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A GAzetA dos Municípios

Centro Cultural de Taubaté faz 
sessões gratuitas de cinema 

também às sextas-feiras

Avenida do Povo fecha 
para receber

montagem da FLIT

Fêgo Camargo abre
inscrições para

processo seletivo 2019

Projeto Série in Concert 
apresenta “Erudito Digital” 

no Mistau em Taubaté

De 24 a 28 de setembro 
de 2018 estão abertas as 
inscrições para o Processo 
Seletivo da Escola Mu-
nicipal de Artes Maestro 
Fêgo Camargo. 
A seleção é para a oferta 
de vagas de cursos gratui-
tos para os moradores de 
Taubaté.
Estão disponíveis 493 va-
gas em cursos nas áreas de 
Artes Visuais, Dança, Ins-
trumento Musical, Canto e 

A Secretaria de Turismo 
e Cultura promove nesta 
quarta-feira, dia 12 de se-
tembro, às 20h, “Erudito 
Digital” a música instru-
mental armazenada em 
chips. A apresentação faz 
parte do Projeto Série in 
Concert e acontece no Mu-
seu da Imagem e do Som 
de Taubaté – Mistau.
O projeto, que possui co-
ordenação geral, direção 
musical e artística da so-
prano Leda Monteiro, é 
gratuito e tem como obje-
tivo aproximar o público 

Uma parceria entre a Se-
cretaria de Turismo e Cul-
tura de Taubaté e o Museu 
da Imagem e do Som de 
São Paulo (MIS) agracia 
os amantes do cinema com 
sessões gratuitas da sétima 
arte que serão exibidas às 
sextas-feiras, às 19h30, no 
Centro Cultural Toninho 
Mendes.
O filme “A Espuma dos 
Dias”, dirigido por Mi-
chel Gondry, será exibido 
no dia 14 de setembro, às 
19h30.
O Pontos MIS é um pro-
grama de difusão audio-
visual que visa promover 

A avenida professor Wal-
ter Thaumaturgo de Oli-
veira (avenida do Povo) 
será interditada totalmente 
no trecho de cobertura a 
partir das 20h dessa terça-
feira, 11 de setembro, para 
montagem e organização 
das estruturas da Feira 
de Literatura Infantil de 
Taubaté (FLIT) que acon-
tece de 17 a 23 de setem-
bro. Para garantir a fluidez 

Teatro. O candidato pode 
se inscrever em apenas um 
curso e deve comparecer 
a secretaria da Escola na 
entrada lateral pela Rua 
Portugal, nº 38, Jardim das 
Nações. O horário de aten-
dimento é das 8h às 11h e 
das 14h às 17h.
Os interessados devem 
apresentar os seguintes 
documentos no ato da 
inscrição: xerox do RG, 
CNH  ou da Certidão de 

taubateano da arte erudita, 
através de recitais e apre-
sentações didáticas.
Na quarta, os espectadores 
presentes poderão apreciar 
um recital didático com o 
músico Darwin Ronconi 
apresentando repertório 
erudito em instrumentos 
como o cravo e órgão di-
gital. No sábado, dia 15 de 
setembro, a apresentação 
será na Estação do Conhe-
cimento, próximo a linha 
férrea. O Museu da Ima-
gem e do Som de Taubaté 
fica à avenida Thomé Por-

a formação de público e a 
circulação de obras do ci-
nema, estabelecendo par-
cerias para criar pontos de 
disseminação audiovisual 
em todo o Estado de São 
Paulo.
O Museu da Imagem e do 
Som disponibiliza a pro-
gramação e o material de 
divulgação e o município 
a infraestrutura necessária. 
Propagar a programação 
do MIS para outros cen-
tros é uma das linhas de 
atuação da atual gestão do 
Museu.
Às quartas-feiras, sempre 
às 19h30, o Centro Cul-

e segurança no trânsito, a 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana traçou um plano 
de interdições e rotas alter-
nativas nas proximidades 
da Câmara Municipal e do 
bairro Jardim das Nações.
As vias de acesso à região 
serão bloqueadas permi-
tindo apenas o acesso sen-
tido avenida John Kenne-
dy – estádio Joaquinzão e 
trânsito local para mora-

