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A Gazeta dos Municípios

Becomex participa de workshop 
organizado pela Deloitte durante 

a Coopercitrus Expo Digital

Cuponomia abre vagas na área 
de tecnologia para trabalho

presencial e remoto

Peça premiada “Simbad,
o Navegante” chega em

Jacareí no dia 22 de julho

A 22ª edição da Cooper-
citrus Expo contará com 
a presença da Becomex 
no workshop “Capture 
todo o valor da sua opera-
ção agrícola - aumente a 
lucratividade do seu em-
preendimento por meio 
de ganhos tributários em 
cadeia”. A atividade será 
organizada pela Deloit-
te, maior organização de 
serviços profissionais do 
mundo, e Consultoria Ofi-
cial da Jornada da Gestão 
do Agronegócio na feira, 
realizada no formato digi-
tal, entre 19 e 30 de julho. 
O workshop da Deloitte 
em parceria com a Beco-
mex ocorrerá no dia 29 de 
julho, às 10h30. Na oca-
sião, os especialistas das 
empresas falarão sobre as 
possibilidades estratégicas 
para garantir redução de 

O Cuponomia, portal que 
reúne cupons de descon-
to e cashback online, está 
com vagas abertas na área 
de tecnologia. As vagas 
oferecem oportunidades 
de trabalho em São José 
dos Campos, região do 
Vale do Paraíba, e em São 
Paulo, mas para atuação 
remota, é possível atuar de 
qualquer lugar do país.
As vagas disponíveis são 
para os seguintes cargos:
- Desenvolvedor (a) Ba-
ck-End Mobile nos níveis 
Pleno e Sênior,

Nesta quinta-feira (22), a 
cidade de Jacareí recebe a 
peça “Simbad, o Navegan-
te”,  com transmissão pelo 
canal de Youtube da Fun-
dação Cultural de Jaca-
rehy às 18h. Em comemo-
ração dos 33 anos da Cia 
Circo Mínimo, Rodrigo 
Matheus apresenta o pre-
miado espetáculo dirigido 
por Carla Candiotto. Con-
cebida para crianças aven-
tureiras, a peça incentiva a 
imaginação ao usar peda-

custos em um cenário de 
mudanças climáticas, au-
mento do preço de fretes e 
dos fertilizantes. 
O agronegócio brasileiro é 
um dos mais importantes 
produtores e exportado-
res mundiais, alimentan-
do aproximadamente 800 
milhões de pessoas no 
mundo. O segmento en-
frenta grandes desafios tri-
butários, fiscais e aduanei-
ros, como: dificuldade de 
rastreabilidade da cadeia 
produtiva, acumulação de 
créditos fiscais, custos tri-
butários acumulados na 
cadeia produtiva e restri-
ções impostas nas opera-
ções de exportações. Den-
tro deste cenário, serão 
apresentados pelas empre-
sas estudos de oportunida-
des tributárias e aduanei-
ras. “A Becomex é capaz 

- Desenvolvedor (a) Ba-
ck-End nos níveis Pleno e 
Sênior,
- Desenvolvedor Front-
-End Júnior - Squad de 
CRO.
Os interessados devem 
realizar a inscrição atra-
vés do site Cuponomia, 
podendo se inscrever tam-
bém no Banco de Talentos 
de profissionais e estágio, 
para concorrer em oportu-
nidades futuras.
O Cuponomia é certifi-
cado pelo GPTW (Great 
Place to Work) como um 

ços de bambu para repre-
sentar penhascos, barcos, 
aves gigantes, serpentes, 
ilhas e muito mais. À fren-
te do palco, dois palhaços 
disputam espaço para con-
tar uma das histórias mais 
conhecidas da obra As Mil 
e Uma Noites.
Em 2015, o espetáculo ga-
nhou uma série de impor-
tantes reconhecimentos do 
teatro infantil em 2015, 
além de ter sido o único 
espetáculo brasileiro sele-

