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A Gazeta dos Municípios
Nova linha de ônibus metropolitano ligará 
Pindamonhangaba e Taubaté para reforçar 

o atendimento aos passageiros.

Brasil estuda construir usina hidreelética 
binacional com Bolívia

Morte de idoso é o primeiro caso de vítima 
fatal provocado pela dengue em Cruzeiro

Doria empossa 250 novos 
policiais civis

Os estudos da 
EMTU/SP para 
criação de serviço 

complementar que ligará o 
Terminal Rodoviário Pin-
damonhangaba ao Termi-
nal Urbano João Francisco 
dos Santos, em Taubaté, 
serão divulgados na edi-
ção deste sábado (15) do 
Diário Oficial do Estado, 

O  general Joaquim 
Silva e Luna, dire-
tor-geral brasilei-

ro de Itaipu, dirigiu nesta 
sexta-feira (14) a soleni-
dade de comemoração da 
geração recorde de 2,7 bi-
lhões de megaWatts/hora 
(MW/h) produzidos desde 
o início de sua operação, 
em 1984. Segundo Silva 
e Luna, o Brasil estuda 
construir uma usina hi-
drelétrica binacional com 
a Bolívia.
O projeto seria no Rio Ma-
moré, acima do município 
de Guajará-Mirim (RO), 
empreendimento que deve 
contar com experiência e 
investimentos de Itaipu. 
O diretor de Itaipu pontua 
que a nova usina vai ser 
necessária e Itaipu pode 
servir de referência, inclu-
sive de relações [interna-
cionais], que é uma cons-
trução de longo prazo.
“Itaipu pode ajudar muito 
se for tomada essa deci-

A Secretaria de Saú-
de de Cruzeiro 
confirmou na tar-

de desta sexta-feira (14) 
o primeiro óbito causado 
pela dengue no município 
em 2020. A vítima foi um 
idoso morador no bairro 
Parque Primavera, após 
dar entrada na Santa Casa 
de Cruzeiro na última ter-
ça-feira (11) com os sinto-
mas do vírus.

O Governador João 
Doria empossou, 
na noite da última 

sexta-feira (14), 250 no-
vos delegados. A próxima 
etapa para os aprovados 
em concursos públicos é 
o início dos cursos de for-
mação da Academia de 
Polícia Civil Doutor Co-
riolano Nogueira Cobra 
(Acadepol). As aulas já 
se iniciam na semana se-
guinte à posse. “A partir 
de agora, vocês fazem par-
te da melhor Polícia Civil 
do Brasil. Carreguem isso 
com orgulho”, disse Doria. 
“Quem lhes dá o distintivo 
e os delega o dever de pro-
teger é a sociedade brasi-
leira. Os senhores existem 
para protegê-la”, afirmou 
o Secretário da Seguran-
ça Pública General, João 
Camilo Pires de Campos. 
O efetivo teve a nomeação 
publicada no dia 1º de fe-
vereiro no Diário Oficial 
do Estado (DOE).
O Delegado-geral de Po-
lícia, Ruy Ferraz Fontes, 
também participou da ce-
rimônia e destacou que a 
chegada dos novos dele-

por meio da Secretaria dos 
Transportes Metropolita-
nos.
A nova linha, que será 
operada pela Pássaro Mar-
ron, beneficiará 28,5 mil 
passageiros por mês. O 
serviço reforçará o atendi-
mento aos passageiros en-
tre os dois terminais e será 
operado com uma frota de 

são. A previsão é que se-
jam duas hidrelétricas, de 
5 mil MW a 6 mil MW [no 
total]. O Brasil precisa de 
energia segura. A enge-
nharia diplomática para 
fazer uma construção des-
sas não é pequena. É tão 
complexa quanto é a enge-
nharia para fazer a obra”, 
disse Silva e Luna.
Em termos de compara-
ção, Itaipu tem potência 
de 14 mil MW. Segundo o 
general, Itaipu poderia ser 
o agente brasileiro na fu-
tura usina binacional com 
a Bolívia. “Se houver isso 
aí, Itaipu tem muito a con-
tribuir. Na hora em que for 
decidido, estamos prontos. 
A programação financeira 
seria a parte menos com-
plexa a se fazer. Havendo 
essa demanda, Itaipu está 
em condições de se debru-
çar sobre essa hipótese. A 
interconexão energética 
do continente é irreversí-
vel. É questão de tempo”, 

