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A GAzetA dos Municípios

Taubaté faz campanha 
para tratamento da

gagueira

Alto São Pedro e Jardim 
América recebem

campanha Xô Escorpião

Para reforçar o slogan 
“Gagueira não tem graça, 
tem tratamento”, a Prefei-
tura de Taubaté promove 
uma série de atividades 
este mês. Em 22 de outu-
bro ocorre o Dia Interna-
cional de Atenção à Ga-
gueira.
Murilo Benício, Marcos 
Frota, Malvino Salva-
dor e Nelson Gonçalves. 
Você sabe o que essas 
personalidades têm em 
comum? A gagueira.  
Todos eles tiveram que li-
dar com esse problema e 
conseguiram superá-lo. Se 
a gagueira não tem cura, 
tem sim tratamento. O que 
não tem cura é o precon-
ceito.
Em Taubaté, o Fonem 
(Núcleo Especializado em 
Fonoaudiologia e Otor-
rinolaringologia) atende, 
em média, 30 pacientes 

A campanha Xô Escor-
pião, promovida pela Pre-
feitura de Taubaté, começa 
na próxima segunda-feira, 
dia 16 de outubro, na re-
gião do Alto São Pedro e 
Jardim América. Esta é a 
oitava megaoperação des-
de o início do ano na cida-
de.
Uma panfletagem pelas 
ruas do bairro marca o 
início da operação. Agen-

com esse problema. Eles 
são acompanhados sema-
nalmente por um fonoau-
diólogo e um psicólogo. 
Toda semana chegam no-
vos casos, que são agenda-
dos para triagem e grupos 
de orientação.
A campanha desenvolvi-
da pelo Fonem tem o ob-
jetivo de conscientizar a 
população e quebrar as 
barreiras do preconcei-
to. Ainda há pouco es-
clarecimento da família 
e professores quanto ao  
assunto. Algumas atitudes 
ajudam e outras até mes-
mo agravam o problema. 
Além disso existem mui-
tas informações errôneas 
circuladas na mídia, prin-
cipalmente na internet.
Entre as atividades previs-
tas estão a realização de 
uma roda de conversa com 
pais e familiares, pacien-

tes do CAS (Controle de 
Animais Sinantrópicos) 
vão distribuir o material 
educativo e orientar mo-
radores e comerciantes 
sobre cuidados em relação 
aos escorpiões. Também 
está previsto um pente-fi-
no nos terrenos dos bair-
ros, além da limpeza de 
bocas de lobo e remoção 
de entulho. As atividades 
acontecem até o dia 27 de 

tes adultos, adolescentes 
e crianças para debater o 
tema. Esta atividade está 
prevista para ocorrer no 
dia 18 de outubro, a partir 
das 9h30 no Sítio do Pica-
pau Amarelo.
Professores de escola da 
rede municipal que te-
nham alunos com gagueira 
também irão participar de 
um encontro com especia-
listas, a ser realizado no 
Sedes no dia 24 de outu-
bro às 18h. Está prevista 
a participação de cerca de 
50 professores.
Além disto, todos muníci-
pes que tiverem queixa de 
gagueira poderão compare-
cer previamente ao Fonem  
(sem necessidade de enca-
minhamento médico), mu-
nidos do cartão SIM, para 
agendamento de triagem a 
ser realizada no dia 25 de 
outubro.

outubro.
A megaoperação de com-
bate aos escorpiões vai 
englobar 26 bairros de 
Taubaté e acontecerá men-
salmente até novembro.
A portaria municipal nº 
780, de 6 de junho de 
2016, determina a realiza-
ção de operações de com-
bate aos escorpiões envol-
vendo diversos setores da 
prefeitura.

