao público: frente, pela rua 
Dr. Frederico Machado, 
lateral pela rua Major José 
dos Santos Moreira e tra-
seira pela rua Heloísa Vile-
la Ribeiro. De acordo com 
o supermercado, a escolha 
do local é estratégica por 
ser no centro da cidade, 
com vários acessos, amplo 
estacionamento e pelo po-
tencial do município. Pos-
teriormente, a rede seguirá 
o cronograma de investi-
mentos, com a construção 
da unidade de Moreira Cé-
sar - cujos documentos já 
foram protocolados na Se-
cretaria de Planejamento e 
na Vigilância Sanitária.

tal da Cruz, e também no 
flutuante da Rua da Praia, 
que será reinstalado em 
breve. A concentração dos 
barcos terá início às 9h30 
e os participantes realizam 
o contorno no Canal, indo 
em direção à Praia do Ar-
rastão, local onde ocorrerá 
a premiação dos barcos.
Das 11h às 17h, a folia 
acontece nas areias da 
praia do Arrastão, ani-
mada pela banda Fields e 
aulas de zumba. Serão pre-
miadas três embarcações, 
avaliadas pelos seguintes 
critérios: melhor decora-
ção, a mais animada e a 
mais original, recebendo 
o prêmio no valor de R$ 3 
mil cada.
As autoridades se reunirão 
novamente para alinhar as 
equipes.
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Batalhão Borba Gato credencia OCS 
e profissionais autônomos para a 
prestação de serviços de saúde

Aviso de creden-
ciamento de orga-
nizações civis de 

saúde (OCS) e profissio-
nais de saúde autônomos 
(PSA) para o ano de 2020.
Exército Brasileiro - 2º 
Batalhão de Engenharia de 
Combate.
A UNIÃO, por intermédio 
do 2º Batalhão de Enge-
nharia de Combate (2º B E 
Cmb), órgão do EXÉRCI-
TO BRASILEIRO - MI-
NISTÉRIO DA DEFE-
SA, em atendimento aos 
princípios constitucionais 
da publicidade, moralida-
de e probidade, na forma 
da Lei 8666/93, e demais 
normas complementares 
aplicáveis, com amparo 
no Decreto nº 92.512/86 
e Portaria nº 48/08 que 
aprova as Instruções Re-
guladoras do Sistema de 
Prestação de Assistência 
Médico-Hospitalar aos 
Beneficiários do FUSEx 
(IR 30-38), torna público 
que credenciará pessoas 
jurídicas (Organizações 
Civis de Saúde - OCS) 
e pessoas físicas (Profis-
sionais de Saúde Autôno-
mos - PSA), com vistas a 
prestar de forma comple-
mentar na área de saúde, 
o atendimento médico-
-hospitalar, Ambulatorial 
e laboratorial aos benefici-
ários do Sistema de Saúde 
do Exército - SAMMED/
FuSEx/PASS, observadas 
as seguintes condições.
I - RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS
Dias: de 2ª a 5ª feiras;
Horários: 14:00h às 
16:00h;
Fone: (12) 3642-5817 / 
e-mail: sgt_neide@hot-
mail.com
Local: Seção FuSEx do 2º 
Batalhão de Engenharia 
de Combate, situado na 
Praça Padre João de Faria 
Fialho, 46, Centro, CEP 
12.400-190, Pindamo-
nhangaba, SP.
II - OBJETO
O presente Edital tem por 
finalidade o credencia-
mento de Organizações 
Civis de Saúde (OCS) e 
Profissionais de Saúde 
Autônomos (PSA), de-
vidamente registradas na 
Agência                           Na-
cional de Saúde (ANS) 
com vistas a efetuar, de 
forma complementar, o 

