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A GAzetA dos Municípios

Marcos Paulo embarca para os 
Jogos Olímpicos da Juventude

Pinda se prepara para Semana 
do Empreendedor

Judoca de Pinda é campeã 
no Campeonato Paulista

Prefeitura de Pinda 
prepara recreação para

o Dia das Crianças

O jovem atleta Marcos 
Paulo, da Secretaria de Es-
portes de Pindamonhanga-
ba, embarcou nesta sema-
na para os Jogos Olímpicos 
da Juventude, na Argenti-
na. Marcos que esteve em 
árdua preparação em Bra-
gança Paulista no camping 
de treinamento da CBAT 
(Confederação Brasileira 
de Atletismo) irá represen-
tar o Brasil na competição.
Marcos foi convocado 
para representar o Bra-
sil nos jogos na categoria 

De 15 a 19 de outubro, 
Pindamonhangaba recebe 
a Semana do Empreen-
dedor, com palestras de 
variados temas, voltadas 
a diversos ramos do em-
preendedorismo. O evento 
é realizado pelo Sebare, 
com apoio da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico. As palestras, gratui-
tas, serão no Senac.
No total, serão dez pales-
tras transmitidas ao vivo 
pela Internet, sempre das 
9h30 às 11h e das 15h30 às 
17h. O tema da Semana do 
Empreendedor é “Rompa 
barreiras, pense fora da 
caixa, supere os desafios e 
conquiste o mercado”.  
As inscrições devem ser 
feitas no Sebrae Aqui 
(junto ao posto PAT, na 
avenida Albuquerque 

No último sábado (29), os 
atletas de Judô da Semelp 
(Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba) partici-
param da Fase Final do 
Campeonato Paulista As-
pirantes, em São Bernardo 
do Campo.
O evento contou com a 
presença de aproximada-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, realizará 
duas festas em comemora-
ção ao Dia da Criança. No 
dia 12 de outubro, será no 
CE “João do Pulo” e, no 
dia 21, no CE Zito.
Para a celebração do Dia 
das Crianças, a Semelp 
irá abrir os centros espor-
tivos, das 14 às 18 horas, 
para ações recreativas e 
esportivas como: mini vô-
lei, futebol, tênis de mesa, 

110 metros com barrei-
ras, na qual somente nes-
te ano conquistou o título 
de campeão no Mundial 
Estudantil no Marrocos e 
o Campeonato Brasilei-
ro, em Pernambuco. Na 
última sexta-feira (28), o 
atleta viajou para o Rio de 
Janeiro, onde esteve reu-
nido com outros convoca-
dos que tiveram palestras, 
reuniões e treinos. Ele irá 
competir nos dias 13 e 16 
de outubro na Argentina.
O atleta conta que 

Lins, 138, São Bene-
dito), onde podem ser                                                
obtidas mais informações, 
ou pelo telefone 3642-
9744.
As palestras serão na 
unidade do Senac Pinda-
monhangaba, rua Suíça, 
1255, Santana.
Programação de Palestras 
(lives)
Segunda-feira (15)
9h30 – O Futuro dos Ne-
gócios e os Negócios do 
Futuro, com Luiz Candre-
va
15h30 – Inovação e Tec-
nologia no segmento de 
Beleza, com Elderci Gar-
cia
Terça-feira (16)
9h30 – Empreendendo 
Bem, da Teoria ao Negó-
cio, com Marcela Quiroga
15h30 – Tendências em 
alimentação e a participa-

mente 900 atletas de vá-
rias cidades do estado de 
São Paulo. Para chegar 
nessa fase, os dez judocas 
que compuseram a equipe 
de Pindamonhangaba pas-
saram pelas seletivas re-
gionais e inter-regionais.  
E a judoca Lucimara Rosa 
de Fátima, após realizar 
quatro lutas, consagrou-se 

oficina de pipas, jogos de 
mesa, modelagem de ba-
lão, zumba kids, brinca-
deiras tradicionais, unhas 
artísticas, maquiagem no 
rosto, brinquedos infláveis 
e piscina. Para a utilização 
da piscina é necessário que 
menores de 7 anos estejam 
acompanhados pelo res-
ponsável maior de idade; a 
piscina poderá ser utiliza-
da por aqueles que tenham 
até 14 anos e que esteja 
vestindo roupas próprias 
para água, como maiô, 

as expectativas para                                  
representar novamente 
o Brasil internacional-
mente, são as melhores e                              
que irá fazer o melhor 
para trazer medalha para                           
casa.
Os “Jogos Olímpicos 
da Juventude” são re-
alizados pela COI –                                           
Comitê Olímpico Interna-
cional, sendo a principal 
competição mundial para 
atletas até 18 anos.  A 
abertura dos jogos será 
neste sábado (6).

