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A GAzetA dos Municípios

Centro e Maranduba
terão queima de fogos 
silenciosos na virada

Ubatuba recebe
emenda para aquisição 

de “castramóvel”

O ano de 2018 chega com 
muita festa em Ubatuba. 
Além de shows de artistas 
locais nos dias 30 e 31, as 
regiões Central e Sul ce-
lebram a entrada do novo 
ano com uma queima de 
fogos silenciosos (apenas 
com efeitos visuais), quem 
compõem um show piro-
técnico de cores e luzes. O 
espetáculo terá a duração 
de 10 minutos
Dessa forma, a progra-
mação estará de acordo 
com a Lei n. 3.913/2016, 
recentemente regulamen-
tada pelo decreto n. 6775 
(datado de 19 de dezembro 
de 2017). A norma proíbe 
o uso de fogos de artifí-
cios que causem poluição 

Como resultado do traba-
lho conjunto entre a Pre-
feitura de Ubatuba, o po-
der legislativo municipal e 
a sociedade civil da cida-
de, foi confirmada na se-
gunda-feira, 18, a destina-
ção pelo deputado federal 
Ricardo Izar Júnior (PP) 
de uma verba de 125 mil 
reais, direcionada à aqui-
sição de um veículo devi-
damente equipado para a 
realização de cirurgias de 
castração o “castramóvel”.
A notícia foi comunicada 
pelo deputado federal ao 
vereador de Ubatuba, Sid-
nei Rocha, o Rochinha do 
Basquete (PTB), em en-
contro realizado em São 
Paulo, quando este proto-
colou ofício n. 146/2017 
solicitando a unidade cas-

sonora, como estouros e 
estampidos.
O objetivo da medida é 
evitar prejuízos causados 
pelos fogos tanto à saúde 
humana, em especial de 
crianças, idosos, pessoas 
com transtornos mentais, 
com síndrome de Down, 
autistas e de pessoas com 
deficiência auditiva que 
utilizam aparelhos, quanto 
à de animais, bem como 
reduzir o número de aci-
dentes causados pela quei-
ma desses fogos.
Além da queima de fogos, 
a programação do dia 31 
conta com a animação de 
DJs conhecidos pelo pú-
blico da região. A Praça 
de Eventos deve se trans-

tramóvel para a cidade. 
“Agradecemos o empenho 
do deputado. A castração 
de cães e gatos é uma for-
ma de prevenir o abando-
no de filhotes e de doenças 
graves”, conta Rochinha.
Jaqueline Tupinamba Fri-
gi, advogada e defensora 
dos direitos dos animais 
em Ubatuba, lembra que 
a emenda é resultado de 
uma articulação iniciada 
já há alguns meses. “Em 
outubro, junto com o pre-
feito Délcio Sato, esti-
vemos com o deputado 
Izar protocolando ofício 
de solicitação de recursos 
para o castramóvel e para 
a criação de um centro de 
reabilitação de animais 
silvestres”, explica Jaque-
line.

formar em uma grande 
pista de balada aberta, in-
crementada com jogo de 
luzes e telão de alta defi-
nição. Confira a programa-
ção: Centro – dia 30/12 – a 
partir das 20h – Praça de 
Eventos – Adriano e Julia-
no e Banda Engrennagem
Maranduba – 30/12 – 20h 
– Nako e Rafael
Centro – dia 31/12 – a 
partir das 20h – Praça de 
Eventos – DJ Will Leme, 
DJ Desenho e convidados 
– Show Pirotécnico de co-
res na Virada
Maranduba  – 31/12 – 
21h30 – Davidson Barbo-
sa e Banda
23h30 – Leandro Cesar e 
Juliano

Os recursos da emenda se-
rão repassados ao Fundo 
Municipal de Saúde por 
meio do Fundo Nacional 
de Saúde. O setor de Con-
vênios da secretaria de Fa-
zenda de Ubatuba prepara 
a documentação para a 
liberação dos recursos, o 
que envolve, entre outros 
pontos, a elaboração de 
um plano de trabalho deta-
lhado e, posteriormente, a 
preparação de um proces-
so de compra e de licitação 
do castramóvel.
O prefeito comemorou a 
notícia: “Trata-se de um 
assunto de muita impor-
tância para nós. Essa vi-
tória mostra que, quando 
unimos forças, tudo é pos-
sível conquistar. Vamos 
em frente!”.