de atuar lado a lado com 
as empresas do segmento 
e promover a diminuição 
dos acúmulos de créditos 
tributários, o aumento do 
fluxo de caixa e a redução 
de custos. Somos líderes 
em Regimes Especiais 
no Brasil e com o BCC - 
Business Collaboration 
Chain, pioneiros no desen-
volvimento de uma estra-
tégia colaborativa que per-
mite ganhos em todos os 
elos da cadeia produtiva”, 
destaca Mauricio de Mou-
ra, Diretor Corporativo de 
Agronegócio da Becomex.
Serviço
Workshop da Deloitte com 
a Becomex na 22ª Cooper-
citrus Expo
Data: 29 de julho, às 10h30
Mais informações em ht-
tps://coopercitrusexpo.
com.br/#

dos melhores lugares para 
se trabalhar, possui as me-
lhores práticas de gestão 
de pessoas e conta com um 
time de alta performance.
Fundado em 2012, o 
Cuponomia reúne mais de 
20 mil cupons de descon-
to, além de cashback em 
parceria com os principais 
players de comércio ele-
trônico do país. 
O time é formado por en-
genheiros do ITA, Uni-
camp e USP com expe-
riência em Tecnologia e 
Marketing.

cionado para participar do 
IPAY - International Per-
forming Arts for Youth, 
nos Estados Unidos.
A peça gratuita tem dura-
ção de 60 minutos, com 
recomendação etária aci-
ma de 5 anos.
As exibições do espetá-
culo integram atividades 
do projeto “Circulação 
Circo Mínimo 33 anos”, 
contemplado pela Edital 
Proac Expresso Lei Aldir 
Blanc n. 49/202.



página 2 A GAzetA dos Municípios 20 de Julho de 2021

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 20/07/2021
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste 
jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do 
Vale do  Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, 
Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 029/2021 – No dia 19 
de julho de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº 029/2021, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Pneus, Câmaras e Protetores, as empresas: BENÍCIO PNEUS 
EIRELI, com valor total de R$ R$ 187.798,00; BAVIERA COMER-
CIO E SERVIÇOS EIRELI, com valor total de R$ 174.835,28; AU-
TOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA EPP, com 
valor total de R$ 320.356,12 e EVOKS COMERCIO IMPORTACAO 
E EXPORTACAO LTDA, com valor total de R$ 95.088,00. Ficam as 
empresas convocadas a assinarem as Atas de Registro de Preços no 
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 030/2021 – No dia 19 
de julho de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR o item do Pregão Nº 030/2021, referente ao objeto em epígrafe, 
qual seja: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 
Lavanderia Hospitalar, a empresa: LA BELLA LAVANDERIA EIRELI, 
com valor total de R$ 45.000,00. Fica a empresa convocada a assinar 
o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

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

Livro D-25, FLS. nº 267, Termo nº 7402
Faço saber que pretendem se casar MATEUS AUGUSTO DA CONCEIÇÃO e FRANCISCA DE SOUZA MORAIS, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de Tremembé-SP, nascido no dia 25 de agosto de 1999, de estado civil solteiro, de profissão ajudante geral, residente 
e domiciliado no Acesso Particular Isabel da Conceição, nº 1240, Guedes, Tremembé/SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DA 
CONCEIÇÃO, de 55 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 10 de julho de 1966 e de ISABEL DA CONCEIÇÃO, 
de 51 anos, natural de Ferraz de Vasconcelos/SP, nascida na data de 27 de junho de 1970, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. A habilitante é natural de Franco da Rocha-SP, nascida no dia 09 de outubro de 1997, de estado civil solteira, 
de profissão babá, residente e domiciliada na Rua Quarenta, nº 101, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filha de VIVALDO 
BATISTA MORAIS, falecido em São José dos Campos/SP na data de 30 de abril de 2013 e de MARIA MARGARIDA DE 
SOUZA MORAIS, falecida em Taubaté/SP na data de 21 de março de 2010. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 267, Termo nº 7403
Faço saber que pretendem se casar ADRIANO APARECIDO SOARES PEREIRA e FABRINA MEDEIROS DE ARAUJO, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante 
é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 19 de janeiro de 1990, de estado civil solteiro, de profissão azulejista, residente e 
domiciliado na Estrada Fazenda Kanegae, nº 20, Rio Verde, Tremembé/SP, filho de JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS 
PEREIRA, natural de Tremembé/SP e de MARIA APARECIDA SOARES PEREIRA, natural de Tremembé/SP, ambos re-
sidentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Campos do Jordão-SP, nascida no dia 04 de março de 
1991, de estado civil solteira, de profissão doméstica, residente e domiciliada na Estrada Fazenda Kanegae, nº 20, Rio Verde, 
Tremembé/SP, filha de LOURENÇO MEDEIROS DE ARAUJO, natural de Cruzeiro da Fortaleza/MG e de MARIA JOSE 
RIBEIRO DA CUNHA MEDEIROS DE ARAUJO, natural de Tremembé/SP, ambos residentes e domiciliados 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.
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Vigilância Sanitária reforça 
ações educativas contra
a Covid-19 nas rodovias