Osvaldo Raimundo da Sil-
va, de 81 anos, apresenta-
va diagnóstico de dengue 
hemorrágica no momento 
da internação. A família 
relatou que ele apresentou 
os primeiros sintomas da 
doença na última semana. 
Internado e  mesmo após 
diversas transfusões de 
sangue, o quadro clínico 
da vítima não apresentou 
reações e ele faleceu na 

gados marca uma nova era 
para a Polícia Civil. “Os 
senhores irão testemunhar 
uma nova polícia. Conto 
com os senhores para que 
a Polícia Civil cresça na 
medida que precisa”, res-
saltou.
Homenagens
Ao longo da solenidade, 
três novas delegadas rece-
beram homenagens de Do-
ria por terem alcançado os 
três primeiros lugares no 
concurso.
“Quero cumprimentar a 
todos que aqui estão e des-
tacar a força e capacidade 
da mulher. Vocês, delega-
das atuantes na Polícia Ci-
vil de São Paulo, carrega-
rão a bandeira de defesa da 
mulher brasileira”, frisou 
o chefe de Estado.
Formação
A formação dos novos de-
legados compreende cerca 
de seis meses e duas se-
manas de estágio em uni-
dades policiais. Os profis-
sionais estudam em média 
30 disciplinas, como Cri-
minalística, Armamento e 
tiro, Direitos Humanos e 
Conduta Policial e Técni-

10 ônibus para realizar 41 
viagens de ida/volta nos 
dias úteis. A tarifa custará 
R$ 4,45.
A população será avisa-
da sobre a data de início 
da operação da nova li-
nha pelas redes sociais da 
EMTU/SP, cartazes afixa-
dos nos ônibus e pela im-
prensa regional.

disse Silva e Luna.
Dívida da construção - 
Dentro de três anos, Itaipu 
terá quitada a dívida para a 
construção da usina, o que 
vai liberar cerca de US$ 2 
bilhões por ano, metade 
para o Paraguai e metade 
para o Brasil, que passará 
a contar com US$ 1 bi-
lhão para investimentos, 
cerca de R$ 4,3 bilhões. 
O dinheiro, segundo o ge-
neral, poderia ser aplicado 
na construção da usina bi-
nacional, se for o caso, ou 
em melhorias na usina de 
Itaipu.
Custo da nova usina - O 
diretor-técnico executi-
vo de Itaipu, Celso Villar 
Torino, estimou em cerca 
de US$ 5 bilhões o valor 
de construção da usina bi-
nacional com a Bolívia, 
tomando-se em conta o 
valor das grandes usinas 
recentes.
Com informações da 
Agência Brasil

madrugada de quinta-feira 
(13)..
Nesta sexta-feira, a Vigi-
lância Epidemiológica de 
Cruzeiro confirmou a cau-
sa da morte motivada pela 
dengue. O município en-
frenta epidemia da doença 
e tem atualmente 961 ca-
sos confirmados e 85 sus-
peitos. Cruzeiro já havia 
enfrentado uma epidemia 
de dengue em 2013.

cas de Abordagem.
Durante os cursos, os alu-
nos ainda participam de 
palestras sobre Legisla-
ção. Depois de formados, 
os policiais serão distribu-
ídos de acordo com a clas-
sificação final do curso e 
da necessidade de cada 
região.
Reforço no efetivo
Para reforçar ainda mais o 
efetivo, em breve, outros 
600 policiais civis devem 
ser nomeados - todos in-
vestigadores. Além disso, 
o Governo autorizou ain-
da a abertura 2.750 vagas 
para concursos da Polícia 
Civil, sendo 250 delega-
dos, 900 investigadores e 
1.600 escrivães.
No início do mês, também 
tomaram posse outros 1,4 
mil policiais civis. Do to-
tal, foram 617 escrivães, 
312 agentes policiais, 239 
agentes de telecomunica-
ção, 166 papiloscopistas 
e 109 auxiliares de papi-
loscopistas. Os policiais já 
iniciaram o curso de for-
mação na Acadepol, que 
tem duração de cerca de 
seis meses.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

