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Ubatuba deve receber 
200 mil turistas no
Feriado de Finados

Prefeito de Ubatuba visita 
treinamento para Guarda

Vidas Temporário

Com a volta do calor e 
com o verão se aproxi-
mando, cada vez mais tu-
ristas procuram Ubatuba 
como destino nos feriados 
e finais de semana. Aliado 
aos eventos esportivos, tu-
rismo de negócios e festas 
da cidade, os dias de des-
canso têm ainda mais atra-
tivos.
De acordo com informa-
ções do Departamento 
de Estradas e Rodagem 
(DER), são esperados 49 
mil veículos pela SP 125  
– Rodovia Oswaldo Cruz. 
Por esse motivo, uma mé-
dia de 200 mil pessoas de-
vem movimentar o setor 
de hotelaria, comércio e 
lazer da região.
Além disso, estima-se 
que 80% dos leitos dos 
hotéis e pousadas este-

Na manhã dessa terça-fei-
ra, 31, o prefeito de Uba-
tuba, Délcio Sato (PSD) 
visitou o treinamento dos 
Guarda Vidas Temporá-
rios, promovido pelo Gru-
pamento de Bombeiros 
Marítimo (GBmar), na 
Praia Grande.
Em um primeiro momen-
to, Sato conversou com os 
alunos do curso, desejan-
do boa sorte a todos. “Sa-
bemos a importância dos 
Guarda Vidas Temporá-
rios para o município, re-
conhecendo todo o apoio 
pelo trabalho que vocês re-
alizam. Com certeza, isso 
acrescenta ainda mais para 
a imagem da cidade como 

jam ocupados. Para se ter 
uma base, a previsão so-
mente contando com os  
envolvidos no torneio 
de Voleibol que a cidade 
sedia, é de mil pessoas 
– entre atletas, comissão 
técnica, familiares e acom-
panhantes.
Cemitério
A administração divulga 
horário de funcionamento 
dos cemitérios para as pes-
soas que desejam preparar 
os túmulos de seus entes 
queridos e familiares para 
o dia de Finados
Os cemitérios ficam aber-
tos das 07h as 17h e a 
limpeza pode ser fei-
ta dentro desse horário. 
Para essa semana não  
é permitido realizar ser-
viços de construção, ape-
nas pequenos reparos tais 

cartão postal”, salientou.
Em seguida, ele conheceu 
a estrutura do quartel, em 
uma espécie de vistoria 
das dependências, com-
provando a necessidade 
de melhorias e reformas 
no local. Sato reforçou 
o apoio da Prefeitura ao 
Gbmar. Posteriormente, 
Sato apreciou duas apre-
sentações de salvamento. 
A primeira delas foi uma 
demonstração de socorro 
de vítima com salvamento 
convencional, sem apoio 
de embarcação; em segui-
da, foi feita uma demons-
tração com a utilização de 
embarcação, no caso, uma 
moto náutica. O treina-

como pintura e limpeza 
em geral. No dia de fina-
dos, o escritório funciona-
rá das 07h às 12h e das 14h 
às 17h para aqueles que 
desejarem informações. 
O funcionamento será em 
horário normal.
Os cinco cemitérios es-
tão localizados nos bair-
ros: Centro, Ipiranguinha, 
Ubatumirim, Camburi e 
Maranduba.
A administração faz um 
alerta, lembrando que, com 
a chegada do verão é ne-
cessário redobrar a atenção 
no cuidado com as flores 
e, caso o recipiente seja de  
plástico, é importante fu-
rá-lo – evitando o acúmulo 
de água parada nos vasos, 
que podem se tornar cria-
douros do mosquito da 
dengue.

mento segue até a próxima 
quarta-feira, 08 de novem-
bro. Sobre o Curso: A car-
ga horária de trabalho dos 
Guarda Vidas Temporários 
será de 44 horas semanais, 
com remuneração men-
sal de R$ 1.581,06, mais 
adicional de insalubrida-
de, correspondente a 20% 
incidente sobre o salário 
mínimo Federal. A primei-
ra remessa de convocados 
está prevista para novem-
bro. Serão 30 pessoas, 
divididas em três grupos 
de dez, com chamamento 
para os meses de novem-
bro, dezembro e janeiro – 
cada uma delas com dura-
ção de 90 dias.

