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Voluntários da Volks revitalizam 
escola municipal de Taubaté

Prefeitura de Caraguatatuba
promove Aulão Prepatório para

provas do processo seletivo do HR

Prefeitura de Caraguatatuba realização intervenção 
arborística para construção de canal de

drenagem na região do Britânia/Santamarina

CAS lança alerta para recusas a 
nebulizações em Taubaté

Um grupo formado 
por cerca de 100 
funcionários da 

Volkswagen de Taubaté 
se reuniram no último sá-
bado, dia 8 de fevereiro, 
para revitalizar a EMEF 
Vereador Joaquim França 
(Esplanada I), no Esplana-

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba pro-
move quinta-feira 

(13/02) um Aulão Prepara-
tório voltado aos candida-
tos da área administrativa 
que vão disputar vagas no 
processo seletivo do Hos-
pital Regional em Cara-
guatatuba.
O Aulão Preparatório será 
realizado das 19h30 às 
21h30 no auditório da Se-
cretaria de Educação.
As inscrições devem ser 
feitas somente nesta ter-
ça-feira (11/02) das 8h30 
às 17h pelo telefone (12) 

A Prefeitura de Cara-
guatatuba executa 
as obras de cons-

trução do canal extravasor 
entre os bairros Jardim 
Britânia e Pontal Santa-
marina.
Nesta semana, a empre-
sa terceirizada contratada 
necessitará realizar uma 
intervenção arborística no 
local, para dar andamento 
ao procedimento.
Foi autorizada pela Se-
cretaria de Meio Ambien-
te, Agricultura e Pesca 
(SMAAP), a extração de 
11 exemplares arbóreos, 
de espécies exóticas (não 

O Controle de Ani-
mais Sinantró-
picos (CAS) de 

Taubaté alerta para a ele-
vada quantidade de pen-
dências e recusas de aces-
sos a imóveis por parte dos 
moradores para a nebuli-
zação contra o mosquito 
Aedes aegypti.
O inseticida malathion, 
utilizado nas nebulizações, 
é considerado o produto 
mais eficaz para combater 
o mosquito e suas larvas, 
evitando a proliferação de 
casos de dengue.
Para se ter uma ideia, em 
uma ação realizada na re-
gião do Três Marias (área 
8) na semana passada, 
os agentes do CAS con-
seguiram nebulizar 124 
imóveis. Outros 134 imó-
veis estavam fechados 
(pendências) e mais 52 
moradores se recusaram a 
autorizar o acesso para a 
nebulização.
Para tentar reduzir as pen-
dências, o CAS iniciou 
mutirões de visitação aos 
sábados. Porém a popu-
lação precisa colaborar e 
liberar o acesso às suas re-
sidências. O envolvimento 
da população é fundamen-

da Santa Terezinha. A uni-
dade atende cerca de 500 
alunos.
Os voluntários pinta-
ram a escola, salas e                      
quadra, além de restaurar 
a horta.
O material e o serviço fo-
ram doados para a prefei-

3897-5650 – Secretaria de 
Comunicação Social. O 
candidato deve informar o 
nome completo, telefone 
e bairro. De acordo com 
a Prefeitura de Caragua-
tatuba, serão abordadas 
matérias das rotinas admi-
nistrativas e de telefonista. 
As instruções serão repas-
sadas por professores da 
rede municipal, particular 
e instituições de ensino 
superior privada e pública, 
por meio de uma parceria 
com a administração.
As funções administrati-
vas e de telefonista pos-

nativas da região costeira), 
existentes no canal.
O corte é necessário para 
dar andamento à obra, que 
é parte integrante do siste-
ma de drenagem da região.
O objetivo é dar maior 
vazão das águas que de-
sembocam no Rio Lagoa, 
oriundas dos bairros Pon-
tal Santamarina, Balneário 
dos Golfinhos, Jardim Bri-
tânia e parte da Praia das 
Palmeiras.
Para dar prosseguimen-
to na construção do ca-
nal, logo após o Carnaval 
haverá necessidade do 
corte da Rio-Santos com 

tal neste momento para 
conter o avanço de casos 
de dengue em Taubaté. 
Balanço atualizado da Vi-
gilância Epidemiológica 
indica que foram registra-
dos em janeiro 82 casos 

tura.
A ação social intitula-
da #Nós, não eu também 
contou com a presença 
do presidente e CEO da 
Volkswagen na América 
Latina, Pablo di Si, que 
presentou a direção da es-
cola com uma lembrança.