Nascimento, cópia de um 
comprovante de residên-
cia atual (em nome do 
candidato maior de idade 
ou do responsável quando 
o mesmo for menor) e 01 
foto 3X4 recente. Impor-
tante esclarecer que no ato 
da inscrição o aluno op-
tará pelo período preten-
dido para realizar o teste, 
que acontecerá de 22 a 26 
de novembro, conforme a 
área.

tes del Rey, 761 no Jardim 
Ana Emília.
Confira o calendário com 
as próximas apresentações 
da edição 2018:
Dia 20/10 (sábado), às 
20h, no Museu da Imigra-
ção Italiana de Quiririm;
Dia 16/12 (domingo), às 
20h30, na Igreja Santa Te-
rezinha;
Dia 20/12 (quinta-feira), 
às 16h30, no Palácio Bom 
Conselho e;
Dia 22/12 (sábado), às 
11h30 no Mercado Muni-
cipal.

tural já oferece sessões 
gratuitas de cinema, em 
parceria com o Sesc, com 
a exibição de filmes que 
estão fora do circuito co-
mercial.
O Centro Cultural Toninho 
Mendes fica à praça Coro-
nel Vitoriano, 1 no Centro.
SERVIÇO: Exibição gra-
tuita do filme “A Espuma 
dos Dias”
Local: Centro Cultural To-
ninho Mendes
Endereço: Praça Coronel 
Vitoriano, nº 1 – Centro
Dia: 14 de setembro, sex-
ta-feira
Horário: 19h30

dores e comerciantes. As 
vias alternativas e que não 
terão nenhuma interdição 
são: avenida Inglaterra, 
avenida Tiradentes, aveni-
da John Kennedy, avenida 
Marechal Arthur da Costa 
e Silva, avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira e 
rua Getúlio Vargas.
A região estará sinalizada 
e contará com agentes de 
trânsito para orientação.
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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

O Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medicina, 
como as pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza inúmeros 
casos de doenças bastante antigas, algumas citadas na Bíblia, como a han-
seníase, que afeta milhares de pessoas no país. Outros males como doença 
de Chagas, verminose, malária, tuberculose, raiva, dengue, leishmaniose 
e febre amarela já foram erradicadas em vários países, mas aqui, a cada 
ano, cresce o número de novos casos. Essa não é apenas uma questão de 
saúde pública, mas também econômica. Os adultos portadores de algu-
mas dessas moléstias ficam impedidos de trabalhar e prover o próprio 
sustento e de sua família, fazendo com que estejam na linha de pobreza. 
As crianças são prejudicadas em seu desenvolvimento físico e intelectual, 
perdendo anos de estudo que nem sempre conseguem recuperar. Segundo 
especialistas, a falta de políticas sérias para a erradicação dessas doenças 
e do incentivo à indústria farmacêutica em elaborar medicamentos para a 
população de baixa renda dificulta a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimen-
to de espinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. 
Além disso, a predisposição genética e as alterações hormonais comum 
na adolescência e em momento de estresse é que são os principais respon-
sáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter surgido porque muitas pessoas 
tendem a consumir mais chocolates nos períodos em que estão tensas e 
ansiosas situações em que os hormônios ficam mais a flor da pele, estimu-
lando as espinhas.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

Pouco pensa quem muito fala.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
É melhor viver sem felicidade do que sem amor.

Escolas do Trabalho oferecem 
469 vagas para cursos

profissionalizantes gratuitos

Oito unidades da Escola 
do Trabalho de Taubaté 
abrem 469 vagas para cur-
sos profissionalizantes nas 
áreas  da beleza, alimen-
tos, informática, moda, 
gestão,  industrial e  auto-
motiva.
 As inscrições acontecem 
no decorrer do mês de se-
tembro e   os interessados 
devem apresentar os se-
guintes documentos: RG, 
CPF, comprovante de en-
dereço de Taubaté e com-
provante de escolaridade.
A escolaridade exigida 
para os cursos certifica-
dos pelo Senai é o ensino 
fundamental concluído, 
são eles: Confeitaria, Pa-
nificação, Informática Bá-
sica, Excel Básico, Word 
Avançado, Controle Di-
mensional, Montagem e 
Manutenção de Micro-
computador e  Funileiro de 
Brilho. O curso de Gestão  
de Pequenos Negócios, 
que é certificado pela Es-
cola do Trabalho, também 
requer o ensino fundamen-
tal completo.
Para os cursos de Panifica-
ção e Confeitaria, haverá 
seleção dos candidatos no 
dia 21 de setembro, por 
meio de sorteio às 9h no 
auditório da Jaboticabeiras 
II. É necessário que o in-
teressado chegue com 10 
minutos de antecedência, 
sendo que os selecionados 
logo em seguida deverão 
fazer sua matrícula.
Para quem deseja fazer os 
cursos de  Informática Bá-
sica e  Informática Melhor 
Idade, é necessário que 

