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Prefeitura de Taubaté adia provas 
de concursos para 6 de janeiro

Taubaté defende título
da Copa Paulista de
Futsal neste sábado

Vôlei Taubaté Eafi sub-15
disputa final do Campeonato 

Paulista em casa

Vistoria aprova obras
de acessibilidade

no centro de Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
informa que as provas dos 
concursos públicos que es-
tavam previstas para ocor-
rer no próximo domingo, 
dia 16 de dezembro, foram 
adiadas para 6 de janeiro.
Os locais das provas serão 

O Taubaté Futsal disputa 
neste sábado, dia 15 de 
dezembro, a final da Copa 
Paulista. O jogo acontece 
no ginásio José Correa, na 
casa do adversário Barue-
ri, às 17h. Após vencer o 
Barueri em casa por 5 a 
1 na semana passada no 
primeiro jogo da final da 
Copa Paulista, o Taubaté 
Futsal vai em busca do seu 
segundo título consecutivo 
na competição. A partida 
terá transmissão ao vivo 
da TV Liga Paulista pelo 
Youtube (www.youtube.
com/ligapaulistadefutsal).
O time do Vale do Paraí-

No próximo sábado, dia 
15 de dezembro, o Vôlei 
Taubaté Eafi sub-15 dispu-
ta o segundo jogo da final 
do Campeonato Paulista 
Taça Ouro contra Mauá. 
O jogo será no ginásio do 
Abaeté, às 18h.
Após a vitória na primei-
ra partida por 3 a 0 (par-
ciais de 16×25, 16×25 e 

Representantes da Secre-
taria de Mobilidade Ur-
bana promoveram uma 
vistoria na região central 
de Taubaté em parceria 
com o Comdef (Conselho 
Municipal da Pessoa com 
Deficiência) e com a Asso-
ciação dos Deficientes Vi-
suais de Taubaté e do Vale 
do Paraíba (Adv-Vale).
O objetivo da vistoria, re-
alizada na última semana, 
foi atestar a funcionalida-
de das obras de requalifi-
cação do centro. As cal-
çadas receberam novas 
guias e sarjetas, piso tátil 
de alerta e rebaixamento 
de guias para acessibi-
lidade. As vias também 

divulgados até três dias 
antes da data de realização 
no site  www.institutoex-
celenciapr.com.br.
O adiamento ocorreu em 
função de problemas téc-
nicos na geração dos bole-
tos das taxas de inscrição 

ba vai para a decisão com 
a vantagem do empate no 
tempo normal. Em caso de 
derrota, haverá prorroga-
ção e a igualdade no pla-
car favorecerá os donos da 
casa.
“Estudamos o vídeo do 
primeiro jogo. Vimos o 
que fizemos de bom, o 
que faltou a gente fazer e 
as armas do Barueri para 
conseguirmos parar o jogo 
deles. Conseguimos uma 
vantagem boa que vamos 
levar até o final da partida. 
Temos que ter muita aten-
ção, porque eles têm um 
poder de reação incrível”, 

22×25), o time da casa 
chega como favorito na 
segunda partida. Em caso 
de vitória do time de Mauá 
no segundo jogo, a decisão 
vai para o golden set. O 
time é formado por alunos 
da Escola de Atletas e For-
mação Integral (Eafi), que 
iniciaram na modalidade 
nos projetos da Secreta-

receberam novo recapea-
mento do pavimento e si-
nalização viária. Até agora 
foram recuperados 12.500 
m² de calçadas, 21 mil m² 
de asfalto e 5.300 metros 
lineares de guias e sarje-
tas, além da instalação de 
10 dispositivos sonoros 
para a travessia de pedes-
tres nos cruzamentos.
Durante a vistoria, os re-
presentantes das entidades 
registraram a boa funcio-
nalidade dos dispositivos 
instalados e solicitaram 
apenas um ajuste na altura 
das rampas de acessibili-
dade. A empresa responsá-
vel pela obra foi notificada 
e os ajustes estão em exe-

dos concursos.
Os concursos são desti-
nados ao preenchimento 
de 21 vagas em 11 cargos 
com salários que variam 
entre R$ 1.458,83 e R$ 
3.553,80. Para fiscal de 
posturas, por exemplo, a 
oferta é de 10 vagas.
Os editais estão dispo-
níveis no site www.ins-
titutoexcelenciapr.com.
br e também no portal da 
prefeitura pelo link http://
www.taubate.sp.gov.br/
concursos/. Informações 
também podem ser obti-
das pelo e-mail contato@
institutoexcelenciapr.com.
br ou pelo telefone (044) 
3026-1016.

alertou o técnico Leandro 
Reis.
O treinador não poderá 
contar novamente com os 
jogadores Rezala e Jojô, 
que seguem no departa-
mento médico. O pivô Fa-
binho, que também desfal-
cou o time no jogo da ida, 
treinou durante a semana, 
mas ainda é dúvida para 
sábado.
Essa é a terceira final con-
secutiva da Copa Paulista 
para o Taubaté. Em 2016 
o time foi vice-campeão 
e no ano passado a equipe 
levantou o troféu em casa 
ao bater o Dracena.