ção feminina no mercado, 
com Marco Amatti
Quarta-feira (17)
9h30 – Como manter uma 
relação saudável com o di-
nheiro, com Reinaldo Do-
mingos
15h30 – Inovação e ten-
dências do Turismo Inte-
ligente, com Luiz Barreto
Quinta-feira (18)
9h30 – Acelere suas ven-
das e maximize seus resul-
tados, com Marcelo Dória
15h30 – Vendas para o 
novo cliente do varejo e 
vestuário, com Rafael Sa-
mera
Sexta-feira (19)
9h30 – Impulsione as ven-
das com marketing digital, 
com Roberto Calderon
15h30 – Como a digitali-
zação impulsiona os pe-
quenos negócios, com Re-
nato Meirelles

campeã paulista na cate-
goria adulto meio pesado.
Segundo o técnico e pro-
fessor Celso Manzano, a 
conquista é fruto de muita 
dedicação da atleta, e tam-
bém dos outros judocas da 
equipe que treinam dia-
riamente com Lucimara, 
buscando o desempenho 
técnico de excelência.

biquíni, top e shorts ou 
shorts tactel. Às 16 horas, 
haverá a apresentação da 
peça teatral “Todos contra 
o aedes aegypti”.  
“Estamos felizes em rea-
lizar mais uma edição do 
dia das crianças, evento 
tão tradicional na cidade, 
resgatado em 2017 e mui-
to esperado pelas famílias. 
Espero que todos se di-
virtam e aproveitem bas-
tante”, afirma o secretário 
de Esportes, prof. Everton 
Chinaqui.
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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 crimino-
so. Até mesmo números de placas de automóveis têm sido assim identi-
ficados. 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 
eletricidade, 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 
relacionamento 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 
tapeçaria 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.

Musical infantil Mundo de Kaboo
é atração nesta quarta-feira (10) no

Parque da Moçota em Caçapava

Isenção do IPTU 2019 deve 
ser solicitada até dia 31 

deste mês em Pinda

No mês das crianças Ca-
çapava recebe o musical 
infantil Mundo de Kaboo. 
Nesta quarta-feira, dia 10, 
a partir das 10h, a turmi-
nha se apresenta no Centro 
de Educação Ambiental 
Parque Ecológico da Mo-
çota. A entrada é gratuita.
Direto do Youtube para 
Caçapava, o Mundo de 
Kaboo promete encantar 
e alegrar as crianças com 
muita música e diversão. 
O canal, um dos novos 
fenômenos da internet, 
apresenta Kaboo e sua luta 

Os interessados em obter 
isenção do IPTU - Impos-
to Predial Territorial Urba-
no - do ano de 2019 devem 
ir à praça de atendimento 
da sede da Prefeitura de 
Pindamonhangaba ou 
Subprefeitura, até o dia 31 
de outubro. O atendimento 
é realizado de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 ho-
ras, sem interrupção para 
almoço.
A solicitação de isenção 
deve ser requerida sem-
pre no ano anterior ao do 
lançamento, que é feito no 
último dia útil de outubro. 
Este benefício é previsto 
pela Lei nº 4.372, de 2005, 
e é para aqueles que possu-
am somente um único imó-
vel e nele sejam residentes 
as pessoas nas seguintes 
condições: aposentados e 
pensionistas, com renda 
não superior 13 UFMP’s - 
Unidade Fiscal do Municí-