Bosque da Princesa
recebe História Brincante 
neste domingo em Pinda

REP ensina sobre as
propriedades da

Calêndula em Pinda

Todos os domingos, o 
Bosque da Princesa recebe 
o projeto Contação de His-
tórias, do Departamento 
de Cultura da Prefeitura. 
A cada mês, o espaço é de 
um artista ou grupo da ci-
dade e, neste domingo (5), 
a apresentação será da His-

O Cpic (Centro de Práti-
cas Integrativas e Com-
plementares), nesta segun-
da-feira (30), abordou as 
propriedades medicinais 
da Calêndula Oficinalis.
A planta possui diversos 
benefícios, usada na medi-
cina popular no tratamento 
de infecções e na indústria 
de cosméticos auxiliando 

tória Brincante “Alice no 
Quintal das Maravilhas”, 
com a atriz e arte-educa-
dora Fabiana Fonseca.
O evento tem entrada gra-
tuita e será realizado às 16 
horas, próximo ao coreto 
do Bosque.
Se ao invés de entrar na 

na remoção de manchas e 
nos cuidados com cicatri-
zes, além de outros proble-
mas relacionados à pele.  
A REP é um projeto que se 
tornou referência no país 
sobre a importância de 
conhecer e estudar plan-
tas medicinais, que auxilia 
nos cuidados de doenças 
de forma natural.

toca do coelho e cair no 
país das maravilhas, Alice 
caísse num quintal cheio 
de cantigas e brincadeiras? 
A proposta de “Alice no 
Quintal das Maravilhas” é 
convidar o público a rodar, 
cantar, brincar e se diver-
tir. 

O evento é gratuito e des-
tinado aos profissionais da 
área da saúde e interessa-
dos em geral. A REP retor-
na no dia 27 de novembro, 
com o estudo da babosa.
Para participar, é só com-
parecer na sede do Cpic, 
na Rua Albuquerque Lins, 
n°245, em frente ao prédio 
da Receita Federal.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As 
principais vantagens são menos risco de câncer, as fêmeas castradas an-
tes do primeiro cio têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de 
mama e nos demais, esse índice é superior a 26%, redução do abandono, 
os cruzamentos não planejados são a principal causa do grande número 
de cães e gatos abandonados pelas ruas todos os dias, mais sociável, com 
a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela casa e ficam mais 
sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. Os cães 
da Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados. Perigo de fuga, 
os machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mais 
caseiros e param de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás das 
fêmeas no cio, hábito que causa muitas mortes por atropelamento, sem 
sujeira no cio, as castrações põem fim no cio evitando que nessa faze, as 
fêmeas manchem a casa de sangue e acaba também com a barulheira dos 
gatos nos telhados, fim da gravidez psicológica, a produção de leite sem 
cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cachorras e gatas. A 
cirurgia é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máxi-
mo dez dias. Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas 
fêmeas têm a trompa, os ovários e o útero extraídos.
***
Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém. Não consegue picar 
as vítimas, ato que faz com que a saliva do animal entra no ferimento. 
Existem dois tipos de veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas 
anteriores ocas para poder inocular o veneno que ataca o sistema nervoso 
central e paralisa a respiração, apesar de sua picada ser indolor. O das vi-
perídeos tem veneno extremamente agressivo que destrói o sangue e sua 
picada provoca fortes dores. Na família das viperídeos está a cascavel, 
com seus guizos e chocalho típico, a jararaca, que tem veneno muito forte 
e a surucucu que é o maior ofídio venenoso do Brasil.  