ria de Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Taubaté.
A Eafi acontece nas insta-
lações da escola do Sedes e 
atende cerca de 300 crian-
ças matriculadas na rede 
municipal de ensino, tendo 
como objetivo proporcio-
nar o desenvolvimento in-
tegral dos alunos enquanto 
cidadãos e atletas.

cução.
O Comdef foi represen-
tado pelo cadeirante e vi-
ce-presidente Edson Luiz 
de Oliveira. O deficiente 
visual e presidente da AD-
V-Vale Luiz Antônio Pe-
drosa também participou 
da vistoria.
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.
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Miscelânea
Curiosidades

Estudos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo 
chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O 
bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres, dei-
xando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas. Foi trans-
formado em santo (São Nicolau) após várias pessoas relatarem milagres 
atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal acon-
teceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil 
ganhou o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era 
representado com uma capa de inverno na cor marrom ou verde. Em1886, 
o colunista alemão Thomaz Nast criou uma nova imagem para o bom 
velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, com cinto preto, criada 
por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse mesmo ano. 
Atualmente. A figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho 
dá presente para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem 
durante o ano. Ele habita o Pólo Norte e, com um trenó puxado por renas, 
traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas. Como dizem: 
Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor

Numa livraria, o cliente pede ao balconista:
- Por favor, quero comprar aquele livro “Como ficar rico da noite para o 
dia”, vocês têm?
E o vendedor respondeu:
- Claro, só um minutinho que eu vou buscá-lo.
Ele volta com dois livros e começa a embrulhá-los para o cliente, que diz:
- Moço, desculpe, mas eu só pedi um livro.
- Eu sei, eu sei! O outro livro é o “Código Penal”! É que nós só vendemos 
sempre os dois juntos...
***
Certa dona de casa se apresenta ao Juiz e diz:
- Meritíssimo, quero acusar o meu marido de adultério. Acho que ele me 
foi infiel.
- A senhora tem alguma prova disso? Indagou o Juiz.
- Bem Meritíssimo, eu estava examinando o rosto dos meus três filhos e 
nenhum deles se parece com o meu marido...
***
Num teatro onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, 
uma pessoa na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Mas onde está o assassino?
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho.

Mensagens

Todos queremos viver bem, ser feliz. Entretanto, ouçamos a voz da expe-
riência. A felicidade não é um tapete mágico, ela nasce dos bens que você 
espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isto é verdade 
que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. 
Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. 
Conquanto às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos 
recursos para transformar e reerguer os irmãos em prova ou desenvol-
vimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da 
melhora que venhamos realizar para os outros. A vida é um dom de Deus 
em todos e, quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, 
porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspiramos vi-
ver melhor, escolhemos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para 
isso, não precisa você acomodar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na 
fileira dos servidores que se lhe afine com as aptidões. Liste-se em qual-
quer serviço no bem comum, é tão importante colaborar na higiene do seu 
bairro ou na construção de apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a 
paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. 
Aprendemos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos 
fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes, 
Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungues, nem se 
queixes contra ninguém e, os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue 
que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda 
se ache na Terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz 
gratuita, o engano é seu, porque os mortos se quiserem paz que aprendam 
a sair de si mesmo e servirem também;

Pensamentos, provérbios e citações

Sem amizade a humanidade não será feliz.
Num naufrágio quem está só ajuda-se mais facilmente.
Nunca mate uma mosca que pousa na cabeça do tigre.
Gotas de chuva gostam de se aliarem as tempestades.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Quem tem boca vai à Roma.
Que todos os nossos sonhos se realizem.

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

Livro D-25, FLS. nº 23, Termo nº 6915
Faço saber que pretendem se casar LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e LUCIMARA MARTINS DOS SANTOS, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 3 de dezembro de 1973, de profissão ajudante de motorista, de estado civil divorciado, residente e 
domiciliado na Rua Paulino Rossi, nº 85, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de AMADO NEPOMACENO DE 
OLIVEIRA, de 76 anos, natural de Luminárias/MG, nascido na data de 13 de setembro de 1942 e de LUIZA HELENA DE 
OLIVEIRA, de 64 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 9 de agosto de 1954, residentes e domiciliados em Tre-
membé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 2 de fevereiro de 1978, de profissão auxiliar de limpeza, de estado civil 
divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ MARTINS DOS SANTOS, falecido em 
em Tremembé/SP na data de 15 de março de 2013 e de TEREZINHA DA SILVA, de 60 anos, natural de Monteiro Lobato/SP, 
nascida na data de 14 de fevereiro de 1958, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Extrato da Lei nº 1.111 – de 11 de dezembro de 2018.

 “Dispõe de alterações na Lei nº1.096/2018, sobre horários das audiências pú-
blicas”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a referida Lei. A íntegra da Lei 
encontra-se disponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede da 
Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 1600. 

Extrato da Lei nº 1.112– de 11 de dezembro de 2018.