2ª Semana de Segurança 
Alimentar é iniciada com 
palestra sobre agricultura 

familiar

A 2ª Semana de Segurança 
Alimentar de Caraguatatu-
ba começou nesta segun-
da-feira (16/10) com uma 
palestra sobre agricultura 
familiar, ministrada pelo 
engenheiro agrônomo da 
Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral 
(CATI) no Estado de São 
Paulo, Gilberto Figueire-
do.
Ele explicou um pouco 
sobre segurança alimen-
tar. “Isso é um conjunto 
de normas de produção e 
transporte. É uma padro-
nização, para manter a 
qualidade dos alimentos”, 
afirmou.
Além disso, Figueiredo 
ressaltou a importância da 
agricultura familiar para 

Caraguatatuba. “Nosso 
município não é só sinô-
nimo de praia. As famílias 
têm muita força dentro da 
agricultura e estão cada 
vez mais fortalecidos, 
principalmente com as 
diversas parcerias com a 
Prefeitura”, falou o enge-
nheiro.
O prefeito de Caragua-
tatuba, Aguilar Jr, falou 
durante a abertura do 
evento sobre as conquis-
tas recentes do município 
em relação a doações de  
alimentos. “Em um mês 
desde a inauguração do 
Banco Municipal de Ali-
mentos, nós arrecadamos 
quatro toneladas de ali-
mentos, que foram rea-
proveitados e doados para 

instituições sociais da ci-
dade. Essa é a nossa res-
ponsabilidade. E vamos 
continuar esse trabalho”, 
disse o prefeito.
Para o secretário de Desen-
volvimento Social, Jonas 
Fontes, é importante todo 
o apoio dados pelas outras 
secretarias e pelos servi-
dores públicos. “Durante o 
evento temos várias ativi-
dades em conjunto com as 
secretarias. Além disso, os 
nossos trabalhadores estão 
se esforçando ao máximo  
para realizar um bom aten-
dimento. Então o Banco 
de alimentos tem a possi-
bilidade de crescer ainda 
mais, pois o prefeito tam-
bém nos ajuda muito”, 
afirmou.

Fundo Social abre nova 
turma para curso de

camareira e inscrições 
podem ser feitas

nesta semana
O Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba 
abriu nova turma para o 
curso rápido de camareira.
As inscrições poderão ser 
feitas somente nesta terça-
feira (17/10), na sede do 
Fundo Social (Rua Jorge 
Burihan, 10, bairro Jardim 
Jaqueira) no período entre 
9h e 16h. Os interessados 
devem comparecer ao lo-
cal munidos de RG e com-
provante de residência.
Inicialmente foram ofere-
cidas 16 vagas para o cur-
so de camareira, 16 para 

bartender e 16 para gar-
çom, totalizando 48 vagas 
para os três cursos, cujas 
aulas foram iniciadas nes-
ta segunda-feira (16/10).
“O curso de camareira foi 
o mais procurado no perí-
odo de inscrições, inclusi-
ve com fila de espera. Por 
isso, decidimos pela aber-
tura de mais uma turma 
com 15 vagas”, explicou a 
presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, Sa-
mara Fraschetti Bastos de 
Aguilar.
As aulas são realizadas por 

meio de uma parceria com 
o Sinthoresp (Sindicato 
dos Hotéis, Apart Hotéis, 
Motéis, Flats, Restauran-
tes, Bares, Lanchonetes e 
Similares de São Paulo e 
Região) visando a qualifi-
cação para preenchimento 
de vagas de emprego que 
surgem no período da alta 
temporada.
O curso para a nova turma 
de camareira será iniciada 
já na quarta-feira (18/10), 
a partir das 9h, na sede 
do Sinthoresp que fica no 
bairro do Porto Novo.
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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