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espera aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! Significa “feche a janela”. E pra terminar, o que quer dizer 
“good morning”?
- Bem agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, 
certo?
***
Um homem vê um louco subindo num poste e diz:
- O que você está fazendo aí... Você é louco?
- Não, eu vou comer uma goiaba!
- Mas isso não é um pé de goiaba, isso é um poste!
- Eu sei, mas a minha goiaba está no meu bolso e eu vou comer ela onde 
eu bem quiser! 

Mensagens

Se a tristeza chama você pela boca da necessidade, falta de dinheiro, 
ocorrência ruim, desconsideração de parentesco, reconheça-se com for-
ças para superar tudo e voltar a ser alegre. Não deixe que se tornem pro-
blemas e tormentos. O problema, o tormento, resulta de uma medrosa 
avaliação das circunstâncias. Considere-se descomplicadas e não exer-
cerão pressão. Tenha crenças nos seus dotes e qualidades e encontrarás 
resistência interior. Persistirá com otimismo e vigor mesmo nas situações 
consideradas dolorosas. O problema é filho da fraqueza.
***
Tudo na vida tem uma razão, mesmo que esteja dando tudo errado. Quem 
não luta no seu lado durante a batalha não merece estar ao seu lado após 
a vitória. Quando uma pessoa realmente tem importância, você não de-
sista dela por nada. Não tire ninguém da sua vida, apenas reorganize as 
posições e invente as prioridades. Por mais que você ache que não vai dar 
certo, tente até achar que você conseguiu. Não tens que passar impressão 
pra ninguém, você não é impressora. A saudade é um sentimento que 
quando não cabe no coração escorre pelos olhos. É preciso diminuir a 
distância entre o que se diz e o que se faz, até que um dado momento, tua 
fala seja a tua prática. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde, que o 
tempo pra ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais.

Pensamentos, provérbios e citações

O detalhe faz a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Quem ri por ultimo, ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
O casamento é uma tragédia em dois atos: O civil e o religioso.

Iniciada obra da UBS do 
Sumaré para beneficiar 8 

mil pessoas
em Caraguatatuba

Foi iniciada a construção 
da Unidade Básica de Saú-
de (UBS) do bairro Suma-
ré, em Caraguatatuba, uma 
parceria entre Governo 
do Estado e Prefeitura. O 
empreendimento está sen-
do financiado pelo Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID).
A obra beneficiará 8 mil 
pessoas dos bairros Suma-
ré, Martim de Sá, Cidade 
Jardim, Jardim Terralão e 
parte da região central e 
terá custo de mais de R$ 
4,5 milhões. A unidade fi-
cará na Avenida Siqueira 
Campos, Sumaré.
O terreno da construção, 

doado pela Prefeitura, tem 
4 mil m² e também con-
templará o município com 
um novo Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS). 
As instalações devem ser 
entregues no segundo se-
mestre do ano que vem.
A UBS do Sumaré prestará 
os serviços de aferição de 
pressão arterial, testes de 
glicemia capilar, curativos, 
inalações, consultas médi-
ca e de enfermagem, vaci-
nação, farmácia e consulta 
odontológica.
A unidade receberá duas 
equipes de estratégia de 
saúde da família, compos-
tas por dois médicos, duas 

enfermeiras, quatro auxi-
liares de enfermagem, dois 
auxiliares administrativos, 
uma gerente de enferma-
gem, uma gerente admi-
nistrativa, 12 agentes co-
munitários de saúde, um 
dentista, um auxiliar de 
saúde bucal e uma equipe 
de limpeza.
Com a construção da 
UBS, a região passa-
rá por um recadastra-
mento de usuários, para 
que ninguém fique sem  
atendimento. Além dis-
so, algumas famílias serão 
remanejadas de unidade 
para melhorar a cobertura 
das equipes.
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Ho-ho-ho: chegou a hora 
do Papai Noel