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

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

EMS Taubaté Funvic vence o
Bolivar Voley e fica com o bronze

no Sul-Americano de Clubes

Jogando na noite deste 
sábado, 15/02, o EMS 
Taubaté Funvic ven-

ceu o Bolivar Voley, da 
Argentina, na disputa de 
3º lugar do Campeonato 
Sul-Americano de Clubes 
de Vôlei Masculino e ficou 
com a medalha de bronze.
Jogando no ginásio do Ria-
cho, em Contagem (MG), 
os taubateanos encararam 
um jogo bem equilibrado 
diante do Bolivar, atual 
líder do campeonato ar-
gentino, e conquistaram a 
vitória por 3 sets a 1 (par-
ciais de 25x19 / 26x24 / 
21x25 / 25x13).
Com o resultado, o Tauba-
té encerra sua participação 
do Campeonato Sul-Ame-
ricano de Clubes com uma 
campanha de duas vitórias 
e duas derrotas.  
O jogo: O técnico Renan 
Dal Zotto colocou em 
quadra o time inicial com 
Carísio, Renan, Douglas 
Souza, Maurício, Petrus, 
Mohamed e Rogerinho 
como líbero. Não foram 
feitas substituições ao lon-
go do jogo. O primeiro 
set começou com o EMS 
Taubaté Funvic melhor em 
quadra, sacando forçado e 
impondo muita pressão na 
recepção adversária. Com 
um jogo bem agressivo e 
virando bem os contra-a-
taques, o Taubaté conse-
guiu abrir quatro pontos 
de frente. O Bolivar con-
seguiu equilibrar as ações, 
também sacando forçado 
e chegou a encostar no 
placar. Os taubateanos re-
tomaram a concentração e 
fecharam em 25 a 19, em 
26 minutos.

O segundo set foi bastan-
te equilibrado desde os 
primeiros momentos. O 
Taubaté passou a apostar 
em mais variação no sa-
que, impondo muita difi-
culdade à recepção do Bo-
livar nas bolas táticas. As 
bolas com o meio de rede 
Maurício e com o ponteiro 
Douglas foram as princi-
pais armas ofensivas do 
Taubaté. O Bolivar man-
teve o jogo equilibrado 
impondo pressão com o 
saque forçado. O Taubaté 
teve um final de set com 
menos erros e com o siste-
ma bloqueio/defesa traba-
lhando bem, e fechou em 
26 a 24, em 28 minutos.
O terceiro set foi compli-
cado para o Taubaté. Er-
rando mais, o time tauba-
teano conseguiu liderar 
o placar nos primeiros 
momentos, mas o Bolivar 
cresceu no saque e na de-
fesa e tomou a frente. O 
time argentino manteve 
um ótimo aproveitamen-
to ofensivo, abriu a van-
tagem e não deu chances 
para o Taubaté buscar a 
virada. O Bolivar venceu 
o terceiro set por 25 a 21.
O quarto set foi de domínio 
do EMS Taubaté Funvic, 
que desde o início forçou 
bem o saque e comandou 
as ações do jogo. O time 
taubateano teve uma se-
quência inicial matadora 
e abriu 7 a 0. O Bolivar 
não conseguiu se encon-
trar no jogo e cometeu um 
número grande de erros, e 
o Taubaté administrou a 
larga vantagem construí-
da no começo do set. Sem 
sustos, os taubateanos fe-

charam o set em 25 a 13, 
vencendo o jogo por 3 sets 
a 1. A partida teve duração 
total de 1h50.
O central Maurício Sou-
za, um dos destaques do 
time na partida, comentou 
a conquista: “Com certe-
za ganhar uma medalha 
é sempre bom. Não é a 
que nós queríamos, claro, 
viemos com o foco no tí-
tulo sul-americano, e nós 
tínhamos condições de 
chegar ao título. Jogamos 
bem na semifinal, mas in-
felizmente o Sada levou 
a melhor. Hoje nós entra-
mos focados em fazer um 
bom jogo, vencer e assim 
valorizar o nosso trabalho. 
Agora é bola para frente, 
focar na Superliga que vai 
chegar aos seus momen-
tos decisivos e depois os 
playoffs. Teremos uma ca-
minhada dura ainda pela 
frente”, disse.
Próximo jogo: Após a dis-
puta do Sul-Americano de 
Clubes, o EMS Taubaté 
Funvic volta a focar suas 
atenções na Superliga 
Banco do Brasil. O time 
joga na próxima quinta-
-feira, 20/02, às 20h00 no 
Abaeté, quando recebe o 
Vôlei Renata (SP).
SERVIÇO
Campeonato Sul-Ameri-
cano de Clubes de Vôlei 
Masculino 2020
Disputa do 3º lugar
EMS Taubaté Funvic 3x1 
Bolivar Voley (ARG)
Data: 15/02/2020 (sábado)
Horário: 19h00
Local: Ginásio do Riacho 
(R. Rio Paraopeba, 1200 - 
Riacho das Pedras, Conta-
gem - MG)
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Plano de proteção à infância e 
adolescência se consolida como 