saiba digitar. Quem se inte-
ressar pelos cursos  Excel 
Básico, Word Avançado e   
Montagem e Manutenção 
de Microcomputador terá 
que possuir conhecimen-
tos em informática básica.
Saber costurar é pré-re-
quisito para o curso de 
Consertos e Reformas de 
Costura. Para o curso de 
Escovas Tranças e Pentea-
dos, é exigido a apresenta-
ção do certificado de cabe-
leireiro. Mais informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone 3622 1170, ou pelo 
site da prefeitura: www.
taubate.sp.gov.br
Confira os endereços das 
unidades,  telefone,  cur-
sos, número de vagas, ida-
de e data de inscrição:
JABOTICABEIRAS I
Endereço: Av. Monte Cas-
telo, 15
Telefone: 3625-5068
Curso: Maquiagem
Vagas: 24
Idade: a partir de 16 anos
Inscrição: dia 19 de setem-
bro
Curso: Manicure e Pedi-
cure
Vagas: 48
Idade: a partir de 18 anos
Inscrição: dia 20 de setem-
bro
Curso: Confeitaria
Vagas: 20
Idade: a partir dos 16 anos
Inscrição: sorteio dia 21 de 
setembro
Curso: Panificação
Vagas: 10
Idade: a partir de 16 anos
Inscrição: sorteio dia 21 de 
setembro
Jaboticabeiras II

Av. Mal. Arthur da Costa e 
Silva, 1555
Telefone: 3622-1170
Curso: Informática Básica
Vagas: 12
Idade: a partir de 16 anos
Inscrição: dia 11 de setem-
bro
Curso: Digitação
Vagas: 24
Idade: a partir de 14 anos
Inscrição: dia 12 de setem-
bro
Curso: Excel Básico
Vagas: 24
Idade: a partir de 16 anos
Inscrição: dia 13 de setem-
bro
Curso: Word Avançado
Vagas: 12
Idade: a partir de 16 anos
Inscrição:  dia 13 de se-
tembro
Curso: Consertos e Refor-
mas de Costura
Vagas: 30
Idade: a partir de 16 anos
Inscrição: dia 14 de setem-
bro
Curso: Gestão de Peque-
nos Negócios
Vagas: 25
Idade: a partir de 16 anos
Inscrição: dia 18 de setem-
bro
ALTO DO CRISTO
Praça do Cristo Redentor, 
17
Telefone: 3631-5433
Curso: Excel Básico
Vagas: 6
Idade: a partir de 16 anos
Inscrição: dia 14 de setem-
bro
GURILÂNDIA
R. Bambi, 55
Telefone: 3624-8173
Curso: Digitação
Vagas: 5

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim torna 
pública a Suspensão do Pregão nº 031/2018. Objeto: Aquisição de Veículo 
Zero Quilometro para a Divisão de Promoção Social. Potim, 12 de setem-
bro de 2018 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.
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Pinda promove Fórum de
Garantia de Direitos da

Criança e do Adolescente

Prefeitura abre inscrições 
para Campanha de
Castração gratuita

Córregos da Vila São
João e Vila São José

recebem limpeza

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inicia a inscri-
ção para a campanha de 
castração de cães e gatos 
a ser realizada nos dias 29 
e 30 de setembro. Neste 
mês, a castração acontece 
na região do Araretama, 
por isso as inscrições nes-
te momento serão somente 
para este bairro.
O cadastro poderá ser fei-
to no setor de protocolo 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, iniciou 
no final do mês de agos-
to obras de manutenção e 
limpeza em córregos de 
Moreira César.
De acordo com a Secre-