Atenção para este
comunicado importante

sobre o vestibular da 
univesp destinado

à paraibuna
O Governo Municipal 
informa aos munícipes 
interessados em prestar 
o Vestibular da Univesp 
2018 - para os cursos de 
Engenharia de Produção 
e Tecnólogo em Gestão 
Pública - que às inscrições 
vão somente até o dia 05 
de janeiro.
     Até agora o número de 
inscritos para os cursos de 
Engenharia de Produção e 
Tecnólogo em Gestão Pú-
blica está abaixo do espe-
rado. Segundo a Prefeitura 
de Paraibuna, o município 
precisa conseguir pelo 
menos 100 inscritos, 50 
em cada um dos dois cur-
sos para não correr o risco 
de perder o polo da UNI-
VESP, conquistado pelo 
Governo Municipal junto 
ao Governo do Estado.
    É importante lembrar 
que os interessados devem 
imprimir o boleto do ves-
tibular disponível no site 
da Vunesp: www.vunesp.
com.br e pagar uma taxa 
de R$47,88. A aplicação 
da prova está agendada 
para o dia 21 de janeiro de 
2018.

NOTA SOBRE À UNI-
VESP
     A Univesp (Universi-
dade Virtual do Estado 
de São Paulo) foi criada 
a partir da parceria entre 
grandes universidades do 
estado de São Paulo, como 
Unicamp, USP e Unesp. 
Os alunos estudam a maior 
parte do tempo em um am-
biente virtual de aprendi-
zagem, mas comparecem 
aos encontros presenciais 
nos polos de apoio para 
fazer provas e desenvolver 
determinados trabalhos. A 
formação é de qualidade e 
totalmente gratuita.
CURSOS DISPONIBILI-
ZADOS PARA PARAI-
BUNA
ENGENHARIA DE PRO-
DUÇÃO      O curso de 
Engenharia de Produção 
EAD prepara os alunos 
para melhorar a produti-
vidade e rentabilidade das 
empresas. A formação en-
sina como planejar linha 
de produção, bem como 
controlar a qualidade dos 
produtos, a gestão de cus-
tos e o abastecimento. Essa 
faculdade tem duração de 

5 anos e está disponível 
em 86 polos da Univesp.
TECNOLOGIA EM GES-
TÃO PÚBLICA
     Esse curso superior, 
oferecido pela FATEC, 
forma tecnólogos capazes 
de gerenciar políticas pú-
blicas, a fim de combater 
problemas sociais como 
analfabetismo, diferenças 
de classes e fome. As dis-
ciplinas são semelhantes 
às do curso de Administra-
ção, só que com foco em 
projetos e organizações.
RESUMO DO VESTIBU-
LAR:
Total de vagas para Parai-
buna: 100 (50 para Enge-
nharia de Produção e 50 
para Tecnólogo em Gestão 
Pública);
Período de inscrição: de 
27 de novembro de 2017 a 
05 de janeiro de 2018;
Taxa de inscrição: 
R$47,88;
Organizadora: Vunesp;
Data da prova: 21 de janei-
ro de 2018;
Divulgação do resultado: 
14 de fevereiro de 2018.
Mais informações, acesse: 
www.univesp.br
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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

Pesquisas arqueológicas constataram que o alho era usado há mais de cin-
co mil anos, havendo inclusive uma lenda que o considerava o tempero 
mais antigo usado pelo homem. A crendice popular, desde a Idade Média, 
acredita ser ele bom para afastar o diabo, o lobisomem e o vampiro.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após o 
assalto ou estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer 
a tona tais pormenores, importantes para identificar e prender o criminoso. 
Até mesmo números de placas de automóveis têm sido assim identifica-
dos. O problema é que nem todas as pessoas se deixam hipnotizar, o que 
limita o valor prático da técnica.
***
Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações quí-
micas, forças nucleares, tudo isso representa formas diferentes da mesma 
coisa, pois cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade 
passando por um fio pode produzir luz e um remo girando rapidamente na 
água pode produzir calor. O magnetismo pode ser transformado em ele-
tricidade, as explosões químicas em movimento, as reações nucleares em 
sons e assim por diante.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o 
que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida mais 
difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um relacio-
namento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a mão que 
abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o 
destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua tapeça-
ria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que todos 
estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Há momentos em que calar e mentir.
O sentir é indispensável para se chegar ao saber.
Aprenda com os surdos o segredo dos gestos expressivos.
O poder nem sempre endireita a esquerda.
Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo. 
Amar é querer estar perto se longe e mais perto se perto.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A força da maternidade é mais que as leis da natureza.
Somos formados e talhados pelo que amamos.  