política pública em São José

Taubaté confirma primeira
morte por dengue em 2020

O Plano Munici-
pal para Infância 
e Adolescência 

(PMIA), elaborado pela 
Prefeitura de São José dos 
Campos, foi aprovado por 
unanimidade em seção 
realizada na Câmara Mu-
nicipal nesta quinta-feira 
(13). 
Com o aval do poder le-
gislativo, a execução do 
plano de trabalho e cum-
primento de todas as me-
tas  contidas no programa 
passa a ser obrigatório até 
2030.
Construído a partir de 
um diagnóstico feito pela 
equipe da Secretaria de 
Apoio Social do Cidadão, 
em parceria com as secre-
tarias de Saúde, Educação, 
Governança, Esportes e 
Qualidade de Vida, além 
da Fundação Hélio Au-
gusto de Souza (Fundhas) 
e Fundação Cultural Cas-
siano Ricardo, O PMIA 
foi criado para assegurar 
os direitos das crianças e 
dos adolescentes por meio 
de ações protetivas e pre-
ventivas.
O projeto de lei ainda 
contou a avaliação e apro-
vação do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
De acordo com a Lei Fede-
ral 3937, o CMDCA tem a 
função de acompanhar e 
contribuir  para todos os 
programas e projetos vol-
tados ao atendimento das 

A Vigilância Epi-
demiológica de 
Taubaté confirma 

a primeira morte por den-
gue este ano. A pacien-
te, do sexo feminino e 30 
anos, estava internada na 
Unidade de Pronto Aten-
dimento Central e morreu 
nesta quinta-feira, dia 13 
de fevereiro.
Os últimos registros da Vi-
gilância Epidemiológica 
são de 2016, quando fo-
ram confirmadas três mor-
tes por dengue no muni-
cípio. Naquele ano foram 
registrados 3.321 casos 
positivos da doença.
O caso atual segue em in-
vestigação. Amostras do 
sangue da paciente foram 
coletadas e enviadas para 
o Instituto Adolfo Lutz 
com o objetivo de identifi-
car qual o sorotipo da do-
ença. De acordo com rela-
tos da família, a paciente 
já havia contraído dengue 
anteriormente.
Pessoas infectadas por 
sorotipos diferentes em 
um período de seis me-
ses a três anos podem ter 
uma evolução para formas 
mais grave da doença. Em 
abril do ano passado fo-
ram identificados os pri-
meiros casos do sorotipo 2 

crianças e adolescentes.
Áreas de atuação do plano
Atenção a crianças e ado-
lescentes vítimas de negli-
gência, maus-tratos e vio-
lência doméstica
Acesso de Educação de 
qualidade
Educação Infantil
Iniciação profissional 
(adolescentes e jovens)
Trabalho Infantil
Atenção a crianças e ado-
lescentes com deficiências 
físicas e/ou mentais
Acesso ao esporte e Lazer
Promoção de vidas saudá-
veis
Atenção à saúde da crian-
ça
Fortalecimento e assistên-
cia às famílias
Projetos em andamento
A construção do Plano 
começou em 2017. Des-
de então, grande parte das 
ações propostas já vem 
sendo executadas pelas 
pastas e órgãos envolvi-
dos. São eles:
Medidas para prevenção 
e redução dos óbitos de 
crianças
Prevenção e enfrentamen-
to das situações de Vio-
lência Contra Crianças e 
Adolescentes
Ensino Fundamental- 
Anos Iniciais e Finais: 
Acesso e qualidade
Acesso a Creches
Ensino Fundamental- 
Anos Iniciais: Desempe-
nho
Ensino Fundamental- 

em circulação em Taubaté 
e região.
Esta morte reforça o aler-
ta emitido pelo Controle 
de Animais Sinantrópicos 
(CAS) de Taubaté para o 
envolvimento da popu-
lação no combate à den-
gue. A paciente morava 
na região do Três Marias 
e o quarteirão havia sido 
nebulizado no dia 30 de 
janeiro. Foram realizadas 
neste dia 21 nebulizações 
naquele quarteirão. Outros 
12 imóveis estavam fecha-
dos e aconteceram mais 12 
recusas à nebulização.
O inseticida malathion, 
utilizado nas nebuliza-
ções, é considerado o pro-
duto mais eficaz para com-
bater o mosquito, evitando 
a proliferação de casos de 
dengue.
Ações
As atividades de fiscaliza-
ção, bloqueio e nebuliza-
ção já desenvolvidas regu-
larmente pelo CAS serão 
reforçadas na próxima 
sexta-feira, dia 14 de fe-
vereiro, em horário esten-
dido até as 19h. O horário 
estendido deve ocorrer du-
rante todo o mês. Também 
têm continuidade os muti-
rões de visitação aos sába-
dos para a redução de pen-