atendimento na área de 
saúde aos usuários do Sis-
tema de Saúde do Exérci-
to, nas seguintes modali-
dades:
Atendimento Médico Am-
bulatorial (consultas com 
hora marcada) e Atendi-
mento Médico-Hospitalar 
nas seguintes especialida-
des, entre outras:
Endoscopia, Genética 
Médica, Obstetrícia, Psi-
quiatria, Psicologia, An-
geologia, Cancerologia, 
Cancerologia Cirúrgica, 
Cancerologia Clínica, 
Cancerologia Pediátrica, 
Quimioterapia, Quimio-
terapia do Câncer, Ci-
rurgia Torácica, Cirurgia 
Vascular, Nutricionista, 
Cirurgia Cardiovascular, 
Clínica Médica, Cirurgia 
da Mão, Cabeça e Pesco-
ço, Geriatria, Clínica Ge-
ral, Neurologia Infantil, 
Imunologia, Acupuntura, 
Alergia, Oftalmologia, 
Fonoaudiologia, Otorri-
nolaringologia, Neurolo-
gia, Vascular, Cardiologia, 
Fisioterapia, Fisioterapia 
Ocupacional, RPG, Pe-
diatria, Endocrinologia, 
Ortopedia, Ginecologia, 
Urologia, Odontologia, 
Dermatologia, Infectolo-
gia, Nefrologia, Coloproc-
tologia, Anestesiologia, 
Pneumologia, Hematolo-
gia, Gastroenterologia e 
Proctologia (Colo, Reto e 
Ânus), Patologia, Oncolo-
gia, Hidroterapia, Terapia 
Ocupacional e Medicina 
do Trabalho, Medicina 
Nuclear (IN Vivo e IN Vi-
tro), Reumatologia, Neu-
rocirurgia, Cirurgia Geral, 
Cirurgia Cardíaca, Ci-
rurgia Pediátrica, Cirur-
gia Plástica Reparadora, 
Endoscopia, Tomografia, 
Ultrassonografia, Gastro 
cirurgia, Videolaparosco-
pia, Atendimento Pronto 
Socorro 24 horas, He-
moterapia, Homeopatia, 
Mastologia, Medicina da 
Família e Comunidade, 
Medicina do Tráfego, Me-
dicina Esportiva, Medici-
na Física e Reabilitação, 
Medicina Intensiva, Me-
dicina Legal, Medicina 
Preventiva e Social, Ne-
onatologia, Nutrologia, 
Traumatologia, Órteses e 
Prótese não Odontológi-
cas ou com Fornecimen-
to junto ao Procedimento 

médico requisitado, Medi-
cina Laboratorial, Labora-
tório de Análises Clínicas, 
Bioquímica, Líquido Am-
niótico, Liquido Sinovial, 
Liquido Cefalorraquia-
nos, Microbiologia rádio 
imunoensaio, Medicina 
Ocupacional, Marcadores 
para Alergia, Screenling 
Neo Natal, Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem, 
Radioterapia, Reumato-
logia, Odontologia: Bu-
co-Maxilo-Facial, Diag-
nóstico, Exame Clínico, 
Prevenção, Odontopedia-
tria, Dentística, Endodon-
tia, Periodontia, Prótese 
Odontológica, Ortodontia, 
Ultrassonografia, Vascu-
lar, Tomografia Compu-
tadorizada, Exames em 
Otorrinolaringologia, En-
doscopia Digestiva, Co-
lonoscopia, Eletrocardio-
grama, Ecocardiograma, 
Sonografia e Polisonogra-
fia, Fonoterapia, Vídeo 
Estroboscopia, Cirurgia, 
Remoção e Home Care.
Todos os recursos de diag-
nósticos e tratamento ne-
cessário ao atendimento 
hospitalar dos usuários, 
encargos médicos, inclu-
sive plantonista e noso-
comiais necessários; uti-
lização de sala cirúrgica, 
de materiais e serviços do 
centro cirúrgico e instala-
ções correlatas; medica-
mentos, materiais hospita-
lares e próteses receitados 
e outros materiais utiliza-
dos, sangue e derivados; 
serviço de enfermagem; 
serviços gerais, alimenta-
ção com observância de 
dietas prescritas; proce-
dimentos especiais, como 
fisioterapia, eletrocardio-
grama, etc; e todos os pro-
cedimentos que se fizerem 
necessários ao adequado 
atendimento do usuário, 
bem como internação em 
UTI, quando necessário.
O atendimento de pronto-
-socorro prestado a qual-
quer hora do dia ou da 
noite, em qualquer dia da 
semana, nas instalações da 
credenciada.
Atendimento Médico La-
boratorial - exames com-
plementares de toda a 
natureza para fins de diag-
nósticos e/ou tratamento.
Retirada do Edital: Seção 
FuSEx/Contratos do 2º B 
E Cmb

Conheça os assuntos mais
cobrados nas provas

de concursos públicos

Estudar para um con-
curso público pode 
ser uma tarefa ex-

tenuante. Muitos certames 
exigem longos períodos 
de preparação e uma boa 
dose de empenho por par-
te dos candidatos, que te-
rão de superar uma longa 
lista de concorrentes para 
realizar o sonho de ter uma 
carreira pública. Por isso, 
é importante otimizar o 
tempo dedicado aos estu-
dos para garantir o domí-
nio dos assuntos pedidos 
no edital. Uma forma de 
fazer isso é se debruçar so-
bre as disciplinas básicas, 
isto é,  aquelas que cairão 
na maior parte dos certa-
mes, independentemente 
do cargo oferecido.
Muito antes da publicação 
de um edital, já é possível 
antever certos assuntos 
que possivelmente serão 
cobrados nos exames. 
Isso acontece porque, para 
cada nível de escolarida-
de, existe um conjunto de 
matérias que costuma ser 
recorrente e que aparece 
na prova ao lado daquelas 
específicas para cada car-
go. As disciplinas portu-
guês para concursos, ma-
temática e conhecimentos 
gerais e atualidades são 
algumas que estão presen-
tes nas provas para candi-
datos de todos os níveis de 
ensino. O que vai mudar é 
o conteúdo explorado em 
cada um deles, bem como 
a dificuldade das questões.
As questões de português 
das provas de nível Fun-
damental costumam co-
brar temas como interpre-
tação de texto, ortografia, 
uso dos verbos, plural e 