suem muitas atribuições e 
normas que, às vezes, os 
candidatos não estão fami-
liarizados e, por isso, a im-
portância do treinamento.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba informa ainda que, 
após a aplicação das pro-
vas pelo Instituto Sócrates 
Guanaes, será realizado 
um treinamento com dinâ-
mica de grupo para todas 
as funções.
Serviço
O auditório da Secretaria 
de Educação fica na Ave-
nida Rio de Janeiro, 860, 
no bairro do Indaiá.

autorização do DER (De-
partamento de Estradas e 
Rodagem). Será necessá-
ria interdição parcial da 
rodovia.
O custo estimado de toda 
a obra de drenagem é de 
aproximadamente R$ 1 
milhão e os recursos são 
provenientes de uma par-
ceria entre a Prefeitura de 
Caraguatatuba e o Fehidro 
(Fundo de Recursos Hídri-
cos do Estado de São Pau-
lo), ligado ao Governo do 
Estado. 
A expectativa é de que as 
obras estejam concluídas 
em abril.

confirmados de dengue, 
sendo 71 casos autócto-
nes e 11 casos importados. 
No mesmo período do ano 
passado o registro era de 8 
casos, dos quais 2 autócto-
nes e 6 importados.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O simples fato de lavar as mãos é de fundamental importância ao nos-
so cotidiano. Higienizar as mãos freqüentemente e de maneira correta é 
uma das principais formas de evitar inúmeras doenças. São as mãos que 
nos ajudam em todas as tarefas, inclusive na preparação dos nossos ali-
mentos. Mãos sujas é o paraíso das bactérias. Diarréia, gripes e infecções 
intestinais são algumas das doenças que podem ser evitadas pelo simples 
hábito de lavar as mãos. A água é capaz de prevenir doenças que ainda 
hoje causam milhões de mortes em todo mundo. Aprenda a lavar as mãos 
corretamente: use água corrente e sabonete. Lave bem a palma das mãos, 
a parte de cima e entre os dedos, debaixo das unhas e os pulsos, enxágüe 
até eliminar a espuma e seque bem com toalha limpa ou papel toalha. A 
adoção de álcool gel é das lavagens das mãos mais freqüentes, durante o 
surto de gripes e faz cair o número de casos de doenças, como a conjunti-
vite e gripe comum.
***    
Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de per-
sonalidade e sim uma variação moderada de depressão conhecida como 
distimia que pode ser desencadeada tanto na infância como na vida adulta 
por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o 
distúrbio pode ser controlado quando tratado com antidepressivos.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Ten-
te contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas 
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nu-
vens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhan-
do para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência 
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas 
não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Mais depressa se aponha um mentiroso do que um coxo.
Se quiser prever o futuro, estude o seu passado.
O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.
Não há fato extremo, como não há verdade absoluta.
A dúvida é o princípio da sabedoria.
O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete.
Paciência é amor, pois como se pode amar alguém sem ela.
Dos erros alheios, em vez de se queixares, aprenda.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.
A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em todas as separações alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Caráter, ta aí, uma coisa que não se compra.
Quem está livre do pecado não sabe o que está perdendo.
Quem com cadela se deita, com pulgas amanhece. 
A renúncia é a liberdade, não querer é poder.
Se a caridade não é uma virtude é, pelo menos uma força.
O que vemos depende principalmente do que procuramos.
Seja ridículo, mas seja feliz.
A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.
Não acuse a natureza, ela faz a parte dela, agora faça a sua.
A perfeição foge de qualquer extremismo.
Não tenho vícios, só bebo e fumo quando estou jogando.
Os loucos se precipitam e conseguem os melhores lugares.

Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa RONAN HENRI-
QUE SANTOS DIAS 29475052801, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
13.075.933/0001-75, objeto do contrato nº 010/2020, a contratação da “BANDA 
NA BANGUELA” para prestação de serviços como Banda de Chão e Apoio dos 
Blocos Carnavalescos durante a realização do CARNATUÇABA 2020, pelo valor 
R$ 4.600,00.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publica-
ção da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos 
legais. 
Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 05 de fevereiro de 2020.
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE

PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa JESSICA DONEGA BAR-
RETO 41014129877, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 33.379.150/0001-
07, objeto do contrato nº 011/2020, a contratação da “BANDA DESPIROCADAS” 
para apresentação de 1 (um) show musical durante a realização do CARNATUÇA-
BA 2020, pelo valor R$ 2.000,00.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publica-
ção da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos 
legais. 

Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 05 de fevereiro de 2020.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002)

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000
Telefones (12) 3671-7000 

E mail prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Departamento Jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002)

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000
Telefones (12) 3671-7000 

E mail prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Departamento Jurídico
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Saguão da Prefeitura de 
Pinda recebe exposição do 

artista Thiago de Souza

O Saguão da Pre-
feitura de Pinda-
monhangaba está 

recebendo, neste mês de 
fevereiro, uma exposição 
de artes plásticas do artista 
Thiago de Souza Campos.
Thiago se formou em Li-
cenciatura em Educação 
Artística, na FASC, em 
Pinda. 
Ele já fez vários proje-
tos na área da arte visual, 
um livro e outras exposi-
ções. Também já fez par-

te de um grupo de teatro 
e fez diversos trabalhos 
voluntários. Atualmente 
ele possui uma oficina de 
desenho, na Comunidade 
Nossa Senhora Aparecida, 
sobre Arte Sacra, nos sá-
bados.
O artista desenvolveu uma 
releitura das ilustrações da 
igreja, para essa exposi-
ção, com as obras: Theotó-
kos, Imaculado Coração, 
Pantocrator, Peso dos Pe-
cados, Nossa Senhora da 

Assunção, Nossa Senhora 
do Apocalipse, As Vitórias 
de Cristo, Eis o Cordeiro 
de Deus, S. João da Cruz, 
S. Teresa D’Ávila, Vatica-
no e São Filipe Néri.  
A exposição é na sede 
da Prefeitura, Av. Nossa 
Senhora do Bonsucesso, 
1400 – Alto do Cardoso, 
ela foi organizada pelo 
Departamento de Cultura 
e a visitação é gratuita, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h.

O carnaval já che-
gou em Pindamo-
nhangaba! Nesta 

quinta-feira, dia 13 de 
fevereiro, terão início os 
ensaios abertos do 13º 
Festival de Marchinhas 
de Pindamonhangaba, 
que neste ano homenageia 
“Guarani Marcondes Ave-
lar – Guarani”. Na sexta-
-feira e sábado (14 e 15), 
serão as eliminatórias e a 
grande final será realizada 
no domingo, dia 16, com 
premiação. Todas as apre-
sentações são gratuitas, na 
Praça do Quartel, a partir 
das 20 horas. Os 20 sele-
cionados se apresentarão 
nos dias 14 e 15 de feve-
reiro, a partir das 20 horas, 
na Praça do Quartel, sen-
do 10 apresentações em 
cada dia. A grande final 
será no domingo, dia 16, 
quando 10 selecionados 
disputarão os troféus de 
vencedores. O Festival de 
Marchinhas Carnavales-
cas de Pindamonhangaba 
é promovido pela Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secreta-
ria de Cultura e Turismo, 
em cumprimento às Leis 
nº 5315 de 21/12/2011 e 
5741, de 16/12/2014 e tem 
como objetivo resgatar 
e divulgar a tradição das 
marchinhas de carnaval e 
incentivar a criatividade 
dos compositores popula-
res de todo o país.
A listagem com os selecio-
nados para o festival deste 
ano e outras informações 
podem ser encontradas no 
site da Prefeitura: www.
pinda.sp.gov.br
Júri de Seleção
MARCOS ROBERTO DE 
SOUZA
Maestro da Corporação 
Musical Euterpe, profes-
sor de música do projeto 
Guri de Roseira, Pindamo-
nhangaba e Moreira Cé-
sar. Maestro da Orquestra 
Sinfônica de Tremembé e 
Maestro do Projeto Con-
traponto de Pindamonhan-
gaba.
ANDERSON LUIZ MA-
CHADO Musicista, 
a frente da Dupla Bruno 
e Hiago e da Banda Wale 
Son
 Júri de Premiação
CESAR POPE
Musico compositor e pro-
dutor cultural desde 1985.
Morou por 20 anos na 
Europa entre Barcelona, 
Roma e Hamburgo, onde 
gravou 03 álbuns de com-