desembarcar no
Pátio Pinda

Ele reforça as mensagens 
de altruísmo, bondade e 
alegria que permeiam a 
celebração do Natal. Será 
em clima de confrater-
nização e diversão, que 
o Papai Noel aterrissará 
no Shopping Pátio Pinda 
no próximo domingo (5), 
com atrações a partir das 
13h. Em mais uma edição 
do evento, o bom velhinho 
chegará ao centro de com-
pras em um helicóptero.
Além da chegada do Pa-
pai Noel, o dia marcará 
também a inauguração da 
decoração de Natal, que 
neste ano terá como tema 
o “Parque do Noel”. Com 
240 m2, o espaço inclui 
um carrossel, uma roda-
gigante de 7m, um urso 
de pelúcia gigante de 3m 
e uma árvore de natal de 
8m, além de muitas brin-
cadeiras para as crianças. 
“Planejamos novamente 
um Natal com foco na fa-
mília, com muitas atrações 
tanto na chegada do Papai 
Noel quanto em todo pe-
ríodo natalino que marca 
os últimos meses do ano”, 
destaca o Gerente Geral, 

Ricardo Bolandini. Em 
2017, o Shopping Pátio 
Pinda trabalha com a ex-
pectativa de aumento de 
10% a 15% em vendas e 
fluxos na comparação com 
o mesmo período do ano 
passado.
Sobre a chegada do Papai 
Noel
As atrações começam a 
partir das 13h no domin-
go (5), no espaço coberto 
do estacionamento, com 
distribuição de pipoca e 
algodão-doce, além de 
brinquedos infláveis, ca-
ricaturas, personagens, 
show infantil, corais e mu-
tirão da saúde. A chegada 
do Papai Noel está mar-
cada para às 16h, quando 
ele pousará de helicóptero 
no gramado do estaciona-
mento. “Para a segurança 
de todos, no caso de chuva 
muito forte, a chegada do 
nosso Noel acontecerá em 
uma limousine”, explica 
a Analista de Marketing, 
Amanda Moreira.
Horário de atendimento
Além da chegada, o Papai 
Noel ficará em seu trono 
no centro de compras até 

a véspera do Natal: dia 24 
de dezembro. De segunda 
a sábado, o atendimento 
aos pequenos acontece das 
14h às 21h; aos domingos, 
das 14h às 20h; e, no dia 
24 de dezembro, das 10h 
às 18h.
 Programação completa do 
domingo (5):
Das 13h às 17h: atrações 
com personagens natali-
nos, brinquedos infláveis, 
pintura em rosto e distri-
buição de pipoca algodão-
doce; 
Das 13h às 17h: caricatu-
ras gratuitas com a IMA-
GO;
Das 13h30: apresentação 
do Coral Despertai. 
Às 14h: apresentação do 
projeto Guri Pinda;
Às 15h: pocket show da 
Patrulha dos Cães;
Às 16h: chegada do Papai 
Noel de helicóptero ao es-
tacionamento; 
Às 16h15: Noel faz seu 
passeio pelo shopping; 
Das 16h30 às 19h30: ses-
são de fotos com o Noel, 
Chase e Skye (Patrulha 
dos Cães) próximo ao es-
paço da Parks e Games.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 202, Termo nº 6672
Faço saber que pretendem se casar LEANDRO HENRIQUE SIQUEIRA e SO-
NIA CRISTINA BARBOSA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté - SP, nascido em 6 de dezembro de 1982, de profissão auxiliar de escri-
tório, de estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da 
contraente, filho de JOSÉ CARLOS SIQUEIRA, de 70 anos, natural de Taubaté/
SP, nascido na data de 9 de julho de 1947 e de MARIA OLGA DOS SANTOS 
SIQUEIRA, de 71 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 26 de abril de 
1946, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural de Campos 
do Jordão - SP, nascida em 29 de abril de 1977, de profissão técnica de enfer-
magem, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Padre Carlos 
Henrique Fuzão, nº 36, São Vicente de Paulo, nesta cidade, filha de JOSÉ AF-
FONSO BARBOSA, de 67 anos, natural de Santo Antonio do Pinhal/SP, nascido 
na data de 23 de agosto de 1950, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de 
BENEDICTA MAGALIZ APARECIDA BARBOSA, falecida em Tremembé/
SP na data de 23 de julho de 2005. 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. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Limpeza (para pessoa com de-
ficiência)
Representante Comercial
Tosador de Animais