Prefeitura de Caraguatatuba 
reafirma parceria com IF para 
negociar abertura de novos 

cursos

A Prefeitura de Caraguata-
tuba reafirmou a parceria 
com o Instituto Federal do 
Litoral Norte na tentativa 
de abertura de novos cur-
sos na cidade, bem como a 
doação de áreas para cons-
trução de novos espaços.
A primeira reunião para 
tratar do assunto foi reali-
zada em junho deste ano. 
Estiveram presentes na 
reunião o prefeito Agui-
lar Junior, o secretário de 
Educação, Ricardo Ribei-
ro, a diretora do Instituto 
Federal, Tânia Cristina 
Lemes Soares Pontes, a co-
ordenadora de extensão, 
Elaine Regina Barreto, e a 
professora Tatiane Roselli 
Ribeiro.
Salas de aula do período 
noturno da EMEF Prof. 
Antônio de Freitas Avelar 
(Estrela D’Alva) foram ofe-
recidas para ampliação dos 
cursos.
Em nota, a diretoria do IF 
esclarece que para aten-

dimento de novos cursos, 
“a Prefeitura de Caragua-
tatuba sempre se mostrou 
disposta a contribuir para 
a manutenção do Campus, 
sendo que no ano de 2017 
várias parcerias e acor-
dos foram firmados entre 
a Prefeitura e o Instituto, 
dentre eles, a concessão 
de espaço físico para ativi-
dades de ensino na EMEF 
Prof. Antônio de Freitas 
Avelar (Estrela D’Alva), a 
concessão de alimentação 
escolar para os alunos do 
curso técnico integrado, 
a concessão de vagas para 
estágio dos alunos do Ins-
tituto em diversas secre-
tarias, bem como estamos 
finalizando as tratativas 
para a doação de um ter-
reno para construção de 
novas salas de aula e labo-
ratórios”.
Cursos
Criado em janeiro de 
2007, o Instituto Federal 
atendeu em 10 anos quase 

10 mil alunos pelo sistema 
presencial ou pela Edu-
cação à Distância (EaD). 
Atualmente, a instituição 
de ensino atende 1.018 
alunos, 115 servidores, 
com oito laboratórios de 
informática, quatro labo-
ratórios específicos e sete 
salas de aula. Atualmen-
te são oferecidos 12 cur-
sos, a saber: Técnico em  
Informática Integrado ao 
Ensino Médio, Técnico 
em Meio Ambiente, Téc-
nico em Edificações, Téc-
nico em Informática para 
Internet, Técnico em Ad-
ministração, Técnico em  
Aquicultura (EaD), Ba-
charelado em Enge-
nharia Civil, Licencia-
tura em Matemática, 
Licenciatura em Física, 
Tecnologia em Análise e  
Desenvolvimento de Sis-
temas, Tecnologia em 
Processos Gerenciais e 
Pós-Graduação em Gestão 
Financeira.
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Guarda Civil de Taubaté 
recebe coletes

balísticos

A Secretaria de Segu-
rança Pública Municipal 
de Taubaté adquiriu 113 
coletes balísticos, com 
um investimento de R$ 
100.490,00, a serem utili-
zados pela Guarda Civil. 
A aquisição visa a prote-
ção do efetivo, que passa a 
assumir outras atribuições 
além de zelar pelo patri-
mônio da administração 
municipal. Entre as ativi-
dades previstas dentro do 
PPM (Programa de Patru-
lhamento Municipal) estão 
abordagens a moradores 
em condição de rua, mo-

nitoramento para coibir o 
comércio irregular em se-
máforos, promover enca-
minhamentos  sociais, atu-
ação em praças públicas e 
vigilância em acessos pú-
blicos como escolas.
Recentemente a corpora-
ção assistiu a promoção 
de 100 guardas munici-
pais que receberam suas 
divisas no último dia 6.  A 
entrega seguiu as determi-
nações da Lei Municipal 
391/2016 que reestrutura 
a Guarda Municipal em 
um plano de carreira. A 
regulamentação atende 

a lei federal nº 13.022 de 
2014, que dispõe sobre o 
Estatuto Geral das Guar-
das Municipais.  A guarda 
regulamentada passa a ser 
reconhecida pela Secreta-
ria Nacional de Segurança 
Pública.
Com isto, ficam ampliadas 
as condições do município 
de realizar convênios no 
âmbito federal e estadual. 
As parcerias viabilizam 
mais treinamento aos ser-
vidores e recursos para a 
compra de equipamentos 
como viaturas, coletes a 
prova de bala e uniformes.