posições próprias e cola-
borou em 2005 com o pro-
jeto Playing for Change no 
vídeo Stand by Me, visto 
por mais de 100 milhões 
de pessoas através do you-
tube. É diretor presidente 
do Ponto de Cultura Radio 
Aguapé, Ong que existe 
desde os anos 1980.
ARI DA RABECA
Musico e Arte Educador
Desenvolve diversos pro-
dutos voltados ao Carna-
val Popular, fundador do 
Bloco das Mamulengos 
que desfilou por 10 anos 
na comunidade do Campo 
dos Alemães em São José 
dos Campos/SP Como 
compositor teve a marchi-
nha “Carnaval na Roça” 
premiada como campeã 
no Festival de Marchinha 
Caipira de Silveira/SP. Em 
2018 e foi Júri no Festival 
de Marchinha de Pinda-
monhangaba em 2019.
Guilherme Ribeiro Filho
Bacharel em música pela 
faculdade Santa Cecilia, 
de Pindamonhangaba, 
musico terapeuta pela Fa-
culdade Mozart um/SP, 
possui formação em Can-
to Erudito pelo Conser-
vatório Fego Camargo de 
Taubaté. Cantor e Com-
positor com destaque em 
vários Festivais de Música 
da Região Bicampeão do 
Festival Marchinhas de 
Pindamonhangaba, Cam-
peão em Quirim e já con-
quistou 5 troféus no Fes-
tival de Ubatuba no ano 
2015 realizou a façanha 
de sagrar-se Campeão do 
Festival de Marchinha em 
03 cidades da região, con-
quistando ao todo 06 tro-
féus nesse ano. Professor 
de música com 20 anos de 
atuação é Diretor do Es-
paço Allegro Música para 
Vida” de Pindamonhanga-
ba.
FESTIVAL DE MÚSICA 
CARNAVALESCA
DE PINDAMONHAN-
GABA – MARCHINHA
Histórico
1971 I
1972 II
Aloísio Soares, Darcy Tor-
res e Paulo Roberto Pláci-
do criaram o festival que 
aconteceu na Quadra Co-
berta;
1973 III
Augusto César Guará, 
Paulo Roberto Plácido 
e Walter Leme realizam 
esta edição do Festival 
que também aconteceu na 
Quadra Coberta;

2011 IV
Walter Leme e Marcos Ivã 
realizam esta edição do 
Festival depois de 37 anos. 
O Festival homenageia o 
maestro Artur dos Santos 
e acontece na Associação 
Atlética Ferroviária
2012 V
A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba por 
meio da Lei 5315/2011, 
assume a realização do 
Festival, sendo realiza-
do na Praça Padre João 
de Faria Fialho – Praça 
do Quartel. Homenagem 
a “ALARICO CORRÊA 
LEITE”.
2013 VI
A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba por 
meio da Lei 5315/2011, 
realiza o Festival e, nes-
te ano, homenageou ZÉ 
SAMBINHA
2014 VII
A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba por 
meio da Lei 5315/2011, 
realiza o Festival e, nes-
te ano, homenageou Cida 
Novaes
2015 VIII
A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba por 
meio da Lei 5315/2011, 
realiza o Festival e, nes-
te ano, homenageia Hélio 
Camargo
2016 IX
A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba por 
meio da Lei 5315/2011, 
realiza o Festival e, neste 
ano, homenageia Walter 
Leme
2017 X
A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba por 
meio da Lei 5315/2011, 
realiza o Festival e, neste 
ano, homenageia   Darcy 
Torres
2018 XI
A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba por 
meio da Lei 5315/2011, 
realiza o Festival e, neste 
ano, homenageia Toninho 
da Caixa
2019 XII
A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba por 
meio da Lei 5315/2011, 
realiza o Festival e, neste 
ano, homenageia Mirabe-
au
2020 XIII
A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba por 
meio da Lei 5315/2011, 
realiza o Festival e, neste 
ano, homenageia GUA-
RANI MARCONDES 
AVELAR – “Guarani”