O Primeiro Fórum do 
Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do 
Adolescente de Pinda-
monhangaba aconteceu 
no auditório da faculdade 
Anhanguera no dia 24 de 
agosto.
Com o tema “Avanços 
e desafios para o forta-
lecimento do sistema de 
garantia dos direitos em 
face da criança e do ado-
lescente”, o fórum foi 
uma iniciativa da Rede de 
Proteção Pinda, CMDCA, 
Secretaria de Educação e 
Cultura e Departamento de 
Assistência Social, tendo 
como objetivo o fortale-
cimento da rede e integra-
ção. Cerca de 200 pessoas 
participaram do momento 
de debate e aprendizado 
sobre direitos da criança e 
adolescente.
O evento contou com a 

da Prefeitura, das 8 às 17 
horas, até dia 21 de setem-
bro. O serviço de castração 
é destinado a cães e gatos 
da população de Pindamo-
nhangaba com objetivo 
à identificação e controle 
populacional dos animais.
Para a inscrição é neces-
sário que o proprietário 
do animal apresente com-
provante de endereço, có-
pia do documento pessoal 

taria, essas ações são de 
extrema importância, pois 
através delas são evitadas 
enchentes e alagamen-
tos causados pelo asso-
reamento e acúmulo de 
material vegetal no leito 
e nas margens. Segundo 
o coordenador de drena-

presença do prefeito, Isael 
Domingues, e do pales-
trante e promotor de Jus-
tiça do Paraná, José Mu-
rillo Digiacomo, que tem 
atuado junto ao Centro 
de Apoio Operacional das 
Promotorias da Criança e 
do Adolescente. Digiaco-
mo é também professor 
na Fundação Escola do 
Ministério Público do Es-
tado do Paraná na Pontifí-
cia Universidade Católica.  
Mestre em Ciências Jurí-
dicas pela Faculdade de 
Direito de Lisboa – com a 
palestra “Organização da 
rede de proteção a criança 
e adolescente e uma série 
de outras providências”.
Além da presença da pa-
lestrante Antônia Márcia 
Araújo Guerra Urquizo 
Valdivia - graduada em 
Serviço Social pela Pon-
tifícia Universidade Cató-

com foto, preencha a ficha 
de inscrição e o termo de 
autorização de cirurgia.
De acordo com o diretor 
da Vigilância Epidemio-
lógica, Rafael Lamana, as 
inscrições e o procedimen-
to não terão custos aos mu-
nícipes, que devem estar 
atentos às recomendações 
do pré e pós operatório, 
garantindo assim a plena 
recuperação do animal.

gem, Thiago Gonçalves, a 
colaboração da população 
também é fundamental 
para boa conservação dos 
serviços, como: não des-
cartando lixo de forma ir-
regular, entulho, sofás ve-
lhos e pneus nas margens 
ou no leito dos córregos.

lica de São Paulo; sendo 
mestre e doutora na área 
de políticas públicas e mo-
vimentos sociais do pro-
grama de estudos pós-gra-
duados em serviço social 
pela Pontifícia Universi-
dade Católica de São Pau-
lo – com a palestra “Aná-
lise da conjuntura sobre 
ofensiva neoliberal: pistas 
e rum para consolidação 
dos direitos humanos da 
criança e do adolescente”.
Representantes do Mi-
nistério Público também 
prestigiaram o evento, as-
sim como professores e di-
retores da Rede Municipal 
de Ensino, representantes 
do CRAS, CREAS e insti-
tuições socioassistenciais 
de Pindamonhangaba e 
das cidades: Tremembé, 
Taubaté, Caçapava ,São 
José dos Campos; Potim e 
Jacareí.
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‘Clássicos no Museu’
é nesta semana

Chamamento de expositores para feira 
de empreendedorismo da Prefeitura

de Caraguatatuba termina dia 19

“Taxi Teerã” é a estréia da 
semana pelo Cine Didum

Caraguatatuba abre hoje (12/09) mais 
200 vagas presenciais para a 3ª Etapa 
do Circuito Caraguá – Corrida de Rua

Pontal de Santa Marina recebe
Operação Cidade Limpa da Prefeitura

Nessa quarta-feira (12), o 
Palacete 10 de Julho exibi-
rá o filme “Taxi Teerã”, às 
19 horas, gratuitamente. O 
longa rendeu o prêmio má-
ximo do Festival de Ber-
lim, o Urso de Ouro.
Nesta produção, o diretor 
Jafar Panahi instala câ-
meras dentro de um táxi e 
começa a dirigir pelas ruas 

A Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secreta-
ria de Esportes, abriu, nes-
ta quarta-feira (12/09), as 
inscrições para a 3ª Etapa 
do Circuito Caraguá – Cor-
rida de Rua. Foram aber-
tas mil inscrições ao todo 
pelo site (www.amocorrer.
com) e presencialmente na 
Secretaria de Esportes de 
Caraguatatuba e todas já 
foram preenchidas. Com a 
alta procura, foram abertas 
outras 200 inscrições que 
puderam ser feitas dire-
tamente na Secretaria de 
Esportes e, até as 12h des-
ta quarta-feira, também já 
foram preenchidas.