Requalificação de
calçadas é retomada 
em 2018 em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
interrompeu neste final 
de ano as obras das calça-
das na região central. Os 
serviços de demolição de 
calçadas antigas, recapea-
mento e sinalização serão 
retomados a partir de 2 de 
janeiro.
O projeto de requalifi-
cação e acessibilidade 
das calçadas começou a 
ser implantado em 21 de 
agosto, pelas ruas Jacques 
Felix e Mariano Moreira. 
O lado esquerdo da calça-
da já foi concluído. O lado 
direito foi finalizado até o 
cruzamento com a rua Vis-
conde do Rio Branco. O 
primeiro quarteirão da via 
já foi recapeado.
O trecho revitalizado pas-
sou por vistoria da As-
sociação dos Deficientes 
Visuais do Vale do Paraíba 
(ADV-VALE) e o Conse-

lho Municipal da Pessoa 
com Deficiência (COM-
DEF). As obras foram 
aprovadas e as entidades 
apresentaram sugestões 
encaminhadas pela Secre-
taria de Mobilidade Urba-
na à empresa contratada.
As próximas vias a recebe-
rem as melhorias em 2018 
são rua Bispo Rodovalho 
e rua Chiquinha de Matos.
Requalificação
O projeto contempla a re-
construção de cerca de 
21mil m² de calçadas, com 
novas guias e sarjetas, piso 
tátil de alerta e rebaixa-
mento de guias para aces-
sibilidade. As vias também 
receberão novo recapea-
mento do pavimento e si-
nalização viária. Além dis-
so, serão implantados 200 
dispositivos sonoros para 
travessia de pedestres nos 
cruzamentos.

As vias contempladas 
nesta primeira etapa 
são: rua Jacques Felix 
e rua Mariano Moreira, 
rua Bispo Rodovalho e  
rua Chiquinha de Matos, 
rua Conselheiro Moreira 
de Barros e rua Carneiro 
de Souza, rua XV de no-
vembro, rua Anízio Ortiz 
Monteiro, rua Barão da 
Pedra Negra, rua Dr. Jor-
ge Winther, rua Francisco 
de Barros e Travessa Vera 
Cruz.
As obras fazem parte do 
Programa Pró-Transporte, 
financiado pela Caixa Eco-
nômica Federal no valor de  
R$ 3.553.700,11 e pela 
Prefeitura de Taubaté no 
valor de R$ 1.635.086,53 
em contrapartida. O in-
vestimento total é de R$ 
5.188.786,64, com o des-
conto de 2% oferecido 
pela empresa.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°077/2017 – No dia 22 de 
dezembro 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 Nº077/2017, referente 
aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aqui-
sição de Peças para Manutenção de Veículos Linha Pesada, às empresas: 
PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA, com valor total de 
R$171.466,00; VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP, com valor 
total de R$225.052,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - O Município de Potim/SP torna 
pública a Dispensa de Licitação nº 845/2017, para CONTRATAÇÃO EMER-
GENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCA-
ÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, pelo valor de R$ 168.000,00 
(cento e sessenta e oito mil reais), pelo período de até 06 (seis) meses. 
Contratada: 4R Sistemas & Assessoria Ltda., nos termos do Artigo 24, In-
ciso IV, da Lei 8.666/93. Potim -SP, 27 de dezembro de 2017. Érica Soler 
Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso - Proc. Administrativo nº 
363/2017 – Pregão nº 70/2017 - Despacho – Visto pela Prefeita Municipal, 
Primeiramente, ressalte-se que esta Administração Pública prestigia de 
forma inafastável os princípios constitucionais aplicáveis à Administração 
Pública, sempre adotando condutas pautadas na moralidade, legalidade, 
publicidade e eficiência. Por esta razão e pelo o exposto no parecer jurídico 
retro, decido: a) Em juízo de admissibilidade conhecer do recurso inter-
posto pela recorrente ALMALU COM. E DISTRIB. DE PNEUS LTDA. EPP, 
CNPJ 24.757.400/0001-04; b) Negar provimento ao recurso da recorrente 
citada acima para manter a classificação do Item 52; Tomem-se as demais 
providencias apontadas no parecer jurídico para a conclusão do certame, 
homologando-se desde logo os itens nos quais não houve recurso. Noti-
fique-se a recorrente. Cumpra-se - Erica Soler Santos Oliveira – Prefeita 
Municipal.
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Prefeitura de Taubaté 
amplia ensino médio 

em 2018

UNIVESP está com
inscrições abertas para 

vestibular em POTIM

A partir de 2018 a Prefei-
tura de Taubaté vai am-
pliar a oferta de vagas para 
o ensino médio. Além da 
EMEFM Prof. José Eze-
quiel de Souza, também 
serão ofertadas vagas nas 
unidades EMIEF Anna 
dos Reis Signorini (SE-
DES), no Jardim Jaraguá, 
e na EMEIF Emílio Ama-
dei Beringhs, no bairro 
Marlene Miranda.
No Sedes serão atendidos 
os 53 alunos que já fazem 
parte do Programa Esco-
la de Atletas e Formação 
Integral-EAFI. A propos-
ta é dar prosseguimento 