Beneficiários do Bolsa Família 
com NIS 1 recebem o pagamento 

do auxílio emergencial

Fundação Cultural abre
as inscrições para

35º Festivale na segunda-feira

Projeto Dialogando
segue com representantes

de tradição caipira

A partir deste final de se-
mana, a Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Secre-
taria Municipal da Saúde 
(SMS), intensifica as ações 
de prevenção contra Co-
vid-19, com a distribuição 
de mais 300 mil panfletos 
sobre os principais cuida-
dos em relação às novas 
variantes do coronavírus. 
Os materiais serão distri-
buídos nas rodovias que 
dão acesso ao município 
de São Paulo, em parceria 
com a Agência de Trans-
porte do Estado de São 
Paulo (ARTESP).
Os locais de distribuição 
do material são: rodovia 
Presidente Castello Bran-
co, administrada pela CCR 
Via Oeste, na altura do km 
20 (Barueri), sentido São 

Nesta segunda-feira (19), 
os beneficiários do Bolsa 
Família com Número de 
Inscrição Social (NIS) ter-
minado em 1, recebem a 
quarta parcela do auxílio 
emergencial 2021. A Caixa 
Econômica Federal, inicia 
o pagamento da segunda 
parcela para os participan-
tes do Bolsa Família. O 

No período de 19 de julho 
a 20 de agosto (às 17h), es-
tarão abertas as inscrições 
para o 35º Festivale (Fes-
tival Nacional de Teatro 
do Vale do Paraíba), edi-
ção 2021, promovido pela 
FCCR (Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo). O edi-
tal completo já está dispo-
nível no site da FCCR 
Em razão da pandemia da 
covid-19, o festival será 
todo virtual e acontecerá 
entre os dias 20 e 31 de 
outubro, com transmis-
sões de vídeos, apresenta-
ções de lives e debates por 

Músicos de mão cheia e 
carregados de tradições da 
vida caipira, Oliveira Fon-
tes e o filho, Edson Fontes, 
da cidade de Tanabi (SP), 
serão os protagonistas do 
terceiro encontro virtu-
al do projeto Dialogando 
com o Folclore 2021, na 
próxima segunda-feira 
(19), a partir das 19h30, 
com transmissão pelo 
Google Meet. Para parti-
cipar deste bate-papo é só 
fazer a inscrição.
O tema do projeto, este 
ano, destaca a ‘Transmis-
são de Saberes - Pontes 
entre tradição e atualida-
de’. Segundo a pesquisa-
dora do Museu do Fol-
clore, Tiane Tessaroto, “a 
cultura caipira possui uma 
linguagem própria tanto 
no dialeto quanto na culi-
nária, nos costumes, nas 
festas e na música, onde 
há uma variedade de rit-
mos e danças”.
“A viola acaba entrando 
como um elemento de li-
gação muito importante 

