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A GAzetA dos Municípios

Ginástica Rítmica de 
Taubaté faz capacitação 

com treinadora da seleção

Taubaté tem maior número de 
casos de dengue em 3 anos

Operação Chuvas
de Verão 2019/2020 faz 

reunião em Taubaté

Taubaté inicia substituição 
de sistema de

iluminação por LEDs

O Sesc Taubaté re-
cebeu a treinadora 
da Seleção Brasi-

leira de Conjunto de Gi-
nástica Rítmica, Camila 
Ferezin, em uma aula de 
capacitação à modalidade.
As ginastas que represen-
tam Taubaté estiveram 
presentes. Neste ano, 23 
meninas integram tanto 
as categorias de conjunto 

Taubaté fechou 2019 
com o maior núme-
ro de casos confir-

mados de dengue dos últi-
mos três anos.
De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica do 
município, foram confir-
mados no ano passado 201 
casos autóctones e casos 
36 importados, totalizan-
do 237
registros. Em 2018 foram 
58 casos e em 2017 Tauba-
té registrou 71 casos posi-
tivos da doença.
Nos primeiros 18 dias de 
2020, o município já soma 
29 casos confirmados de 
dengue, sendo 23 autócto-
nes e 6 importados.
Este cenário serve para 
reforçar a necessidade 
de cuidados, em especial 

O Comitê Munici-
pal de Gestão de 
Risco e Gerencia-

mento de Desastres em 
Taubaté promoveu a pri-
meira reunião do ano.
A reunião teve como 
objetivo fortalecer 
o                              Sis-
tema Municipal de Defesa 

A Prefeitura de 
Taubaté iniciou a 
substituição do sis-

tema de iluminação com a 
instalação de lâmpadas de 
LED.
O primeiro bairro a rece-
ber as novas lâmpadas é a 
Chácara São Silvestre. Na 
sequência, os serviços de-

quanto as individuais, mas 
competitivamente, apenas 
o infanto-juvenil e o juve-
nil disputarão as catego-
rias de conjunto, as demais 
categorias trabalharão o 
individual. A programação 
de competições para 2020 
está focada na Copa São 
Paulo e algumas filiações, 
além dos Joguinhos Aber-
tos que provavelmente 

nesta temporada de verão 
marcada por temperaturas 
elevadas e chuvas. Todo 
cuidado é pouco para eli-
minar os criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté monitora a proli-
feração destas doenças e 
iniciou em janeiro a Aná-
lise de Densidade Larvária 
(ADL) de Verão.
Durante a ADL são coleta-
das amostras em imóveis 
escolhidos aleatoriamente 
nas 10 regiões da cidade. 
Os resultados obtidos ge-
ram o IB (Índice Breteau), 
um valor numérico que 
define a quantidade de in-
setos em fase de desenvol-

Civil,  previsto no decreto 
nº 14594, de 5 de outubro 
de 2019 e que        dispõe 
sobre a Operação Chuvas 
de Verão 2019/2020.
Durante a reunião, fo-
ram passadas aos presen-
tes informações sobre o 
funcionamento da De-
fesa Civil, sua interação 

vem se concentrar no Par-
que Três Marias. A substi-
tuição dos equipamentos é 
realizada por três equipes. 
O contrato para a execução 
dos serviços foi assinado 
no dia 20 de dezembro do 
ano passado no valor de 
R$ 16.313.320,13.
A previsão é de que 25.856 

participarão  com a cate-
goria de até 14 anos.
Inscrições
As inscrições para a mo-
dalidade começam a partir 
de 2 de fevereiro no perí-
odo da tarde, das 14h às 
19h, para meninas a partir 
dos 6 anos de idade. Inte-
ressados devem ir até o gi-
násio do Parque Monteiro 
Lobato, na Vila Costa.

vimento encontrados nos 
locais vistoriados e permi-
te saber em quais regiões 
da cidade há maior risco 
de transmissão de doen-
ças. 
Também são verificados 
os tipos de recipientes em 
que as larvas foram encon-
tradas.
Casos de dengue confir-
mados em Taubaté
2010 – 4.127 casos
2011 – 4.426 casos
2012 – 62 casos
2013 – 578 casos
2014 – 9.662 casos
2015 – 2.475 casos
2016 – 3.306 casos
2017 – 71 casos
2018 – 58 casos
2019 – 237 casos
2020 – 29 casos (até 18 de 
janeiro)

com outros setores, a im-
portância de instituições 
de monitoramento de                                         
desastres naturais e de 
previsão do tempo, além 
de contatos importantes 
como números de emer-
gência e horários de fun-
cionamento dos órgãos 
integrantes.

pontos sejam substituídos. 
Taubaté já possui 2.164 
pontos iluminados com 
LED nos principais cor-
redores viários da região 
central e em 10 bairros. 
Esta tecnologia permite 
uma iluminação mais efi-
caz, economia de energia 
e maior tempo de vida útil.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando 
têm que permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões 
e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenha ameaças de perigo. A 
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade 
incontrolável, provocando diversas reações na parte física, como aumen-
to dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante 
comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inú-
meras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe 
um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustro-
fobia devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses 
distúrbios.  