A Prefeitura de Caraguata-
tuba, esta semana, está le-
vando a Operação Cidade 
Limpa às ruas do Pontal de 
Santa Marina, região Sul.
As benfeitorias levadas 
à região pela Secretaria 
de Serviços Públicos (Se-

O evento ‘Clássicos no 
Museu’ acontece nesta 
sexta-feira (14), prome-
tendo trazer música erudi-
ta gratuita para a popula-
ção de Pindamonhangaba.
De acordo com a organi-
zação, a apresentação de 
contará com a execução de 
piano, violino e violoncelo 
com o tema de filmes.
O coordenador do museu, 
José Caramez, afirma que 
é esta é uma oportunida-
de de proporcionar aos 

A Prefeitura de Caraguata-
tuba abriu o Edital de Cha-
mamento Público 08/2018 
para selecionar os expo-
sitores do “Empreenda 
Caraguatatuba 2018”. A 
documentação de habilita-
ção e as propostas podem 
ser entregues até às 14h30 
do dia 19 de setembro, na 
Seção de Licitação da Se-
cretaria de Administração, 
no Centro. A abertura dos 
envelopes ocorre às 15h, 
no mesmo dia.
As empresas selecionadas 
ocuparão estandes com di-
mensões de 3,5 x 3,5m e 
ou de 5 x 5m nos dias 8, 9 
e 10 de novembro, na Pra-
ça da Cultura, no Centro.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba disponibilizará 56 
estandes com 3,5 x 3,5m e 
15 com 5 x 5m de medidas 
para o evento. Os estandes 
vão contar com energia 
elétrica e Wi-Fi, ficando a 
cargo do expositor a estili-
zação, decoração e criação 
da identidade visual do es-
paço.
As empresas selecionadas 
devem contribuir com o 
Fundo Social da Solida-
riedade de Caraguatatuba, 
doando no mínimo 250 
fraldas descartáveis in-
fantis para expositores em 
estandes de 3,5 x 3,5m; 
e no mínimo 500 fraldas 
descartáveis infantis para 
expositores em estandes 
de 5 x 5m.
Alimentação
A Prefeitura de Caragua-
tatuba também publicou 
o Edital de Chamamento 

de Teerã pegando clientes 
e conversando com eles ao 
longo dos trajetos. Como 
seu táxi, o filme de Panahi 
tem janelas e espelhos que 
refletem e revelam o que 
ocorre no Irã, nação onde 
uma sociedade sofisticada 
e milenar pena sob o tacão 
do autoritarismo. Será um 
passeio dos mais inspira-

A 3ª Etapa do Circuito Ca-
raguá – Corrida de Rua 
será no próximo domingo 
(23/09), na Praça da Cul-
tura, no Centro. A larga-
da 1000 m será às 7h15; 
a largada 200 m às 7h30; 
largada PCD 5km às 8h30 
e a largada da corrida de 5 
e 10 km também às 8h30.
As modalidades partici-
pantes serão da corrida 5 e 
10 km; corrida 1000 m (de 
13 a 15 anos) e corrida 200 
m (de 8 a 12 anos). Todas 
as inscrições foram reali-
zadas em troca de 500g de 
café e 1 litro de óleo. Na 2ª 
Etapa do Circuito Caraguá 
de Corrida de Rua foram 

sep) são de roçada, capi-
na, varrição e pintura de 
guias. Uma equipe de 14 
funcionários trabalha hoje 
(12/09) na avenida Albert 
Charles Ernesta Hansian.
A Operação Bota-fora tam-
bém será feita na região 

moradores um grande es-
petáculo musical gratuito. 
Há também o estudo para 
prosseguir com o projeto 
“Clássicosno Museu” com 
novas edições em parceria 
com a coordenação do mu-
seu de Pindamonhangaba.
Além música qualidade, 
o projeto também visa a 
colaboração social com 
a doação de um pacote 
de leite em pó ou longa 
vida. Cerca de 110 ingres-
sos estão disponibiliza-