contra o doutor Ratazana 
e seus capangas Baratinha 
e Baratão, que querem se 
apoderar do livro mágico 
para dominar o mundo. 
Kaboo conta com a com-
panhia do seu fiel escu-
deiro Blado, dos papa-
gaios Papa e Gaio, da                                      
princesa Batatinha junto 
com a banda ABC, que 
anima as canções da peça 
educativa, colorida e ale-
gre.
A iniciativa é da Prefeitura 
de Caçapava, por meio da 
Secretaria de Cultura, Es-

pio de Pinda, equivalentes 
a R$ 1.172,34, ex-comba-
tentes, pessoas com defici-
ência física ou mental ou 
que morem com crianças 
legalmente adotadas ou tu-
teladas que sejam menores 
de 18 anos.
Ficam isentos, ainda, do 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano os imóveis re-
sidenciais padrão-econô-
mico, com área construída 
de até 70 m² e aqueles cujo 
valor venal não ultrapasse 
322 UFMP’s - Unidade 
Fiscal do Município de 
Pindamonhangaba, (equi-
valente a R$ 29.037,96) 
desde que seu proprietário 
resida no imóvel, não pos-
sua outro imóvel e tenha 
renda mensal não superior 
a 13 UFMP’s, mediante 
declaração firmada sob a 
responsabilidade do pro-
prietário, sujeito a com-
provação através de ava-

portes e Lazer. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3652-9222.
Serviço
Mundo de Kaboo em Pau-
línia - Entrada gratuita
Local: Centro de Edu-
cação Ambiental Parque 
Ecológico da Moçota
Data: Quarta-feira, 10 de 
outubro
Horário: às 10h
Endereço: R. Antônio 
Guedes Tavares, s/n - Vila 
Menino Jesus
Informações: (12) 3652-
9222

liação sócio-econômica a 
ser realizada pela Secreta-
ria de Saúde e Promoção 
Social.
Para requerer a isenção, 
são necessárias as có-
pias dos seguintes docu-
mentos: Carnê do IPTU 
de 2018 ou certidão de 
isenção do ano citado; 
RG e CPF, ou certidão de                                         
nascimento de todos os 
moradores da residên-
cia; Comprovante de 
residência atualizado; 
Certidão de casamento 
ou óbito (se for o caso);                                       
Cópia do comprovan-
te de renda (INSS)                                        
atualizado do requerente 
(extrato bancário não será 
aceito); Comprovante de 
renda dos demais morado-
res; Documento do imóvel 
em nome do requerente;                                         
Declaração de responsa-
bilidade do proprietário, 
escrita de próprio punho.

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

Livro D-24, FLS. nº 300, Termo nº 6868
Faço saber que pretendem se casar TIAGO WAGNER GONÇALVES e MARIA DE JESUS CHAGAS, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, 
nascido em 14 de maio de 1987, de profissão pizzaiolo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Coronel Pedro 
Marcondes, nº 54, Vila Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, filho de JOSÉ GONÇALVES, de 51 anos, natural de Catu-
çaba/SP, nascido na data de 6 de agosto de 1967 e de SILVIA SOARES GONÇALVES, de 50 anos, natural de Resende/RJ, 
nascida na data de 9 de setembro de 1968, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, 
nascida em 16 de março de 1997, de profissão balconista, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de ROSANA CHAGAS, de 46 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 17 de novembro de 
1971, residente e domiciliada em Tremembé/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. 

Livro D-24, FLS. nº 300, Termo nº 6869
Faço saber que pretendem se casar CESAR AUGUSTO MARQUES e JENIFER FIORINDO, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 26 
de abril de 1982, de profissão diretor de trânsito, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua das Margaridas, nº 
52, Centro, Tremembé/SP, filho de JOIARIB MARQUES, de 63 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 
13 de junho de 1955 e de MARIA GERALDA DE FARIA MARQUES, de 58 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data 
de 15 de janeiro de 1960, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 16 de 
maio de 1986, de profissão balconista, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de CLAUDIO FIORINDO, falecido em Natividade da Serra/SP e de CELINA CAMARA CARVALHO, falecida em 
Taubaté/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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Prefeitura de Pinda capacita
equipes de acolhimento institucional 