A UNIVESP (Universi-
dade Virtual do Estado 
de São Paulo) está com 
matriculas abertas para o 
vestibular 2018, as inscri-
ções acontecem até o dia 
05 de janeiro de 2018 com 
os cursos: Engenharia de 
Produção, Engenharia da 
Computação e Pedagogia. 
O curso é a distância e pre-
vê uma aula presencial por 
semana que será ministra-
da no prédio da Escola Ju-
dith.
Se inscreva pelo site: ht-
tps://www.vunesp.com.br/
uvsp1703
(taxa de inscrição: 
R$47,88)
Saiba mais sobre os cursos 
oferecidos pela UNIVESP 
de Potim:
Engenharia de Computa-
ção –  5 anos

ao trabalho desenvolvido 
com estes estudantes que 
representam a cidade em 
competições esportivas. 
Os estudantes irão treinar 
em suas modalidades das 
15h30 às 18h e terão aulas 
regulares no período no-
turno das 18h30 às 22h30.
Na escola do Marlene Mi-
randa serão duas salas no 
período noturno para os 
75 alunos que concluíram 
o 9º ano na unidade. A ini-
ciativa atende um pedido 
dos moradores da região 
para que estes jovens pos-
sam prosseguir os estudos 
mais próximos de suas re-

Forma o profissional para 
atuar na área, realizando, 
entre outras atividades: 
análise, planejamento e 
desenvolvimento de siste-
mas computacionais cen-
tralizados e distribuídos, 
sistemas embarcados, de-
senvolvimento e uso de 
tecnologias de comuni-
cação, engenharia da in-
formação, sistemas multi-
mídia e hipermídia, redes 
de computadores, bem 
como gestão de sistemas 
industriais e comerciais e 
de empresas de computa-
ção. Com essa abrangente 
formação o profissional 
pode especificar, proje-
tar, implementar, integrar, 
testar e manter sistemas 
de hardware e software e, 
assim, trabalhar no desen-
volvimento de produtos, 

sidências. Estas novas 118 
vagas vem ampliar as 210, 
no 1º ano do ensino médio, 
já tradicionalmente oferta-
das pela escola Ezequiel, 
para todos os formandos 
nos 9º anos em toda rede. 
A partir do dia 21 de de-
zembro será divulgada a 
lista de classificação dos 
alunos, conforme a média 
das notas em todas as dis-
ciplinas cursadas durante 
o ano.  A escola Ezequiel 
tem, no total, 630 estudan-
tes no ensino médio com 
aulas a noite, distribuídos 
em 18 salas, sendo seis de 
cada nível, 1°,2° e 3° anos.

aplicações e serviços em 
qualquer área da infor-
mática e da tecnologia da 
informação, atendendo a 
demanda de indústrias, 
empresas, grupos financei-
ros, centros de pesquisa e 
desenvolvimento, univer-
sidades, estabelecimentos 
de ensino e do setor de 
serviços públicos.
Engenharia de Produção – 
5 anos
Forma o profissional ca-
paz de observar os proces-
sos organizacionais com 
visão sistêmica e integra-
da, de analisar e de propor 
soluções para questões 
complexas, reunindo com-
petências que integrem 
formação tecnológica em 
Engenharia de Produção, 
com a formação humanís-
tica além da necessária 
instrumentação numérica, 
quantitativa e computacio-
nal, mas sempre observan-
do o desenvolvimento sus-
tentável das organizações.
Pedagogia – 4 anos
Forma o profissional para 
atuar em instituições edu-
cativas, na Educação In-
fantil, nos anos iniciais 
do Ensino Fundamen-
tal, nas disciplinas pe-
dagógicas de cursos de  
formação em nível médio 
e na Educação Especial 
e na gestão pedagógica e 
educacional. Além disso, 
também qualifica o pro-
fissional para a atuar em 
instituições não-escolares 
e não formais.