Festival de Marchinhas de Pinda 
será neste fim de semana
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 146, Termo nº 7160
Faço saber que pretendem se casar ALEXANDRE VIEIRA SILVA e ANA PAULA TURCI PEREIRA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido no dia 04 de novembro de 1980, de profissão auxiliar de almoxarifado, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Travessa Turmalina, nº 91, Eldorado, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de ANTONIO WILSON DA SILVA, de 72 
anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 10 de novembro de 1947 e de MARISA VIEIRA SILVA, de 72 anos, natural 
de Taubaté/SP, nascida na data de 15 de agosto de 1947, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de 
Taubaté-SP, nascida no dia 20 de maio de 1983, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de PAULO ROBERTO CAMPOS PEREIRA e DAVI GUEDES, falecido no dia 05/02/2014 em 
Taubaté/SP; nascido em 10/01/1963, natural e residente em Tremembé/SP, respectivamente e de LÚCIA HELENA TURCI 
GUEDES, de 58 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 15 de agosto de 1961, residente e domiciliada em Tremem-
bé/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. 

Prefeitura de Caraguatatuba se reúne 
com taxistas e motoristas de aplicativo 

para discutir regulamentações

Caçapava realiza Dia D de vacinação 
contra o sarampo neste sábado (15)

Grupo Ciranda das Flores se 
apresenta na Moçota neste 

domingo em Caçapava

Na tarde dessa 
s e g u n d a - f e i r a 
(10/02), o pre-

feito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior, se reuniu 
com taxistas e motoristas 
de aplicativo para conver-
sar sobre a necessidade da 
normatização das ativida-
des.
Também participaram da 
reunião o vice-prefeito e 
secretário de Mobilida-
de Urbana e Proteção ao 
Cidadão, Capitão Cam-
pos Júnior, e a diretora de 
Transportes, Alessandra 
Souza.
As reuniões ocorreram 
separadamente e cada ca-
tegoria pode destacar suas 
necessidades específicas. 
Ao final do encontro, am-
bas as categorias ficaram 
de eleger representantes 
para formação de uma co-
missão paritária visando 
elaborar um decreto para 
regulamentação dos servi-
ços.
A ideia é oferecer a todos 
mais segurança e melho-
res condições de trabalho.  
A partir dessa reunião, as 
categorias ficaram de pro-
curar a Secretaria de Mo-
bilidade Urbana para dar 
sequência aos processos.
Taxistas
Cerca de 15 taxistas parti-
ciparam da conversa com 
o prefeito, onde discuti-
ram a necessidade de atu-
alização do decreto que 
trata da atividade, além da 
representatividade da clas-
se, que precisa ser forma-
lizada.
Uma eleição deve acon-
tecer em maio, conforme 
estabelecido no decreto 

Caçapava realiza 
neste sábado, dia 
15, o Dia D de va-

cinação contra o sarampo. 
A ação faz parte da Cam-
panha Nacional de Vaci-
nação contra o Sarampo – 
1ª etapa de 2020, lançada 
pelo Ministério da Saúde 
em parceria com os muni-
cípios e que ocorrerá até o 
dia 13 de março.
A vacinação é de forma 
seletiva (avaliação da si-
tuação vacinal e vacinação 