Anos Iniciais e Finais: De-
sempenho
Qualificação profissional 
de adolescentes e jovens
Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil
Inclusão Social de Crian-
ças e Adolescentes com 
Deficiência
Ampliação das atividades 
esportivas comunitárias 
oferecidas pela Secretaria 
de Esporte e Qualidade de 
Vida
Ampliação do limite de 
idade para participação no 
Projeto Atleta Cidadão
Alimentação saudável
Medidas para prevenção 
e redução dos óbitos de 
crianças
Acolhimento e assistência 
social - melhorias
Conselho Tutelar
Criação do 3º Conselho 
Tutelar
Aquisição de carro 24h à 
disposição para atuação do 
Conselho Tutelar
Melhorias nos canais de 
comunicação
Trabalho infantil
Campanha publicitária de 
conscientização sobre o 
tema
Realização de 21 ações de 
prevenção e combate ao 
trabalho infantil com 9 mil 
pessoas atendidas
Abrigamento
Reforma e revitalização 
dos abrigos de bebês, 
crianças e adolescentes
Ampliação e capacitação 
da equipe de acolhimento

dências e nebulização nos 
locais onde houve recusas. 
Porém a população precisa 
colaborar e liberar o aces-
so às suas residências.
Atividades de conscienti-
zação acontecem nos su-
permercados, centros de 
compras e locais de grande 
circulação com a distribui-
ção de material educativo 
pelos agentes.
O recolhimento de inser-
víveis pelo caminhão ca-
ta-treco continua por meio 
dos arrastões Xô Mosqui-
to. A prefeitura lança ainda 
este mês uma nova cam-
panha publicitária: “Não 
deixe o mosquito tomar 
conta de sua casa”. Atletas 
das equipes profissionais 
de esportes do município 
também devem reforçar a 
campanha de conscienti-
zação.
O envolvimento da popu-
lação é fundamental neste 
momento para conter o 
avanço de casos de dengue 
em Taubaté. Balanço atu-
alizado da Vigilância Epi-
demiológica indica que fo-
ram registrados de janeiro 
até o dia 13 de fevereiro 
149 casos confirmados de 
dengue, sendo 136 casos 
autóctones e 13 casos im-
portados.

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

Livro D-25, FLS. nº 147, Termo nº 7162
Faço saber que pretendem se casar DIEGO RENÉ MARTINEZ e MARIA ISABEL JUNG PEDON, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido 
no dia 12 de fevereiro de 1984, de profissão médico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Monsenhor 
Antonio do Nascimento Castro, nº 569, Vila São José, Taubaté/SP, CEP: 12070-360, filho de JOSÉ LUIS MARTINEZ, de 
65 anos, natural de Buenos Aires - Argentina, nascido na data de 05 de agosto de 1954 e de LIDIA MARIA DOS SANTOS 
MARTINEZ, de 68 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 06 de agosto de 1951, ambos residentes e domiciliados 
em Taubaté/SP. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 27 de março de 1990, de profissão auxiliar administrativo, de es-
tado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Mamboré, nº 45, bloco B, apto 21, Parque das Fontes, Tremembé/SP, CEP: 
12120-000, filha de LUIZ CARLOS PEDON, de 64 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 22 de maio de 1955 e 
de DILIA MARIA ANTUNES MARQUES JUNG, de 63 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 04 de fevereiro de 
1957, 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 147, Termo nº 7163
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL MATEUS DOS SANTOS e FRANCINE APARECIDA FERNANDES PALMA, 
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 08 de janeiro de 1991, de profissão analista administrativo, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Rua Vitorino Carvalho, nº 121, Centro, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de AIRTON MATEUS DOS 
SANTOS, de 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 18 de setembro de 1962 e de FATIMA APARECIDA DE 
JESUS SANTOS, de 54 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 21 de julho de 1965, ambos residentes e domicilia-
dos em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 15 de dezembro de 1992, de profissão administradora, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de CLAUDIO FERNANDES PALMA, 
falecido em Taubaté/SP na data de 01 de outubro de 2015 e de CREUSA MARIA FERNANDES PALMA, de 63 anos, natu-
ral de Taubaté/SP, nascida na data de 17 de fevereiro de 1956, residente e domiciliada 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. 