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO 
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SE-
GUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadas-
trar vagas abertas  entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatvagas@gmail.com

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que  encontra-se aberta a 
Licitação na modalidade CONVITE nº 09/2017, Processo nº 38/2017, para Contra-
tação de Maestro para atuar na Banda Municipal, conforme instruções constantes 
Edital e Anexos. Abertura da Sessão Pública dia 13/11/2017 às 09:00 horas. Os in-
teressados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura 
Municipal até o dia 10/11/2017, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da 
Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaoda-
serra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Cemitério de Potim terá 
programação especial 
para o dia dos finados

O cemitério Santíssimo 
Redentor de Potim já está 
pronto para receber as fa-
mílias nesse dia de fina-
dos.
Nas últimas semanas o 
local passou por manuten-
ção e limpeza.

Para o Dia de Finados a 
administração faz algumas 
orientações para que se 
mantenha limpeza:
Nos vasos de flor não dei-
xar água parada, colocar 
areia nos pratinhos
Retirar os plásticos das 

flores No dia de finados 
está prevista a realização 
de uma missa ás 08hs da 
manhã e as 16hs da tar-
de na capela. O cemitério 
Municipal fica a rua Nossa 
Senhora Aparecida S/N no 
bairro Vista Alegre.



02-03 de novembro de 2017página 4 A GAzetA dos Municípios

Equipe de atletismo de Taubaté conquista
8 medalhas de prata em Campeonato Brasileiro

Escola Maestro Fêgo 
Camargo realiza testes

a partir de 27 de
novembro

Taubaté mantém
serviços básicos no
feriado de Finados

A equipe Luasa Tauba-
té participou, no últi-
mo final de semana, do 
Campeonato Brasileiro  
Caixa Sub 23 de atletis-
mo, realizado no Estádio 
José Carlos Daudt em 
Porto Alegre, conquistan-
do 8 medalhas de prata 

De 27 a 30 de no-
vembro acontecem os 
testes aos 1975 ins-
critos para o Processo Se-
letivo da Escola Munici-
pal de Artes Maestro Fêgo  
Camargo, em Taubaté. 
Os candidatos puderam 
escolher, no ato da ins-
crição, o horário e a data 
dentro deste período para 
realizarem seus testes.   
O acesso à escola é pela 
entrada lateral na Rua Por-
tugal, nº 38, Jardim das 

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente no dia 2 de no-
vembro (quinta-feira), em 
razão do feriado do dia de 
Finados e no dia 3 (sexta-
feira).
As coletas de lixo domi-
ciliar e seletiva serão nor-
mais. Os PEVs (Pontos 
de Entrega Voluntária) 
funcionarão na sexta-fei-
ra, dia 3, das 7h às 17h e 
no sábado, dia 4, das 7h 
às 13h. Os serviços essen-
ciais à população não se-
rão interrompidos:

e o inédito troféu de 3° 
lugar geral masculino.  
A competição reuniu 
472 atletas de 79 clu-
bes, representando 16 
Estados e o Distrito  
Federal e foi uma re-
alização da CBAt  
(Confederação Brasi-

Nações.
Os interessados buscam 
uma das 455 vagas dis-
poníveis, distribuídas em 
cursos nas áreas de Artes 
Visuais, Dança, Musicali-
zação Infantil, Instrumen-
to Musical, Canto e Teatro.  
Os resultados preliminares 
serão divulgados em lista  
única para cada curso, a 
partir do dia 15 de dezem-
bro de 2017 e os resul-
tados finais no dia 22 de 
dezembro, na Escola Fêgo 

* Pronto Socorro Munici-
pal – Adulto – Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-

leira de Atletismo) e da 
Federação de Atletismo 
do Estado do Rio Gran-
de do Sul (FAERGS), 
com patrocínio da Cai-
xa Econômica Federal,  
em convênio com o Comitê  
Brasileiro de Clubes 
(CBC) e apoio da Sogipa.