O Parque Ecológico 
da Moçota vai re-
ceber no domingo, 

16 de fevereiro, das 10h 
às 12h, o grupo Ciranda 
das Flores. A roda de dan-
ça circular, que acontece 
no quiosque do Parque, é 
aberta à população e qual-

vigente, com objetivo de 
eleger um presidente que 
irá representar a classe. 
Para dar seguimento aos 
trabalhos, no momento os 
taxistas deverão definir 
representantes para for-
mação de uma comissão 
paritária (quatro taxistas 
+ quatro representantes do 
poder público).
Além disso, também foi 
discutida a necessidade 
de regulamentação dos 
transportes por aplicativo 
e também da necessidade 
de criar novos formatos de 
trabalho, mantendo a lega-
lidade.
Uma das propostas do pre-
feito Aguilar Junior foi da 
aquisição de um aplicativo 
exclusivo para modernizar 
a prestação do serviço.
“Estamos dispostos a fazer 
o possível sempre, dentro 
da legalidade, para pro-
porcionar a todos melho-
res condições de trabalho. 
Estamos dispostos a inves-
tir em ferramentas e fisca-
lização, então, precisamos 
que se organizem para que 
possamos viabilizar essas 
demandas”, destacou o 
prefeito Aguilar Junior.
Para o taxista Leandro Ju-
lio, esse encontro foi um 
importante passo de apro-
ximação da prefeitura com 
o segmento.
“Nunca tivemos a oportu-
nidade de conversar sobre 
nossas necessidades e no-
vas propostas. Essa aber-
tura do prefeito foi muito 
importante. A possibilida-
de de termos um aplicativo 
pode trazer mais facilida-
de e ampliar nosso atendi-
mento. Precisamos buscar 

conforme o calendário vi-
gente), considerando os 
seguintes grupos-alvo:
- Prioritariamen-
te as crianças a partir                                               
de 5 anos a adolescentes 
até 19 anos (dezenove 
anos, 11 meses e 29 dias) 
de idade;
- Toda a população a partir 
de 6 meses até os nascidos 
a partir de 1960 para atua-
lização da situação vacinal 
que procurarem os servi-
ços de vacinação (deman-

quer um que queira pode 
participar.
As danças circulares são 
manifestações de todo o 
mundo e podem ser reali-
zadas com qualquer tipo 
de música e em qualquer 
época. O objetivo da prá-
tica é valorizar a coope-

novas formas, mantendo 
sempre nossa qualidade”, 
explicou.
Motoristas de Aplicativo
Após a conversa com ta-
xistas, foi a vez dos moto-
ristas de aplicativos, como 
Uber e 99. A preocupação 
e necessidade dos repre-
sentantes com relação à 
regulamentação foi o foco 
da reunião.
Para eles também é ne-
cessário criar um formato 
mais rigoroso no municí-
pio para garantir oportu-
nidades aos motoristas da 
cidade que fazem da ativi-
dade sua renda principal.
De acordo com o moto-
rista Luciano, é preciso 
estabelecer formas de pro-
teger tanto a classe quan-
to os usuários. “Estamos 
dispostos a formar uma 
comissão para que junto 
com a prefeitura possamos 
estabelecer uma regula-
mentação no município”, 
destacou.
Além de disponibilizar 
a equipe técnica para o 
desenvolvimento desse 
projeto, o prefeito Agui-
lar Junior também citou a 
possibilidade de propor-
cionar tanto aos taxistas, 
quanto aos motoristas de 
aplicativo, alguns cursos 
de aperfeiçoamento, fi-
nanças e até mesmo de 
atendimento voltado para 
o turismo.
Ao final, os motoristas se 
comprometeram a mobi-
lizar os grupos da cidade 
para realização de um pré-
-cadastro, a fim de montar 
a comissão para seguir 
com os processos de nor-
matização.

da espontânea).
Veja as unidades que abri-
rão neste sábado, dia 15, 
das 8h às 17h, para a va-
cinação:
UBS CENTRO DE SAÚ-
DE;
PSF JARDIM CAÇAPA-
VA;
PSF VILA PARAÍSO;
PSF JARDIM RAFAEL;
PSF NOVA CAÇAPAVA;
PSF VILA MENINO JE-
SUS e
PSF PIEDADE.

ração mútua, aproximan-
do pessoas e ampliando o 
acesso às diversas culturas 
e tradições, por meio da 
música.
O grupo Ciranda das Flo-
res se apresenta na Moçota 
sempre no 3º domingo de 
cada mês.