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O homem que teme sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

Crianças devem ser vacinadas 
contra febre amarela em Pinda

Doses estão dispo-
níveis em todas as 
unidades de saú-

de.
A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba dispo-
nibiliza doses da vacina 
contra febre amarela à po-
pulação em todas as uni-
dades.
As doses são destinadas ao 
público em geral, princi-
palmente a crianças a par-
tir dos nove meses e uma 
dose de reforço aos quatro 
anos de idade.
A imunização é necessária 
devido ao alerta emitido 

pelo Governo do Estado 
de São Paulo sobre possí-
vel transmissão da doença, 
pois o vetor é o mesmo da 
dengue, chikungunya e 
zica vírus, o Aedes aegyp-
ti.
“Fazendo uso da vaci-
na, proporcionamos uma 
maior cobertura vacinal 
na cidade e transmissão 
controlada. A vacina é 
a melhor maneira de se 
manter imune à doença”, 
afirmou o diretor de Vigi-
lância Epidemiológica de 
Pindamonhangaba, Rafael 
Lamana.

Segundo ele, até agora, 
em 2020, Pindamonhan-
gaba vacinou apenas 50 
pessoas, um número bai-
xo considerando as 2.300 
crianças, aproximadamen-
te, habilitadas a fazer uso 
da vacina. 
“É importante que os pais 
tenham consciência da im-
portância da vacinação, 
não somente contra a fe-
bre amarela, mas também 
de outras doenças. Esta-
mos equipados com vaci-
nas em todas as unidades 
e aguardando o público”, 
completou.



página 3A GAzetA dos Municípios28 de janeiro de 2020

Instituto Federal de
Caraguatatuba abre

inscrição para o PROEJA

Caravana leva trabalhadores dos ramos de 
alimentação e hoteleiros de Caraguatatuba 

para Feira ANUFOOD Brazil

O Instituto Federal 
de Caraguatatuba 
(IFSP) está com 

inscrições abertas para o 
processo seletivo para o 
curso técnico em adminis-
tração na forma integrada 
ao Ensino Médio na Mo-
dalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (PROE-
JA).
O curso é voltado para 
aqueles que terminaram 
o Ensino Fundamental e 
não concluíram o Ensino 
Médio. Cerca de 27 vagas 
estão abertas e o curso é 
ofertado na modalidade 
presencial, no período no-
turno com duração de três 
anos. Para se candidatar 
a vaga é necessário que o 
candidato tenha concluí-
do o Ensino Fundamental 
e tenha a idade mínima 
de 18 anos. As inscrições 
para o processo seletivo 
são gratuitas e acontecem 
até 31 de janeiro, das 12h 
às 18h, no Campus do Ins-

Profissionais que 
trabalham em ba-
res, restaurantes, 

lanchonetes, quiosques e 
similares, além dos ho-
teleiros podem conhecer 
gratuitamente a ANU-
FOOD Brazil – All About 
Food (tudo sobre comida) 
em março.
A 2ª Edição da ANU-
FOOD Brazil – Feira de 
Negócios Exclusiva para o 
Setor de Alimentos e Be-
bidas é um evento de ne-
gócios exclusiva para o se-
tor de alimentos e bebidas, 
que será realizada entre os 
dias 9 e 11 de março, das 
10h às 19h, no São Paulo 
Expo, na Capital. Os inte-
ressados em participar da 

tituto Federal na Avenida 
Bahia, 1.739, no Indaiá.
Para a realização da ma-
tricula é necessário que o 
candidato apresente os se-
guintes documentos: RG, 
CPF, Título de Eleitor, 
Histórico Escolar do En-
sino Fundamental, Com-
provante de Residência, 1 
foto 3×4 e certificado de 
reservista (para homens).
Para que o estudante possa 
receber uma ajuda de custo 
no valor de R$ 260 duran-
te 10 meses por ano para 
custear os estudos é neces-
sário ter 75% de presença 
nas aulas mensalmente. O 
aluno também recebe vale 
transporte municipal para 
que possa participar das 
aulas.
CEEJA
As inscrições para o Cen-
tro Estadual de Educação 
de Jovens e Adultos de Ca-
raguatatuba (CEEJA) tam-
bém estão abertas e acon-
tecem durante o período 