Camargo, Secretaria de 
Educação (Rua Itanhaém, 
37, Jardim Russi) e no site 
www.taubate.sp.gov.br/
fego.
As matrículas serão na 
própria secretaria da Es-
cola de 09 a 19 de Janei-
ro de 2018, de segunda 
a sexta-feira das 08h às 
11h e das 13h às 16h.  
O início das aulas acompa-
nhará o calendário escolar 
definido pela Secretaria de 
Educação.

bana;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Mercado Munici-
pal – dia 2 das 6h às 
13h, dia 3 das 7h às 17h,  
dia 4 das 6h às 14h e dia 5 
das 6h às 13h;
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).

Escola cria webrádio para 
trabalhar educação
ambiental em Pinda

Os alunos do Ensino Fun-
damental II da EE “ Prof. 
João Martins de Almeida, 
estão neste ano de 2017, 
participando do Projeto 
“Plugadinho”. Este proje-
to trabalha princípios da 
Educomunicação Sócio 
ambiental.
Para solidificar as ações, 
essa ‘turminha’ recebeu a 
professora Adriana Ale-
xandrina Nogueira Miran-
da Picca, do Projeto Casa 
Verde, onde puderam co-
nhecer os trabalhos desen-
volvidos na cidade e sua 
importância para o meio 

ambiente.
Dando continuidade ao 
aprendizado, a escola 
também fez uma visita 
às dependências do Pro-
jeto Casa Verde, na Vila 
São Benedito, onde foi 
oportunizada a monta-
gem de uma maquete do 
Vale do Paraíba e pude-
ram brincar com os jogos  
pedagógicos.
 Esse projeto nasceu oriun-
do de um já existente na 
escola, voltado para alu-
nos de Ensino Médio que 
tem por objetivo aproxi-
mar os alunos do mercado 

de trabalho, e o domínio 
das novas tecnologias na 
educação.
“Plugadinho” é ministrado 
por alguns alunos do ensino 
Médio que se voluntariam  
para ensinarem os co-
legas menores a manu-
searem equipamentos 
e se expressarem atra-
vés do veículo Rádio.  
O projeto é acompanhado 
pelo professor Matheus 
Oliveira Vieira, psicopeda-
gogo que faz as interven-
ções adequadas em todo 
o processo de produção e 
edição dos programas.

Prefeitura de Pinda
entrega 18 novas
viaturas à cidade

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, na ma-
nhã de segunda-feira (30), 
a entrega de 18 viaturas 
para reforçar a segurança 
na cidade. No total, foram 
18 viaturas, sendo sete car-
ros e seis motos para a Po-
lícia Militar, dois veículos 
para o Corpo de Bombei-
ros e mais três automóveis 
para a Guarda Municipal. 
A iniciativa foi da admi-
nistração municipal, com 
recursos próprios.

Para o secretário de Pro-
teção e Bem-estar ao Ci-

dadão, José Sodário, este 
foi um grande ganho para 
a cidade. “A entrega das 
viaturas faz parte do plano 
de trabalho desta gestão e 
vem contribuir de forma 
sólida para reforçar a se-
gurança da população”.
Essa entrega faz parte de 
um conjunto de ações vi-
sando aumentar a segu-
rança na cidade, ao lado 
da instalação das câmeras 
de monitoramento de se-
gurança com uma central 
de monitoramento (COI), 
a criação da Secretaria de 
Proteção e Bem Estar ao 

Cidadão e o retorno e au-
mento do efetivo da Ativi-
dade Delegada - com até 
32 policiais nas ruas, além 
do efetivo rotineiro.
Durante a cerimônia de 
entrega das viaturas, o 
prefeito Isael Domingues 
anunciou ainda mais me-
lhorias para a área da se-
gurança. “Em nosso pla-
nejamento, estão previstas 
a entrega de uma base da 
Guarda Municipal, além 
de novas motos e viatu-
ras para o Departamento 
Municipal de Trânsito”, 
adiantou.