pontuação. A prova de ma-
temática geralmente traz 
questões sobre operações 
básicas, raciocínio lógico, 
conjuntos numéricos e uso 
da regra de três. A discipli-
na de conhecimentos ge-
rais e atualidades, por sua 
vez,  pode explorar temas 
de relevância do noticiário 
nacional. 
Além disso, é possível que 
as provas de nível Funda-
mental cobrem do candi-
dato conhecimentos sobre 
legislações específicas 
relacionadas ao funciona-
mento do órgão que ofere-
ce o cargo.
Uma prova de português 
direcionada a candidatos 
de nível Médio pode co-
brar conhecimentos mais 
sólidos de interpretação de 
textos, ortografia (levan-
do em conta as regras do 
Novo Acordo Ortográfi-
co), morfologia (estrutura, 
formação e classificação 
de palavras) e sintaxe (aná-
lise das palavras dentro da 
frase). Em matemática, 
assuntos como proporção, 
probabilidade, porcenta-
gem, frações e geometria 
costumam aparecer com 
certa frequência. Também 
será exigido do candida-
to conhecimento sobre os 
principais assuntos que 
figuram nos jornais do 
Brasil e do exterior, bem 
como domínio de legisla-
ções relacionadas ao cargo 
pretendido. 
Por último, questões so-
bre informática podem 
exigir a compressão sobre 
os conceitos básicos de In-
ternet, Word, Excel e Win-
dows. 
Os certames de nível Su-

perior são os que possuem 
maior nível de dificuldade, 
portanto, tendem a apre-
sentar questões mais ela-
boradas e discursivas, cujo 
objetivo é testar o domínio 
dos candidatos da nor-
ma padrão de escrita. Na 
disciplina de português, 
costumam exigir conhe-
cimentos de interpretação 
de texto em diferentes gê-
neros textuais, semântica, 
regência nominal e verbal, 
entre outros. A depender 
do cargo, também pode 
ser exigida uma redação 
dissertativa-argumentati-
va. As provas de matemá-
tica costumam apresentar 
questões de matemática 
financeira, progressões 
aritméticas e geométricas 
e até mesmo estatística. 
Em conhecimentos gerais 
e atualidades, serão co-
brados assuntos relevantes 
das editorias de política, 
economia e sustentabilida-
de. A prova de informática 
exigirá do candidato de ní-
vel superior conhecimento 
intermediário ou avançado 
de sistemas operacionais, 
Word e Excel, além de no-
ções de segurança digital. 
Por último, as provas para 
cargos que exigem gradu-
ação podem conter ques-
tões sobre as matérias de 
Direito Administrativo e 
Direito Constitucional. Na 
primeira, a preferência é 
por temas acerca da admi-
nistração pública, papel de 
agentes públicos, atos ad-
ministrativos, licitações e 
contratos, enquanto na se-
gunda serão cobrados tó-
picos como conhecimento 
da Constituição Federal e 
de jurisprudência.

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020 – PROC. ADM. Nº 035/2020 - 
OBJETO: Permissão de uso a pessoas jurídicas, de espaços físi-
cos destinados à exploração de pontos de venda de bebidas (cer-
veja, água, refrigerante, suco, energético, destilados e coquetéis de 
frutas), Alimentação, e Brinquedos durante o evento de Carnaval 
Antecipado 2020 na Cidade de Potim, nos dias 13 a 17/02/2020, 
conforme condições descritas no Edital de Chamada Pública, e 
demais anexos que integram a presente. DATA DA ENTREGA 
DOS ENVELOPES: 10/02/2020 até às 13h30min. REALIZAÇÃO 
DA SESSÃO: 10/02/2020 às 14h00min. LOCAL DA REALIZAÇÃO 
DA SESSÃO: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, locali-
zada na Praça Miguel Correa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/
SP. A Chamada Pública na integra poderá ser consultado no Setor 
de Licitação da Prefeitura, localizada na Praça Miguel Corrêa dos 
ouros, Nº 101, Centro, ou retirado GRATUITAMENTE no site: www.
potim.sp.gov.br.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL FINAL - Eu, ERICA SO-
LER SANTOS DE OLIVEIRA, na qualidade de Prefeita Municipal 
de Potim, Estado de São Paulo, publicada a relação final dos 
candidatos APROVADOS que se deu no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Potim e na edição do dia 06 de fevereiro de 2020 do 
jornal Gazeta dos Municípios, e, decorrido o prazo recursal cons-
tante no Edital, HOMOLOGO em todos os seus termos o resulta-
do final parcial do CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019, restrito 
aos cargos de professor. A lista final de classificação pode ser 
obtida no site oficial da Prefeitura municipal de Potim e no site da 
empresa Reis & Reis Auditores. Potim, 05 de fevereiro de 2020. 
Erica S. S. Oliveira. Prefeita Municipal.
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