da criança e adolescente

CRAS de Caraguatatuba
comemoram semana do Dia das 

Crianças com atividades

Pega-tudo chega ao Pasin 
nesta semana em Pinda

Servidores da Prefeitura de
Caraguatatuba encerram curso 

de Agente de Trânsito

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social – De-
partamento de Assistên-
cia Social – realizou, nos 
dias 24 e 25 de setembro, 
a I Capacitação para as 
equipes de acolhimento 
institucional de crianças e 
adolescentes do município 
de Pindamonhangaba das 
entidades parceiras.
A formação foi realiza-
da no auditório do Liceu, 
pela Associação dos Pes-
quisadores de Núcleos de 
Estudos e Pesquisas sobre 
a Criança e o Adolescen-
te – NECA e ministrado 
por Milton Fiks, psicólogo 
psicoterapeuta psicana-
lista, com especialização 

Entre hoje (08/10) e quin-
ta-feira (11), a Prefeitu-
ra de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
e Cidadania, promove di-
versas atividades em alu-
são ao Dia das Crianças, 
comemorado no dia 12 de 
outubro.
As atividades são reali-
zadas das 8h às 11h, no 
período da manhã, e das 
13h às 16h, no período 
da tarde, nos Centros de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS) e Núcleos 
de Atendimento Social e 
incluem brinquedos inflá-
veis, comidas e bebidas.
Durante a semana cinco 
locais da cidade recebem 
as ações todos os dias: 
CIASC Ponte Seca, CRAS 
Sul, Núcleo de Atendi-
mento Social Casa Bran-
ca, CRAS Massaguaçu e 
CRAS Getuba.
Também recebem recrea-
ção, o Centro Comunitá-
rio do bairro Pegorelli e 
o Núcleo Social do bairro 
Morro do Algodão, este 
com foco para o resgate de 
jogos e brincadeiras infan-
tis antigas. As atividades 
acontecem na quinta-feira 
(11).
Participam crianças 
e adolescentes inse-
ridos no Serviço de                                                     
Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos 
(SCFV).
Confira as comemorações 
do Dia das Crianças:
Locais e atividades de 08 
a 11/10:
CIASC Ponte Seca
Endereço: Avenida José 
Benedito de Faria, 488 – 
Ponte Seca
Segunda (08/10)
Algodão doce, suco, cama 

A Subprefeitura de Mo-
reira César realiza o Pega-
tudo no Pasin, a partir de 
segunda-feira (8). Nesta 
semana, a equipe está fina-
lizando a limpeza na Vila 
São José e os moradores 
do Pasin já podem deposi-
tar o entulho de seus quin-
tais nas calçadas.
O Pega-tudo estará no Pa-
sin de 8 a 11, de 15 a 19 
e de 22 a 26 de outubro. 

Vinte funcionários da 
Secretaria de Mobilida-
de Urbana e Proteção ao 
Cidadão da Prefeitura de 
Caraguatatuba concluí-
ram o Curso de Agente 
de Trânsito na segunda-
feira (08/10), na sala de 
Treinamento da Escola de 
Governo, no Centro. Os 
agentes fizeram a capaci-
tação de 200 horas/aula 
entre os dias 3 de setem-
bro e 8 de outubro.
Regulamentado pela Por-
taria nº 94/17 do Departa-
mento Nacional de Trân-
sito (Denatran), o curso 

Certificados
As duas turmas recebem 
os certificados do Curso 
de Agente de Trânsito e de 
Atualização no dia 5 de no-
vembro, às 19h, no Teatro 
Mário Covas, no Indaiá. 
A cerimônia de formatura 
será marcada pela “Legis-
lação de Trânsito”, com o 
mestre em Direito do Esta-
do (PUC-SP), capitão PM, 
Julyver Modesto de Arau-
jo. Araújo também é espe-

pela USP. Ele é analista 
institucional, consultor 
na área de capacitação de 
equipes, desenvolvimento 
organizacional e responsa-
bilidade social, facilitador 
de projetos de empreen-
dedorismo social, profes-
sor na área de gestão de 
pessoas e comportamento, 
autor de livros e textos na 
área da proteção social es-
pecial entre eles 10 “Pers-
pectivas- Formação de 
Profissionais em Serviços 
de Acolhimento”.
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Assistência Social, o ob-
jetivo da capacitação foi 
contribuir, através do pro-
cesso de formação, para a 
melhoria do atendimento 