comitiva precisam fazer o 
cadastro no link http://bit.
ly/ABRASEL. As vagas 
são limitadas em 23. Os 
inscritos partem no dia 9 
de março, 8h, em frente 
ao Posto do Sebrae Aqui 
da Prefeitura de  Cara-
guatatuba (no prédio da 
Secretaria de Governo, 
no Centro. Organizada 
pela Associação Brasilei-
ra de Bares e Restaurantes 
(Abrasel) e com o apoio da 
Associação Comercial e 
Empresarial de Caraguata-
tuba (ACE), Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes, Ba-
res e Similares (Sinhores) 
do Litoral Norte e Posto 
do Sebrae Aqui da Prefei-
tura de Caraguatatuba, a 

letivo para adultos com 18 
anos ou mais que queiram 
concluir os anos finais do 
Ensino Fundamental (6º 
ao 9º ano) e Ensino Médio.
O modelo CEEJA oferece 
carga horária flexível, na 
qual o aluno faz seu pró-
prio horário de estudos. O 
atendimento é individuali-
zado e possibilita eliminar 
as disciplinas do currículo 
de acordo com o perfil de 
cada aluno. Os professo-
res são especializados nas 
disciplinas do currículo na 
modalidade de suplência. 
Oferece ainda material de 
estudo apostilado e gratui-
to. O tempo de conclusão 
é variável, pois depende 
da disponibilidade de tem-
po para estudar e realizar 
as provas. A certificação é 
válida em todo território 
nacional.
CEEJA – Rua Vinte de 
Abril, 125, bairro Massa-
guaçu. Telefones 3884-
1953 ou 3884-5025.

caravana levará os visitan-
tes para conhecer o even-
to que reúne 400 marcas 
expositoras, seminários, 
aulas-show, congresso, pa-
lestras, oficinas voltados 
para o futuro do mercado 
de alimentos e bebidas 
nos seus mais diferentes 
aspectos. O Posto do Se-
brae Aqui da Prefeitura de 
Caraguatatuba (no prédio 
da Secretaria de Governo) 
fica na Av. Frei Pacífico 
Wagner, 1.011 – Centro. O 
horário de atendimento é 
das 9h às 16h. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3882-3854 ou e-mails se-
braeaqui@caraguatatuba.
sp.gov.br e sebraeaquica-
raguatatuba@gmail.com.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – CONCORRÊN-
CIA Nº 002/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 429/2019 – 
No dia 27 de janeiro de 2020, depois de constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler 
Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, DECIDE, HOMOLO-
GAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva Concorrência, qual seja: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, CALÇADAS E SINALIZA-
ÇÃO VIÁRIA DA RUA ELZIRA A. L. V. V. CHAD, CONFORME AS ES-
PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na 
ordem de R$ 398.697,28 (trezentos e noventa e oito mil e seiscentos 
e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) à empresa R. T. TER-
RAPLANAGEM PAV. E CONSTRUÇÃO EIRELI. Ficando a empresa 
convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal 
de Potim.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - 
A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura 
dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços 
Nº 001/2020 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS 
DO BAIRRO FREI GALVÃO – TRECHO 01, CONFORME AS ES-
PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na 
data de 27/01/2020 no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, 
reuniu-se a Comissão nomeada através Portaria Nº 015/2020 para 
julgamento dos preços apresentados. Após aberto os envelopes che-
gou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: J. B. DO 
NASCIMENTO GUARATINGUETÁ, com valor total de R$ 234.679,79; 
2º COLOCADO: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENG. 
E CONST. EIRELI, com valor de R$ 272.707,29. Fica aberto o prazo 
recursal. André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Licitações.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - 
A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura 
dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços 
Nº 002/2020 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS 
DO BAIRRO FREI GALVÃO – TRECHO 02 E 03, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
Na data de 27/01/2020 no setor de Licitações da Prefeitura Munici-
pal, reuniu-se a Comissão nomeada através Portaria Nº 015/2020 
para julgamento dos preços apresentados. Após aberto os envelopes 
chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: EDE 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENG. E CONST. EIRELI, 
com valor total de R$ 324.985,03. Fica aberto o prazo recursal. André 
L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Licitações.
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Voo Revelação em Caraguatatuba 
dá boas vindas para Letícia

em tarde de expectativas

Lifusac/Secer conquista título do 
Campeonato Municipal de Beach 

Soccer Feminino em Caraguatatuba

É menina! Após toda 
uma expectativa 
criada ao longo de 

quatro meses de gestação, 
o casal Daniela Buratti 
(Dany Wings), 39 anos, e 
Daniel Pacheco, 41 anos, 
descobriu, no céu de Cara-
guatatuba, o sexo da crian-
ça que espera para junho.
Cercado de familiares e 
amigos, Dany e Daniel re-
alizaram um ‘Voo Revela-
ção’ com amigos saltando 
de asa delta do Morro San-
to Antonio. Foram quase 
duas horas de espera entre 
preparativos, cinco voos 
até o equipamento pilota-
do pelo amigo Denilson 
Pacheco solta a fumaça 
cor de rosa.
Alegria, lágrimas, abraços 
e beijos para comemorar a 
novidade. A futura mamãe 
Dany estava confiante e 