Qual a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortali-
ças é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas 
diferenças entre esses tipos de alimentos.   Verduras: A palavra verdura 
representa um termo genético para designar alimentos verdes, como fo-
lhas, entre elas: coentro, alface, couve, etc. Também fazem parte deste 
grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicória, 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 ali-
mentos 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 os legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem 
ser chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo 
familiar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente 
importantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas 
e sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. 
Estima-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Es-
tes alimentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, 
cálcio, ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são: aspargo, 
tomate, couve-flor, brócolis, etc.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele qui-
sesse fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é saber que você 
está bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presente 
para viver. Por isso, comemore este novo dia e agradeça. A partir de agora 
você retoma o contato com a magia de fazer parte da raça humana. Viva 
este evento como algo fantástico. Afinal, você também é um milagre da 
natureza. Cada manhã faz a oportunidade de sintonia com o Universo 
através de múltiplos canais de percepção. Enquanto você ainda está no 
silêncio, na intimidade dos seus pensamentos, nos devaneios do espírito 
da rotina de mais um despertar, a vida se revela. Emocione-se com os fe-
nômenos da natureza: a chuva, o vento, as nuvens, os trovões, os primei-
ros raios do Sol que estão começando a colorir o Céu e principalmente, 
emocione-se porque você faz parte desse espetáculo. Esperamos demais 
para fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de 
cada vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que 
a vida fosse curta, agimos como se estivéssemos à nossa disposição um 
estoque inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer palavras de 
perdão que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser 
expulsos, para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. 
Esperamos demais para ser generosos, deixando que demora diminua a 
alegria de dar espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nos-
sos filhos pequenos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são 
pequenos, quão depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos de-
mais para dar carinho aos nossos pais, irmãos e amigos, quem sabe quão 
logo será tarde demais. Esperamos demais para enunciar as preces que 
estão esperando para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas 
que estão esperando para serem cumpridas, para demonstrar o amor que 
talvez não seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastido-
res, quando a vida tem um papel para desempenharmos no palco. Deus 
também está esperando nós pararmos de esperar.
Esperando nós começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia 
e esta vida nos foram dados

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem sem propósito é como um navio sem rumo.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.

Prefeitura de Ilhabela
reforma base do SAMU

no Engenho D’Água
A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria 
de Planejamento Urbano, 
Obras e Habitação, está re-
formando a base do Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU), lo-
calizada na Avenida Pedro 
de Paula Moraes, no bairro 
do Engenho D’Água. Com 
a obra, os funcionários do 
SAMU terão condições 
adequadas para os atendi-
mentos, agilizando as de-
mandas da região Norte da 
cidade.
O projeto de reforma in-
clui também a ampliação 
do prédio, acesso ao mi-
rante do bairro e reparos 

na iluminação do entorno 
da base. O prazo para a fi-
nalização do serviço é de 
90 dias.
O Samuatende urgências 
pré-hospitalares e éconsi-
derado por especialistas 
como um dos melhores 
do mundo. No município, 
somente de janeiro a junho 
deste ano, foram realiza-
dos quase dois mil atendi-
mentos.
Segundo o prefeito de 
Ilhabela, Márcio Tenório, 
a reforma faz parte de um 
pacote de ações voltadas à 
segurança e saúde da po-
pulação. “A partir do pró-
ximo ano será iniciado o 

Programa Bombeiro Edu-
cador e já foram solicita-
das mais duas ambulân-
cias e novas equipes para 
atuar no SAMU. Com a 
reforma, as solicitações 
que surgirem no Norte da 
cidade poderão ser aten-
didas com mais rapidez. 
Estamos trabalhando para 
oferecer mais segurança e 
saúde de qualidade”, ex-
plicou o prefeito.
Além desta obra, a Pre-
feitura entregou na últi-
ma semana o novo prédio 
do Corpo de Bombeiros 
e SAMU da Barra Velha, 
um investimento em torno 
de R$ 2,5
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Convênio garante
restauração de patrimônio

e nova unidade escolar 
para Taubaté

Prefeitura recupera câmeras 
de videomonitoramento do 

COI em Caçapava

Nova diretoria assume 
no Conselho Municipal 
de Meio Ambiente em 

Taubaté

Convênio firmado entre 
Prefeitura de Taubaté e 
Governo do Estado de São 
Paulo vai garantir ao mu-
nicípio a restauração do 
prédio histórico que abri-
gava a Escola Estadual 
Doutor Lopes Chaves e a 
construção de uma nova 
unidade escolar no resi-
dencial Bardan.
O convênio foi assinado 
na última terça-feira, dia 
10 de outubro.  Estive-
ram presentes na ocasião 
o secretário de Estado da 
Educação José Renato Na-
lini, o presidente da FDE 
(Fundação para o Desen-