NOTIFICAÇÃO CONVITE Nº 001/2020

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Exe-
cução de Projeto Elétrico para Educação, Projeto de Reestruturação 
de Ponte Bairro Vista Alegre, Projeto de Pavimentação em Ruas do 
Município e Projeto de Recapeamento Avenida Miguel Vieira, Confor-
me Termo de Referência e Demais Anexos. A empresa P. A. Pacheco 
Construções ME, foi declarada HABILITADA na sessão de abertura 
ocorrida no dia 11/02/2020 e apresentou a Certidão de Regularida-
de de Tributos Federais vencida. Por se tratar de empresa enqua-
drada como ME/EPP foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para regularização do documento. Decorrido o prazo, a empresa não 
apresentou o documento. Com isso, será prorrogado o prazo para 
apresentação da certidão por mais 5 (cinco) dias úteis de acordo com 
o art. 42, §1 da Lei Complementar 123/06. A não-regularização da 
documentação no prazo previsto implicará na INABILITAÇÃO da em-
presa. Potim, 18 de fevereiro de 2020. Erica Soler Santos de Oliveira 
- Prefeita Municipal.
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Campanha “Se beber, não dirija” da CCR 
NovaDutra ganha reforço com a

distribuição de folhetos educativos

Doria apresenta plano de segurança no Carnaval de SP com 15 mil policiais por dia

Epidemia ignorada: Brasil tem 57,4 
mil casos de dengue em um mês

A partir desta sexta-
-feira, dia 14/02, 
terá início, a dis-

tribuição de folhetos edu-
cativos, uma nova fase 
da campanha “Se beber, 
não dirija”, realizada pela 
CCR NovaDutra. O refor-
ço é devido à proximidade 
do feriado de Carnaval. 
Os folhetos da campanha 
“Dirija com Responsa – 
Se beber, não dirija” serão 
entregues nas praças de 
pedágio. Desde o dia 10 de 
fevereiro, início da ação, 
os motoristas que trafe-
gam pela via Dutra são 
orientados sobre os peri-
gos do álcool no trânsito 
por meio de faixas instala-
das na rodovia, mensagens 
nos Painéis de Mensagens 
Variáveis e com a divulga-
ção de dicas de segurança 
e entrevistas na progra-
mação da CCRFM 107,5 
NovaDutra. Segundo a 
médica da Concessionária 
CCR NovaDutra, Cacilda 
Couto, sob efeito de ál-
cool os motoristas têm a 
capacidade de percepção 
reduzida em vários senti-
dos, além de provocar uma 

O Governador João 
Doria apresentou 
nesta sexta-fei-

ra (14) as diretrizes da 
Operação Carnaval Mais 
Seguro, que será imple-
mentada já neste final de 
semana e se repete de 21 
a 26 de fevereiro e de 29 
de fevereiro a 1º de março. 
A operação envolverá, em 
média, 15 mil policiais por 
dia. A Secretaria de Segu-
rança Pública mapeou um 
total de 2.815 eventos car-
navalescos que vão ocor-
rer em todas as regiões do 
estado.

Os brasileiros, atu-
almente, estão 
muito preocupa-

dos com o Coronavírus, 
um novo vírus que ataca 
o sistema respiratório e se 
espalhou a partir da região 
de Wuhan, na China, e foi 
classificado pela Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS) como emergência 
internacional.
O número de casos confir-
mados de Covid-19 (Coro-
navírus), doença provoca-
da pelo novo coronavírus, 
subiu na China para 59,8 
mil, de acordo com o ba-
lanço divulgado nesta 
quinta-feira (13).
Ao todo, 1.368 pessoas 
morreram por Covid-19, 
incluindo um caso no ter-
ritório semiautônomo de 
Hong Kong. Duas mortes 
foram registradas fora do 
país: nas Filipinas, em 2 
de fevereiro; e no Japão, 
nesta quinta.
O que muitos brasileiros 
não sabem é que o Bra-
sil vive uma epidemia 
de dengue com números 
bem parecidos. De 29 de 
dezembro de 2019 a 25 
de janeiro deste ano, fo-
ram notificados 57.485 
casos prováveis (taxa de 
incidência de 27,35 casos 
por 100 mil habitantes) de 
dengue no país. O dado é 
do último Boletim Epide-
miológico, divulgado pelo 
Ministério da Saúde agora 
em fevereiro.
O número é levemente su-
perior ao mesmo período 