elástica e tombo legal.
Terça (09/10)
Crepe, refrigerante, fute-
bol de sabão e piscina de 
bolinhas.
Quarta (10/10)
Sorvete, bolo salgado, 
suco, piscina de bolinha e 
castelinho.
Quinta (11/10)
Bolo recheado, salgados, 
castelinho e cama elástica.
CRAS Sul
Endereço: Avenida José 
Herculano, 6.900 – Porto 
Novo
Segunda (08/10)
Cachorro quente, suco, 
futebol de sabão e cama 
elástica.
Terça (09/10)
Algodão doce, refrigeran-
te, piscina de bolinha e 
tombo legal.
Quarta (10/10)
Crepe, suco, castelinho e 
cama elástica.
Quinta (11/10)
Bolo recheado, salgados, 
tobogã e piscina de boli-
nhas.
Núcleo de Atendimento 
Social – Casa Branca
Endereço: Rua Pedro de 
Oliveira Barbosa, 100 – 
Casa Branca
Segunda (08/10)
Churros, suco, piscina de 
bolinha e futebol de sabão.
Terça (09/10)
Cachorro quente, refrige-
rante, castelinho e cama 
elástica.
Quarta (10/10)
Algodão doce, suco, tobo-
gã e tombo legal.
Quinta (11/10)
Bolo de chocolate, salga-
dos, cama elástica e caste-
linho.
CRAS Massaguaçu
Endereço: Rua José Jerô-
nimo Soares, 400 – Mas-
saguaçu

Após o Pasin, a equipe vai 
seguir para o Mantiqueira.
Para a eficácia do “Pega-
Tudo” é fundamental a 
participação da população, 
pois as equipes da Subpre-
feitura não entram nas áre-
as internas das residências. 
Durante a ação não são re-
colhidos lixos eletrônicos 
como lâmpada, pilhas ou 
lixo orgânico.
Caminhão, retroescava-

de Agente de Trânsito é 
aplicado aos profissionais 
que executam atividades 
de fiscalização, operação, 
policiamento ostensivo de 
trânsito ou patrulhamento 
nos órgãos integrantes do 
Sistema Nacional de Trân-
sito (SNT).
A capacitação envolve as 
seguintes matérias: Le-
gislação de Trânsito (LT), 
Engenharia de Tráfego e 
Sinalização da Via, Le-
gislação de Trânsito Apli-
cada, Ética e Cidadania, 
Psicologia Aplicada, O 
Papel Educador do Agen-

cialista em Direito Público 
pela Escola Superior do 
Ministério Público de São 
Paulo (ESMP/SP); possui 
mestrado profissional em 
Ciências Policiais de Se-
gurança e Ordem Pública 
pelo Centro de Altos Es-
tudos de Segurança da Po-
lícia Militar do Estado de 
São Paulo (PMESP); atua 
na Fiscalização de Trânsi-
to Urbano e Policiamento 
Ostensivo, desde 1996; 

destinado às crianças e 
aos adolescentes em aco-
lhimento institucional e 
às suas famílias, incenti-
vando a capacitação téc-
nica e contribuindo para 
o processo de profissio-
nalização das equipes dos 
serviços de acolhimento 
Institucional de Pindamo-
nhangaba
A iniciativa contou com 
a presença de 30 partici-
pantes das entidades so-
cioassistenciais de Prote-
ção Social Especial Alta 
Complexidade, Serviço de 
Abrigamento Institucional 
para Crianças Adolescen-
te: Lar Irmã Júlia e APAR 
(Associação de Pais e 
Amigos de Adolescentes 
em Risco).