Paulo; rodovia Presidente 
Dutra, administrada pela 
CCR Nova Dutra, no km 
204, último pedágio (Aru-
já), sentido São Paulo, e 
rodovia Ayrton Senna, ad-
ministrada pela Ecopistas, 
no km 33, praça de Itaqua-
quecetuba.
Mais ações
A SMS ressalta que des-
de 27 de maio implantou 
barreiras sanitárias em 
terminais rodoviários e 
no aeroporto de Congo-
nhas para identificação e 
controle, com triagem de 
passageiros sintomáticos 
(com quadro de síndrome 
gripal) para investigação 
clínica e laboratorial, além 
das recomendações de 
isolamento para os casos 
suspeitos. Até o momento, 

recebimento dos recursos 
segue o calendário regular 
do programa social, pago 
nos últimos dez dias úteis 
de cada mês. Os pagamen-
tos são feitos a cada dia, 
conforme o dígito final do 
NIS. Os recursos podem 
ser movimentados pelo 
aplicativo Caixa Tem, por 
quem recebe pela conta 

meio do canal do YouTube 
da FCCR. Também serão 
realizadas atividades for-
mativas como, palestras, 
workshop e oficinas. 
Este ano, será permiti-
da a inscrição de grupos 
teatrais exclusivamente 
de São José dos Cam-
pos, com qualquer espe-
táculo destinado a teatro 
convencional, espaços                                  
alternativos e rua, com te-
mática e estética destinada 
ao público adulto e infan-
til.
Apresentações virtuais
Dos espetáculos inscritos, 

entre as tradições caipiras 
e as formas como essas 
referências se expressam 
nos contextos sociais. O 
interesse por esse instru-
mento tem aproximado 
gerações e servido de pon-
te de transmissão dos sa-
beres associados à cultura 
caipira”, disse Tiane.
Perfis
Oliveira aprendeu muito 
com seus antepassados, 
segundo conta. Em Gua-
rulhos, cidade onde pas-
sou a viver, criou vários 
grupos de diferentes ma-
nifestações populares: Os 
Favoritos da Catira, Os 
Mensageiros dos Santos 
Reis, a Orquestra de Vio-
leiros Coração da Viola e 
a Associação Guarulhense 
de Artistas Sertanejos.
Seguindo os passos do pai 
desde pequeno, Edson to-
mou um rumo muito pare-
cido na vida. 
Além de também ser inte-
grante do grupo Os Favo-
ritos da Catira, conquistou 
seu espaço como músico 

foram abordados mais de 
250 mil passageiros, com 
125 testes realizados (oito 
casos positivos). Esses 
passageiros foram orien-
tados a fazer o isolamento 
social e são monitorados 
pela rede de Atenção Bási-
ca da Secretaria Municipal 
da Saúde de São Paulo.
Desde abril, em parceria 
com o Governo do Estado, 
a capital encaminha parte 
das amostras de exames 
RT-PCR positivos ao Ins-
tituto Butantan para análi-
se genômica em busca de 
identificar as cepas circu-
lantes neste momento no 
município de São Paulo. 
Foi por meio desta inicia-
tiva que foi possível iden-
tificar o primeiro caso po-
sitivo na cidade.

poupança social digital, ou 
sacados por meio do Car-
tão Bolsa Família ou do 
Cartão Cidadão.
Em caso de dúvidas, a 
central telefônica 111 da 
Caixa funciona de segun-
da a domingo, das 7h às 
22h. Além disso, o benefi-
ciário pode consultar o site 
auxilio.caixa.gov.br.

serão selecionados 20 para 
as apresentações virtuais, 
sendo priorizados os cria-
dos no período da pande-
mia ou que tiveram que 
readequar seus processos, 
ensaios, experimentos e 
apresentações para o for-
mato virtual.
A FCCR entende que, mes-
mo sendo virtual, o Festi-
vale valoriza a cultura e as 
artes cênicas, contribuindo 
para o fortalecimento da 
criação, produção artísti-
ca e a integração entre os 
grupos teatrais de São José 
dos Campos.