A equipe Lifusac 
(Liga de Futebol 
de Salão de Cara-

guatatuba)/Secer (Secre-
taria de Esportes e Recrea-
ção) sagrou-se campeã do 
Campeonato Municipal de 
Beach Soccer Feminino, 
após vencer o Fut Bonitas 
por 6 a 2 na final. A deci-
são foi no último domingo 
(26/01), na Arena Verão 
Esportiva, no Jardim Aru-
an.
Caroline abriu o placar 
para o Lifusac/Secer aos 
3’ minutos do 1º Tempo. A 
jogadora voltou a balançar 
as redes aos 10’’ segun-
dos do 2º Tempo com um 
chute do meio do campo 
e aos 1’45” com outro no 
ângulo. Larissa Moraes 
marcou aos 10’ minutos do 
2º Tempo. O quinto saiu 

se agarrou à fita rosa, en-
quanto o papai carregava a 
fita azul.
“É menina!”, comemorou 
Dany que não saltou. “Mi-
nha filha vem aí”, comple-
tou Daniel. Os dois são pi-
lotos profissionais de Asa 
Delta, competem em vá-
rios lugares do País, mas 
escolheram Caraguatatuba 
para descobrir o sexo do 
bebê.
“Caraguatatuba é a cidade 
que escolhemos para voar 
de forma descontraída”, 
diz Dany Wings, que é de 
Santa Catarina, mas agora 
mora em São Paulo. “Com 
certeza vamos trazer a Le-
tícia para saltar com a gen-
te”.
Dani Pacheco também re-
vela a paixão que tem pela 
cidade que proporciona 
momentos incríveis quan-

de um passe de Nath que 
Jéssica desviou para o gol 
aos 2’ minutos do 3º Tem-
po. Paola diminuiu para o 
Fut Bonitas aos 3’ minutos 
da última etapa. Jaqueline 
fez o segundo gol das vi-
ce-campeãs aos 11’ minu-
tos do 3º Tempo, com um 
chute de longa distância. 
Luciana liquidou a fatura 
com um gol aos 11’ e fe-
chou o placar para a Lifu-
sac/Secer.
A artilharia do campeona-
to ficou com Caroline de 
Moura Censi, do Lifusac/
Secer, com oito gols mar-
cados. A goleira da equipe 
campeã, Carleane Paz, se 
consagrou como a menos 
vazada, com oito gols so-
fridos.
O Lifusac/Secer é coman-
dado pelo técnico Márcio 

do está no ar. Coube a ele 
a ‘espera’ mais esperada, 
pois esteve com o amigo 
no morro, voou por mais 
de meia hora e só soube da 
novidade em terra firme. 
“É essa emoção que espe-
ro que nossa filha sinta”.
Para uma pessoa que 
acompanhou do chão, 
a expectativa foi dupla. 
Dona Rita de Cássia Pa-
checo, 65 anos, é mãe de 
Daniel. Com os olhos no 
céu, ela aguardava o pou-
so do filho. “Ele não desce 
logo, fica ali girando no ar 
e eu aqui ansiosa”, falava 
enquanto acompanhava a 
aventura do filho que clas-
sificou de radical.
Agora, com a confirmação 
da chegada da primeira 
neta, diz que até pensa em 
se arriscar e também dar o 
seu salto.

Soares e pela auxiliar téc-
nica, Jaqueline Marques. 
O time do Fut Bonitas tem 
em sua coordenação, o 
técnico Samuel de Moura 
e a auxiliar Samara Cam-
pos.  A Seleção de Ilhabela 
terminou em 3º lugar na 
competição, seguido pelo 
Ájax em 4º lugar.
Quartas de final
O Campeonato Municipal 
de Beach Soccer Mas-
culino da Secretaria de 
Esportes e Recreação da 
Prefeitura de Caraguata-
tuba continua nesta segun-
da-feira (27/01), às 19h30, 
na Arena Verão Esportiva, 
no Jardim Aruan. A rodada 
de hoje marca o início da 
fase mata-mata da compe-
tição. As partidas decisi-
vas podem ser conferidas 
na tabela abaixo.