Segunda (08/10)
Sorvetes, salgado, suco, 
tobogã e castelinho.
Terça (09/10)
Pipoca, salgado, refrige-
rante, cama elástica e fute-
bol de sabão.
Quarta (10/10)
Churros, salgados, sucos, 
futebol de sabão e piscina 
de bolinhas.
Quinta (11/10)
Bolo de chocolate, salga-
dos, piscina de bolinhas, 
tombo legal.
CRAS Getuba
Endereço: Avenida Ga-
briel Fagundes da Rosa, 
315 – Getuba
Segunda (08/10)
Crepe, suco e castelinho.
Terça (09/10)
Sorvete, bolo salgado, re-
frigerante e tobogã.
Quarta (10/10)
Pipoca, suco e cama elás-
tica.
Quinta (11/10)
Bolo de chocolate, salga-
dos e tobogã.
Locais com atividades 
apenas no dia 11/10:
Núcleo de Atendimento 
Social – Centro Comuni-
tário do Pegorelli
Endereço: Rua 03, nº 75 – 
Pegorelli
Quinta (11/10)
Futebol de sabão, cama 
elástica, cachorro quen-
te, pipoca, algodão doce, 
churros e sorvete.
Núcleo de Atendimento 
Social – Centro Comuni-
tário e Cultural José Agos-
tinho de Souza “Paraíba” 
– Morro do Algodão
Endereço: Rua São Mi-
guel, 1.382 – Morro do 
Algodão
Quinta (11/10)
Pipoca, churros, cachor-
ro quente, algodão doce e 
sorvete.

deira e funcionários fazem 
recolhimento do material 
depositado nas calçadas, 
e outras equipes acompa-
nham o serviço realizando 
capina e varrição da re-
gião.
As solicitações de varrição 
e capina possuem crono-
grama estabelecido, mas 
os moradores podem pedir 
que a ação seja realizada 
pelo telefone 3641-1116.

te, Língua Portuguesa, 
Operação e Fiscalização 
de          Trânsito e Prática 
Operacional.
Atualização – A Portaria 
nº 94/17 do Denatran tam-
bém determina que o agen-
te de trânsito deve fazer o 
curso de atualização, com 
carga horária de 32 ho-
ras/aula, a cada três anos. 
Mais vinte e dois agentes 
de trânsito da Secretaria 
de Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão farão 
o curso de atualização en-
tre os dias 15 e 20 de ou-
tubro.

além ser membro do Con-
selho Estadual de Trânsito 
de São Paulo (CETRAN), 
desde 2003; coordenador 
de cursos, professor, pa-
lestrante e autor de livros 
e artigos sobre a matéria.
A Escola de Governo está 
localizada na Av. Goiás, 
615 – Indaiá.  Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3883-9523/3883-9668,  
WhatsApp (12) 99775-
2420



Rodoviária de
Caraguatatuba passa por 

reforma e adequações

Convites para o “Miss e Mister 
Melhor Idade 2018” já estão 

disponíveis para troca

‘Maré vermelha’ chega às 
praias de Miami

Prova do processo seletivo
de Guarda-Vidas temporário

ocorre amanhã na Martim de Sá
Prefeitura de Caçapava oferece

curso gratuito do Projeto Aquecedor 
Solar ao Alcance de Todos

Após fiscalização feita 
pela Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Administração, 
a Concessionária Riera 
Empreendimentos e Ad-
ministração Ltda iniciou 
a reforma e adaptações 
necessárias para garantir 
um bom atendimento aos 
usuários do transporte co-

Quem tiver interesse em 
prestigiar o concurso 
“Miss e Mister Melhor 
Idade 2018”, pode adqui-
rir os convites a partir des-
ta segunda-feira (08/10), 
trocando por um pacote de 
fralda geriátrica, na Secre-
taria dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência e do 
Idoso (Sepedi), das 9h às 
16h30.

A alga tóxica conhecida 
como “maré vermelha”, 
que se propagou a um rit-
mo frenético neste verão 
pela costa oeste da Fló-
rida, atingiu as praias de 
Miami, informaram as 
autoridades nesta quinta-
feira (4), após fecharem o 
acesso a várias delas.
O prefeito do condado, 

O turismo é uma das prin-
cipais indústrias da Fló-
rida. Em 2017, o estado 
recebeu 116,5 milhões de 
visitantes, 3,6% a mais 
que em 2016.
Nesta quinta apareceram 
centenas de peixes mortos 
nas praias de Fort Lauder-