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Defesa e Mobilidade Ur-
bana, desde o início do ano 
está realizando serviços de 
recuperação nas câmeras 
de videomonitoramento 
do COI (Centro de Opera-
ções Integradas), idealiza-
do e inaugurado em 2012 
pelo prefeito Fernando 
Cid Diniz Borges, quando 
era secretário de Defesa e 
Mobilidade Urbana.
As câmeras foram recupe-
radas através do trabalho 
em equipe dos servidores, 
com baixo custo e econo-

No último dia 03, em reu-
nião Ordinária realizada 
nas dependências do Par-
que do Itaim aconteceu a 
posse simbólica da nova 
Diretoria do Conselho 
Municipal de Meio Am-
biente – Comdemat.
O Conselho passa a ter 
como presidente o Sr. 
Américo Fonseca, repre-
sentante da ONG GECA, 
vice presidente Luiza Pe-
reira e Secretária Djane 
Rico, ambas servidoras es-
tatutárias da Prefeitura.
O Comdemat foi criado 
pela Lei Complementar 
nº 165, de 23 de maio de 
2007, alterado pela Lei 
Complementar nº 387 de 
22 de dezembro de 2015 
e é composto por 36 con-
selheiros, sendo 18 repre-
sentantes do poder público 

volvimento da Educação) 
João Cury Neto, o prefeito 
de Taubaté Ortiz Junior e a 
secretária Educação Edna 
Chamon.
Através de recursos da 
FDE (Fundação para 
o Desenvolvimento da 
Educação), o Estado se 
comprometeu a iniciar 
um processo licitatório 
para as obras de restauro 
do prédio que abrigava a 
Escola Estadual Doutor  
Lopes Chaves. O prédio 
restaurado será, posterior-
mente, cedido à prefeitu-
ra. Em 2002, o prédio foi 
tombado pelo Condephaat 

mia para o município. E 
em apenas 9 meses, Caça-
pava já conta, novamente, 
com 13 câmeras em pleno 
funcionamento, restando 
apenas uma, danificada em 
um acidente de trânsito, 
mas já está em processo de 
aquisição.
O sistema de videomonito-
ramento é de última gera-
ção, oferece imagens com 
nitidez através das câme-
ras de alta sensibilidade e 
definição, com giro de 360 
graus e zoom, facilitando a 
identificação de veículos e 
pessoas.

e 18 representantes da so-
ciedade civil organizada.
É um órgão consultivo, 
deliberativo e de assesso-
ramento da administração 
municipal, tendo como 
competência auxiliá-la 
em questões referentes ao 
equilíbrio ecológico e ao 
combate à poluição am-
biental. São competências 
do conselho: propor di-
retrizes da política muni-
cipal do meio ambiente; 
propor normas legais, pro-
cedimentos e ações visan-
do à defesa, conservação, 
recuperação e melhoria da 
qualidade ambiental, ob-
servada a legislação fede-
ral, estadual e municipal 
pertinente; atuar na cons-
cientização pública para o 
desenvolvimento ambien-
tal, promovendo a edu-

( Conselho do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo), de-
vido ao seu alto valor his-
tórico. A restauração deve-
rá manter a simplicidade 
estilística formal do neo-
classicismo e ornamenta-
ção baseada no neorenas-
centismo.
O compromisso do Esta-
do segue na construção de 
uma nova unidade de Edu-
cação Infantil localizada 
no Residencial Bardan, 
semelhante ao prédio en-
tregue em agosto no bairro 
do Barranco.

O COI é opera-
do por guardas-civis  
municipais e agentes de 
trânsito, que ao flagrar 
atitudes suspeitas, acio-
nam os órgãos de seguran-
ça da cidade. Segundo a  
Secretaria de Defesa e 
Mobilidade Urbana, a ins-
talação das câmeras vai 
monitorar acidentes, que-
bra de veículos, pessoas 
com atitudes suspeitas, en-
tre outros. 
A população também pode 
ajudar acionando o COI 
através do número 153 (li-
gação gratuita)