diminuição da capacidade 
neurológica, e, consequen-
temente dos órgãos de sen-
tido. “Entre os danos pro-
vocados está a diminuição 
da capacidade de concen-
tração e raciocínio, reflexo 
e a força muscular. O álco-
ol diminui a visão perifé-
rica, a percepção de mo-
vimentos laterais, a visão 
de obstáculos. A dica mais 
importante é: se beber, não 
dirija”, reforça Cacilda.
Campanha
De forma lúdica, a campa-
nha “Dirija com respon-
sa – Se beber, não dirija” 
utiliza duas ideias ruins 
na época de Carnaval: o 
“Beberrones”, que junta 
bebida e direção, e o “Pé-
-de-Chumbo”, que gosta 
de acelerar demais nas ro-
dovias. Para combatê-las 
existe o personagem Res-
ponsa, arqui-inimigo das 
más ideias de trânsito.
Para o Gestor de Atendi-
mento da CCR NovaDu-
tra, Virgílio Leocádio, o 
Carnaval é um momento 
em que as pessoas querem 
diversão e acabam esque-
cendo de cuidados básicos 

“Fizemos um planejamen-
to especial para tornar o 
carnaval de São Paulo o 
melhor do país. Além de 
monitoramento nas estra-
das e de reforço nos trans-
portes de grande capacida-
de, montamos uma mega 
operação policial preven-
tiva. Drones, helicópteros 
e equipamentos de reco-
nhecimento facial, além 
de sete delegacias da mu-
lher, funcionando 24 horas 
por dia, contribuirão para 
melhorar a segurança dos 
que vão às ruas para curtir 
o carnaval”, disse Doria.

do ano passado e quase o 
triplo do mesmo período 
de 2018. A situação, que já 
é preocupante, ainda pode 
piorar, visto que histori-
camente o pico da dengue 
costuma ocorrer no mês de 
abril, em razão do período 
chuvoso.
O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, afir-
mou em entrevista ao El 
País que “você tem muito 
mais chance de morrer de 
dengue no Brasil, hoje, 
do que de coronavírus”. 
A pasta que ele comanda 
confirma nove óbitos pela 
doença neste ano e conta-
biliza 41 ainda em inves-
tigação.
A quantidade de pessoas 
que morreram de dengue 
neste ano pode ser bem 
maior, conforme dados 
mais atualizados das se-
cretarias estaduais. O Pa-
raná, sozinho, confirma 
seis óbitos somente na úl-
tima semana (entre 4 e 10 
de fevereiro) — eles ainda 
não foram contabilizados 
no boletim do Ministério 
da Saúde.
O avanço da dengue tem 
preocupado gestores mu-
nicipais, que pedem ao 
Governo federal e à popu-
lação que não reduzam a 
atenção ao enfrentamento 
do mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor da doença, 
diante do pânico que tem 
sido gerado com a ex-
pansão do coronavírus no 
mundo.
O avanço de casos de den-

de segurança rodoviária.
“É um problema enorme, 
apesar do grande empe-
nho da Concessionária e 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral para conscientizar 
os motoristas com campa-
nhas, infelizmente ainda 
existem muitos motoristas 
que misturam álcool e di-
reção, arriscando não só 
a própria vida, mas a de 
seus familiares e dos de-
mais motoristas. Dirigir 
sob o efeito de bebida al-
coólica coloca não apenas 
o motorista em risco, mas 
também a vida de familia-
res e de outros usuários”, 
diz Virgílio.
Escolha alternativas inteli-
gentes e curta o Carnaval 
com segurança!
Entregue o carro a uma 
pessoa habilitada que não 
tenha consumido bebida 
alcoólica;
Utilize transportes alterna-
tivo, divida uma carona e 
determine um motorista da 
vez;
Não aceite carona de pes-
soas que beberam e que 
se consideram aptas para 
dirigir.