na banda Matuto Moder-
no. Tem seu trabalho de-
dicado à preservação da 
cultura tradicional e sua 
relação com contemporâ-
neo.  
Para este encontro, o Mu-
seu do Folclore convidou 
o professor Luiz Antônio 
Guerra, doutorando em 
Sociologia pela Universi-
dade de São Paulo (FFL-
CH/USP), onde desenvol-
ve pesquisa sobre viola e 
cultura caipira. É membro 
do Núcleo de Sociologia 
da Cultura (USP) e co-
laborador do Museu do 
Folclore de São José dos 
Campos.
Gestão
O Museu do Folclore é um 
espaço da Fundação Cul-
tural Cassiano Ricardo e 
está instalado, desde 1997, 
no Parque da Cidade, em 
Santana, região norte. Sua 
gestão é feita pelo CECP 
(Centro de Estudos da 
Cultura Popular), organi-
zação da sociedade civil 
sem fins lucrativos.
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Prefeitura de Guaratinguetá em 
parceria com IBRAP oferece
curso a servidores públicos

Frente fria avança sobre
Sul e Sudeste com

temperaturas negativas

A Prefeitura de Guara-
tinguetá em parceria com 
o Instituto Brasil de In-
teligência em Adminis-
tração Pública (IBRAP),                      
está oferecendo a todos 
os servidores públicos 
o                 curso sobre “A 

Os próximos dias devem 
ser de frio intenso nas re-
giões Sul e Sudeste do 
Brasil. Um frente fria de 
origem polar avança sobre 
os estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Pa-
raná, São Paulo e partes do 
Mato Grosso do Sul. A ci-
dade de São Paulo começa 
a sentir os efeitos da frente 
fria neste domingo (18), 
com máxima de 22° C e 
mínima de 12° C. A segun-
da-feira (19) tem previsão 
máxima de 20°C e mínima 
de 9°C. Já a terça deve re-
gistrar a temperatura mais 
baixa da semana, mínima 
de 7 °C e máxima de 20º.
Segundo o Centro de Pre-
visão de Tempo e Estudos 
Climáticos (CPTEC), vin-
culado Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais 
(INPE), a temperatura mí-
nima em Porto Alegre cai 

nova lei de licitações- Lei 
14.133/2021” - Formação 
de Agentes de Contrata-
ção.
O curso vai ocorrer na pró-
xima terça-feira (20), das 
8h às 17h, no Auditório da 
Secretaria da Educação, na 

para 5º Celsius na segun-
da-feira (19), com máxima 
de 14º. Na terça-feira (20), 
a mínima na capital gaú-
cha será de 3ºe máxima de 
17º. 
Em Curitiba, a previsão 
é que já neste domingo a 
temperatura fique em, no 
máximo, 15º, com 7º de 
mínima. No dia seguinte, a 
mínima na capital parana-
ense deve chegar a 1º, com 
máxima de 12º, atingindo 
temperatura negativa na 
terça-feira, com -3º de mí-
nima. Em Chapecó, oeste 
catarinense, também está 
previsto temperatura ne-
gativa, com mínima de -2º 
na terça-feira, e máxima 
de 19º. Em Dourados, no 
Mato Grosso do Sul, a mí-
nima pode chegar a -2º na 
terça, com máxima de 22º. 
Na capital, Campo Gran-
de, a próxima segunda terá 

Praça Condessa de Fron-
tin- Centro.
As inscrições deverão ser 
realizadas junto ao Setor 
de Licitações pelo telefone 
(12) 3128-2813 (falar com 
Helenice), informando 
nome completo e cargo.

18º de máxima, com a mí-
nima chegando a 6º. No 
dia seguinte, a temperatu-
ra varia entre 7º e 22º.
Possibilidade de neve
O Centro de Informações 
de Recursos Ambientais 
e de Hidrometereologia 
(Ciram), de Santa Catari-
na, informa que o estado 
terá frio intenso a partir 
de domingo (18) até terça-
-feira. Há chance de chuva 
congelada ou neve já no 
domingo em áreas altas, 
como o Meio-Oeste e o 
Planalto Sul, com mínima 
de 0° C e umidade eleva-
da.
Também há possibilidade 
de geada. As temperaturas 
negativas podem chegar 
a -7º nas regiões serra-
nas, com possibilidade de 
ocorrência de neve, fenô-
meno já registrado no final 
do mês passado