cação ambiental formal e 
informal, com ênfase nos 
problemas do município; 
opinar sobre a realização 
de estudos alternativos so-
bre as possíveis consequ-
ências ambientais de pro-
jetos públicos ou privados, 
visando a compatibiliza-
ção do desenvolvimento 
econômico com a proteção 
ambiental entre outros.
As reuniões ordinárias 
do COMDEMAT são re-
alizadas mensalmente no 
Parque Vale do Itaim e 
os interessados em parti-
cipar podem obter mais 
informações pelos telefo-
nes da Conselho Munici-
pal de Meio Ambiente – 
Comdema: 3624-4195 ou 
3625-5023 e também pelo 
email: comdemat.tauba-
te@gmail.com.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO - PROC. ADMIN. N° 
313/2017 – TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017 – No dia 16 de Outubro 
de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sra. Érica Soler Santos de Oliveira, Prefeita Muni-
cipal, DECIDE, HOMOLOGAR E ADJUDICAR o objeto da respectiva Toma-
da de Preços qual seja: Contratação de empresa especializada para exe-
cução de reforma na escola municipal “Amador Galvão César”. na ordem 
de R$511.655,77 (quinhentos e onze mil seiscentos e cinquenta e cinco 
reais e setenta e sete centavos) à empresa IVAN P. DA CUNHA EIRELI ME. 
Ficando a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias 
úteis a partir desta publicação, conforme Item 14.2 do Edital.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N° 055/2017 – No dia 16 de 
outubro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudi-
cação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº 055/2017, referente 
aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para aquisi-
ção futura e parcelada de material pedagógico, às empresas: Capozzi Ma-
teriais Didáticos Eireli ME, com valor total de R$ 1.056.000,00 e à empresa: 
Tonsig Comércio de Materiais Educativos Ltda. EPP com valor total de R$ 
677.400,00. Ficam as empresas convocadas a assinar o Contrato no prazo 
de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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Prefeitura de Tremembé 
trabalha construção de 

avenida ligando tremembé 
a rodovia presidente dutra

Prefeitura de Pinda abre 
inscrições para processo 

seletivo de estagiários

Secretarias de Saúde 
e Educação promovem 
iniciativa conjunta na 

Semana da Criança em 
Ubatuba

Na manhã desta terça-fei-
ra (10), o prefeito Marcelo 
Vaqueli, recebeu o Enge-
nheiro Elias Fadel Júnior, 
analista de infraestrutura 
de transportes do DNIT 
(Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes) para apresentação 
do projeto de ligação entre 
o Centro da cidade à Ro-
dovia Presidente Dutra.
O projeto constitui na 
construção de uma estrada 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
CIEE - Centro de Integra-
ção Empresa Escola - abriu 
inscrições para proces-
so seletivo de estagiários 
para 2018. As vagas são 
para cadastro reserva e es-
tão disponíveis em 15 áre-
as de curso superior: Ad-
ministração de Empresas, 
Arquitetura e Urbanismo, 
Biologia, Comunicação 
Social (Jornalismo), Direi-
to, Educação Física, En-
genharia Ambiental, En-
genharia Civil, Farmácia, 
Fisioterapia, Informática 
(Ciência da Computação, 

Na última segunda-feira, 
9, a Escola Municipal Se-
bastiana Luiza de Oliveira 
Prado, no bairro do Ara-
ribá (Região Sul) recebeu 
a visita da equipe de saú-
de bucal da Prefeitura de 
Ubatuba,  juntamente com 
representantes da equipe 
multidisciplinar Centro 
Interdisciplinar de Refe-
rência e Apoio ao Aluno 
(Ciranda).
Essa foi mais uma ação 
conjunta entre as secreta-
rias de Saúde e Educação, 
que atua de acordo com 
o objetivo da administra-
ção:  promover educação 
de qualidade- o que reflete 
diretamente na boa saúde 
dos estudantes. A inicia-
tiva, que comemorou o 
Dia das Crianças, também 
contou com a participação 

que ligará a Avenida Tan-
credo Neves no Centro, 
até a rotatória da Peniten-
ciaria Doutor José Augus-
to Cesar Salgado (IRT), 
passando por um viaduto 
sobre a via férrea. Com 
isso, haverá uma ligação 
ao Distrito Industrial do 
Una em Taubaté, que tem 
acesso direto a Rodovia 
Presidente Dutra.
Várias serão as melhorias, 
tanto para nós moradores, 