O Grupamento de Bom-
beiros Marítimos de Ca-
raguatatuba realiza nesta 
terça-feira (09/10), a par-
tir das 9h, a seleção dos 
candidatos que vão atu-
ar como Guarda-Vidas 
temporários (GVT’s) nas 
praias da cidade durante o 
verão.
A prova será no Posto dos 
Bombeiros da Martim de 
Sá e o candidato deverá 
comparecer ao local com 

letivo.
A empresa realiza a troca 
de pisos, pintura em ge-
ral, reforma dos banheiros 
com acessibilidade, alam-
brados para embarque e 
desembarque, cobertura 
da área de taxistas, forro e 
a instalação de câmeras de 
monitoramento.
As intervenções no local 

Os convites são limitados, 
então, quanto mais cedo, 
mais chances de garantir o 
ingresso. O concurso vem 
sendo realizado há cinco 
anos no município, con-
quistando uma tradição 
entre a população.
As fraldas serão destina-
das às instituições sociais 
parceiras do município 
que atuam diretamente no 
atendimento de idosos e 
pessoas com deficiência.
O evento será realizado no 
dia 19 de outubro (sexta-
feira), às 19h, no salão do 
Centro Integrado de Aten-
ção à Pessoa com Defici-
ência e ao Idoso (Ciapi), 
no bairro Jardim Jaqueira.
Atração da noite – Ao final 
do desfile, o público pode-

Carlos Giménez, disse em 
um comunicado no final 
do dia que todas as praias 
estarão abertas na manhã 
desta sexta (5), mas com 
cartazes “para advertir re-
sidentes e visitantes sobre 
os possíveis efeitos para a 
saúde da maré vermelha”.
A atual “maré vermelha” 
começou em outubro de 

dale, cidade vizinha a Mia-
mi, segundo o jornal local 
Sun Sentinel. “Podemos 
esperar apenas que estas 
condições não persistam 
por muito tempo”, disse o 
prefeito de Fort Lauderda-
le, Dean Trantalis, citado 
pelo jornal.

RG, carteira de trabalho 
ou CNH e atestado de saú-
de para aptidão física.
O candidato passará por 
avaliações físicas e dois 
testes de caráter elimina-
tório: corrida (correr 1,3 
km em um tempo máximo 
de 8 minutos) e natação 
(nadar 200 metros em um 
tempo máximo de 7 minu-
tos).
A divulgação da relação 
dos aprovados será publi-

devem durar mais 30 dias, 
segundo informações da 
concessionária.
Segundo a Prefeitura, 
constantemente é feita 
uma fiscalização no local 
para garantir o bom aten-
dimento, segurança e bem 
estar das pessoas que se 
utilizam dos serviços ofe-
recidos na Rodoviária.

rá dançar e se divertir com 
o tradicional show do Trio 
Los Angeles, que apresen-
tará sucessos nacionais e 
internacionais como Da 
Cor do Pecado, Transas 
e Caretas, Dancing Days 
(Abra suas Asas), Tequi-
la, Cachito, Matilda Pa-
ranpanpan.
O evento integra a progra-
mação do Mês de Valori-
zação ao Idoso. A Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) instituiu 1º de ou-
tubro, Dia Internacional 
do Idoso, com o objetivo 
sensibilizar a sociedade 
para as questões do enve-
lhecimento e da necessi-
dade de proteger e cuidar 
desse segmento da popula-
ção idosa.

2017, mas piorou consi-
deravelmente a partir de 
agosto deste ano, quando 
avançou ao longo da costa 
oeste da Flórida, matando 
toneladas de peixes e dei-
xando um cheiro terrível.
O fenômeno também su-
postamente matou peixes 
bois, tartarugas e golfinhos 
na mesma zona.

A “maré vermelha” é um 
fenômeno natural causado 
pelo organismo unicelular 
chamado Karenia brevis, 
que libera uma poderosa 
neurotoxina que pode ser 
transmitida pelo ar e causa 
dores de cabeça, irritação 
nos olhos, tosse e asma.

cada no dia 8 de novem-
bro, nos seguintes meios: 
Diário Oficial do Muni-
cípio, site da Prefeitura e 
Grupamento do Corpo de 
Bombeiros.
Em Caraguatatuba, serão 
selecionados 20 GVT’s, 
que terão direito a um sa-
lário de R$ 1,4 mil, vale 
transporte e vale alimenta-
ção. Eles começam a atuar 
nas praias da cidade em 13 
de novembro.
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