Público 09/2018 para se-
lecionar sete empresas do 
segmento de alimentação 
para o “Empreenda Cara-
guatatuba 2018”. A docu-
mentação de habilitação 
e as propostas devem ser 
protocoladas até às 10h30 
do dia 19 de setembro, na 
Seção de Licitação da Se-
cretaria de Administração, 
no Centro. A abertura dos 
envelopes ocorre às 11h, 
no mesmo dia (19/9). Nes-
se processo, as empresas 
utilizarão estruturas com 4 
x 6m de extensão.
Além dos espaços, a Pre-
feitura Municipal forne-
cerá energia elétrica, ilu-
minação, água, esgoto e 
Wi-Fi.
As empresas seleciona-
das devem contribuir com 
a ação social promovida 
pelo Fundo Social da So-
lidariedade, com a doação 
de, no mínimo, 400 fraldas 
descartáveis infantis.
Os resultados das seleções 
estarão publicados no site 
www.empreendacaragua-
tatuba.com.br, que será 
criado para a feira.
A Secretaria de Adminis-
tração fica na Av. Siquei-
ra Campos, 44 – Centro. 
O telefone é o (12) 3897-
8176. O atendimento ao 
público é das 9h às 16h30. 
Os editais estão disponí-
veis no site https://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
licitacoes/, na parte des-
tinada aos chamamentos 
públicos.
Empreenda Caraguatatuba 
2018

dores para quem quiser 
sentar, apreciar e pensar.
A exibição é uma parceria 
entre a Secretaria de Edu-
cação e Cultura da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
com o projeto Cine Didum 
e Sessão Sesc.
O Palacete 10 de Julho fica 
localizado na Rua Deputa-
do Claro César, 33, centro.

arrecadados 900 kg de ali-
mento não perecível.
Entrega de Kits
Sexta-feira (21/09), das 
10h às 22h
Sábado (22/09), das 10h às 
22h
Local: AÇAÍ MIX JCR – 
Av. Prudente de Moraes, 
48, Poiares, Caraguatatu-
ba, SP
Domingo (23/09), das 6h 
às 7h, para atletas de ou-
tras cidades
Local: Praça da Cultura – 
Centro (arena da prova)
Para retirada do kit pré 
prova o atleta deverá por-
tar documento original e o 
comprovante de inscrição.

fazendo a retirada de resí-
duos de poda e inservíveis. 
Os trabalhos deverão pros-
seguir por mais 15 dias no 
bairro e em seguida, serão 
levados às ruas do Balne-
ário dos Golfinhos e Praia 
das Palmeiras.

dos para a troca no mu-
seu de Pindamonhangaba, 
que deve ser feita com                                         
antecedência tendo em 
vista a                      como-
didade daqueles que irão 
assistir ao concerto.
Os Clássicos no Museu 
será às 19 horas, com en-
trada gratuita, no Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina que fica na rua 
Marechal Deodoro da 
Fonseca, 260, centro.  

A Prefeitura de Caragua-
tatuba realiza o Empre-
enda Caraguatatuba 2018 
nos dias  8, 9 e 10 de no-
vembro, das 14h às 20h, 
na Praça da Cultura, no 
Centro. O evento, aberto 
ao público, contará com 
exposição e venda de pro-
dutos e serviços, além de 
palestras, workshops e ro-
dadas de negócios entre os 
empresários da cidade.
O “Empreenda Caraguata-
tuba 2018” visa incentivar 
a integração entre comér-
cio, indústria, serviços, 
instituições de fomento, 
universidades e comunida-
de, com temas relaciona-
dos à capacidade e inicia-
tivas empreendedoras do 
município; fortalecimento 
da rede de empresas lo-
cais; fomento para atrair 
novas empresas para se 
instalarem no município; 
e fortalecimento da cultu-
ra do empreendedorismo e 
formalização de trabalha-
dores autônomos. Serão 
mais de 100 expositores, 
fazendo com que o even-
to torne-se uma vitrine de 
negócios e um ambiente 
ideal para compartilhar 
experiências de sucesso.
A Secretaria de Planeja-
mento Estratégico e De-
senvolvimento fica na Av. 
Frei Pacífico Wagner, nº 
163, piso Superior – Cen-
tro. 
O horário de atendimen-
to ao público é das 9h às 
16h30. Mais informações 
pelo telefone (12) 3897-
1110