Computação Aplicada, 
Engenharia da Computa-
ção, Análise de Sistemas,  
Tecnologia em Redes de  
Computadores, Tecnolo-
gia em Análise de Desen-
volvimento de Sistemas), 
Pedagogia, Psicologia, 
Serviço Social, e Terapia 
Ocupacional; quatro de 
nível técnico: Administra-
ção; Informática, Seguran-
ça do Trabalho, e Serviços 
Jurídicos; além de nível 
médio.
Os interessados devem fa-
zer cadastro gratuito pelo 
site www.escolas.ciee.
org.br/portal/estudantes/

dos pais.
A equipe de saúde bucal 
utilizou de estratégias lú-
dicas para ensinar a crian-
çada, abusando de recur-
sos, como por exemplo, a 
exibição de vídeos e a in-
teração com um fantoche, 
explicando a importância 
dos cuidados com a higie-
ne bucal.
“As profissionais da saú-
de conseguiram tornar a 
orientação didática, peda-
gógica e lúdica. Ao final, 
todos avaliamos que a 
ação local é muito impor-
tante e reconhecemos a ur-
gência de desenvolver um 
trabalho de prevenção”, 
comentou a psicopedago-
ga Maria de Lourdes Tei-
xeira “Malu”.
“Colhemos dados, nos 
divertimos com as crian-

quanto para toda Região 
do Vale do Paraíba.
O custo da construção do 
trecho da Avenida fica-
rá para o município e os 
R$13 milhões (aproxima-
damente) para construção 
do viaduto ficará por conta 
do DNIT.
O tempo de percurso sain-
do do centro de Tremembé 
até chegar a Rodovia Pre-
sidente Dutra durará cerca 
de 7 minutos.

pe/pseletivo/index_pre-
f-pinda_out17.asp até dia 
15 de outubro. A prova 
seletiva será realizado dia 
22 de outubro na Funvic - 
campus Dutra, às 9 horas 
para curo superior; e às 12 
horas para nível técnico e 
médio.
O valor da bolsa auxílio é 
de R$ 472,44 (nível supe-
rior) e R$ 420,42 (médio e 
técnico), além de auxílio 
transporte de R$ 30,00.
Mais informa-
ções pelo site da  
Prefeitura http://www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br/
concursos.asp

ças, disseminamos co-
nhecimentos pensando na 
melhoria da qualidade de 
vida dos munícipes e, co-
meçar pelos pequenos es-
tudantes, nos mostra que 
estamos no caminho cer-
to”, acrescentou a dentista 
Vanessa Ferreira Campos.
De acordo com as secre-
tarias, já existe uma in-
tenção de promover ou-
tras ações. “Acreditamos 
que uma população adulta 
saudável aprende desde 
a infância a importância 
dos cuidados com a pró-
pria saúde, transforman-
do seus hábitos, sua vida 
e modificando o planeta. 
Parabenizamos e agrade-
cemos as secretarias e os 
profissionais envolvidos”, 
destacou o prefeito Délcio 
Sato (PSD).

Workshop MEI
microempreendedor

individual em São Luiz 
do Paraitinga

O Comitê Gestor Munici-
pal Do Simples Nacional 
em parceria com a Prefei-
tura Municipal realizará 
Workshop para Microem-
preendedor Individual, 
no dia 17 de outubro, das 
08h00 às 11h00, na sede 
da Prefeitura Municipal,
O Microempreendedor In-

dividual é uma categoria 
empresarial que contem-
pla atividades como: cos-
tureira, pintor, cabeleirei-
ra, manicure, pipoqueiro, 
entre outras profissões.
Entre os benefícios de ser 
MEI está o registro Ca-
dastro Nacional de Pesso-
as Físicas (CNPJ), o que 

facilita a abertura de con-
ta bancária, o pedido de 
empréstimos e a emissão 
de notas fiscais; o direito 
a usufruir da Previdên-
cia Social; entre outras 
vantagens. A inscrição é 
GRATUITA e pode ser 
feita através do site: www.
eventbrite.com.br