Os maiores eventos se 
concentram na capital, que 
terá desfiles no Sambódro-
mo do Anhembi e mais de 
600 blocos – alguns de-
les com previsão de mais 
de 40 mil pessoas em um 
único desfile de rua. A es-
timativa é que 15 milhões 
de foliões participem do 
carnaval na cidade de São 
Paulo – acréscimo de 25% 
ante a 2019.
As ações preventivas e 
ostensivas serão intensifi-
cadas para combater cri-
mes, inclusive os de cunho 
sexual. Haverá postos de 

gue é comum no início do 
ano por conta das chuvas, 
que aumentaram nas últi-
mas semanas. A diferença 
deste momento é que o 
país vive um novo surto 
da doença, algo que histo-
ricamente acontece entre 
dois e três anos por conta 
da recirculação de novos 
tipos de vírus, segundo es-
pecialistas.
Os Estados do Acre, do 
Mato Grosso do Sul e do 
Paraná são os que têm 
apresentado maior inci-
dência proporcional da 
doença. Segundo o último 
boletim epidemiológico 
do Ministério da Saúde, 
esses são os três estados 
que superaram 100 casos 
por 100.000 habitantes 
no país. Desde o início do 
ano, a pasta vem alertan-
do para a possibilidade de 
surto em 13 estados.
São Paulo concentra um 
terço dos casos prováveis 
de dengue do país em nú-
meros absolutos. O Estado 
confirmou 10.890 casos 
em janeiro, enquanto o 
Ministério da Saúde con-
tabiliza 18.658 casos pro-
váveis. Várias cidades do 
estado, como Sorocaba, 
Lorena e Ribeirão Preto, 
já decretaram epidemia.
Os principais cuidados 
para evitar a doença são 
impedir a formação de 
poças em casa e limpar re-
servatórios de água. Além 
disso, é recomendável que, 
ao visitar locais de mata, 
faça-se uso de repelente.

apoio nos principais corre-
dores de desfiles de blocos 
e no Sambódromo, além 
de tendas com ao menos 
uma PM feminina para 
acolhimento a mulheres 
vítimas de assédio ou em 
situação vulnerável.
O patrulhamento por via-
turas e aeronaves também 
será reforçado. Em média, 
12 helicópteros da PM se-
rão usados diariamente, 
e locais de eventos terão 
monitoramento em tempo 
real por meio do Dronepol 
– em média, 50 drones por 
dia. 
A Operação Direção Segu-
ra terá 135 pontos de fis-
calização diários em vias 
urbanas e rodovias para 
coibir infrações de trânsito 
e flagrar motoristas alcoo-
lizados.
Os plantões em delegacias 
e distritos policiais serão 
aprimorados e reforçados, 
inclusive com uso do novo 
Sistema de Reconheci-
mento Facial para buscar 
procurados pela Justiça e 

pessoas desaparecidas.
No litoral sul, além do efe-
tivo local, há o reforço de 
750 policiais militares da 
Operação Verão Mais Se-
guro. No litoral norte, o re-
forço é de 150 PMs. O Po-
liciamento Rodoviário terá 
12 veículos a mais para o 
litoral norte, 20 para o sis-
tema Anchieta/Imigrantes 
e 17 para o litoral sul.
Transporte
A Operação Carnaval 
Mais Seguro também dará 
destaque ao transporte 
rodoviário e por trilhos, 
além das travessias lito-
râneas. As rodovias terão 
reforço operacional e de 
fiscalização em tempo real 
com uso de câmeras e dro-
nes. A travessia Santos-
-Guarujá terá sete balsas 
e uma lancha para até 190 
passageiros, e a Guarujá-
-Bertioga ficará com duas 
balsas e uma lancha para 
370 pessoas.
Nas linhas de metrô e trens 
da Grande São Paulo, ha-
verá reforço de funcio-

nários nas estações com 
maior fluxo de passageiros 
e aumento no número de 
viagens de acordo com a 
demanda.
Saúde
Durante o carnaval, a Se-
cretaria de Estado da Saú-
de vai atuar em diversas 
frentes. Para prevenir do-
enças sexualmente trans-
missíveis, haverá ações 
de testagem gratuita para 
HIV e sífilis, além da dis-
tribuição de preservativos 
masculinos e femininos e 
sachês de gel lubrificante.
O Centro de Vigilância Sa-
nitária também vai promo-
ver blitze especiais da Lei 
Antiálcool para menores e 
da Lei Antifumo em esta-
belecimentos comerciais 
nos arredores dos locais 
de concentração de foli-
ões. Em caso de desastres 
ou acidentes graves, equi-
pes do Grupo de Resgate 
contarão com estrutura 
reforçada para atuar com 
o Águia e Corpo de Bom-
beiros.