“Autoriza a concessão de abono pecuniário de natal, e dá outras providências”. 
Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sancionou e promulgou a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se 
disponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av 
XV de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 1600.

Papai Noel entrega
presentes a beneficiários 

do Cadastro Único

O setor de Cadastro Único 
recebeu uma visita espe-
cial na manhã dessa quin-
ta-feira, 13 de dezembro. 
Um funcionário caracteri-
zado de Papai Noel entre-
gou presentes que foram 
repassados pelo Fundo 
Social de Solidariedade de 
Taubaté (Fussta) às crian-
ças de famílias que rece-
bem benefícios e partici-
pam de programas sociais.
O Cadastro Único para 
Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚni-

co) é um instrumento que 
identifica e caracteriza as 
famílias de baixa renda, 
permitindo que o gover-
no conheça melhor a re-
alidade socioeconômica 
dessa população. Nele são 
registradas informações 
como: características da 
residência, identificação 
de cada pessoa, escolari-
dade, situação de trabalho 
e renda, entre outras. A 
partir de 2003, o Cadastro 
Único se tornou o princi-
pal instrumento do Estado 

brasileiro para a seleção e 
a inclusão de famílias de 
baixa renda em programas 
federais. Também pode ser 
utilizado para a seleção de 
beneficiários de programas 
ofertados pelos governos 
estaduais e municipais. 
Por isso, ele é funciona 
como uma porta de entrada 
para as famílias acessarem 
diversas políticas públicas.
O equipamento fica na pra-
ça Dr. Felix Guisard, 11 – 
Centro (prédio do relógio 
da CTI).
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Casa do Figureiro de 
Taubaté comemora 25 

anos de fundação

Prefeitura de Pinda realiza
formatura de 1800 alunos da 

rede municipal de ensino

Caps-AD promove reúne
150 pacientes para

comemorar trabalhos de 2018

Atletas do Projeto Social Rayane 
São Campeões do Panamericano 

de Jiu-Jitsu em Pindamonhangaba

Na próxima terça-feira, dia 
18 de dezembro, a Casa do 
Figureiro de Taubaté cele-
bra 25 anos com atrações 
musicais, dança, teatro e 
solenidade.
Uma programação espe-
cial foi preparada para a 
comemoração de aniver-
sário. 
Além das apresentações, 
os figureiros vão expor 
seus trabalhos para venda, 
como os tradicionais pre-
sépios e o pavão, símbolo 
do folclore regional.
A casa foi inaugurada em 
1993. No espaço os arte-
sãos expõem e vendem 
suas obras esculpidas em 
argila e barro. Essa tradi-
ção já dura cerca de 150 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, realiza, nesta sex-
ta-feira (14), às 16 horas, a 
formatura de 1800 alunos 
dos quintos anos da Rede 
Municipal de Ensino.
A cerimônia contará com 
um show super especial 
com o Balão Mágico, com 
a presença de Simony, Tob 
e Mike cantando os maio-
res sucessos do grupo, 
como “Superfantástico”, 
abrilhantando ainda mais 
o evento. 
O grupo subirá ao palco às 
17 horas.

A equipe do Caps-AD 
promoveu o encerramen-
to festivo das atividades 
2018 dia 10 de dezembro 
em seu auditório (rua Ma-
jor José dos Santos Morei-
ra, nº 28).
O evento reuniu cerca de 
150 pacientes atendidos no 
tratamento contra o uso de 
drogas e álcool e seus fa-
miliares. De acordo com o 
articulador de saúde men-
tal de Pindamonhangaba, 
o psicólogo José Carlos 
dos Santos Pinto, foi uma 
grande oportunidade de 

Os atletas do Projeto So-
cial Rayane, desenvolvido 
no bairro Maricá, foram 
campeões no Panamerica-
no de Jiu-Jitsu, realizado 
no domingo (9), no Ibi-
rapuera, em São Paulo. O 
Departamento de Assis-
tência Social parabeniza o 
projeto por mais esta vitó-
ria. “Temos muito orgulho 
do Projeto Social Raya-
ne. Junto com o prefeito 
dr. Isael fomos conhecer 
o trabalho desenvolvido 
e entendemos toda a sua 
importância para a comu-
nidade. Parabéns a todos 
os atletas e envolvidos”, 
parabenizou a diretora do 
Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitu-
ra, Ana Paula Miranda. “O 
Departamento de Assis-
tência Social, na medida 
do possível, tem dado um 
olhar especial para este 
projeto tão importante”, 
afirmou.
O Projeto Social Rayane 
é um projeto destinado a 
crianças e adolescentes, 
com o intuito de tirá-las 
das ruas e incentivar cada 
vez mais a prática do es-

anos.
Quando os frades da Or-
dem de São Francisco che-
garam em Taubaté no ano 
de 1674, trouxeram consi-
go a tradição do culto ao 
presépio, inspirados em 
São Francisco de Assis, 
que fez o primeiro presé-
pio de Natal. 
Alguns moradores apren-
deram com os frades a arte 
de recriar em barro cru 
animais e figuras do seu 
dia a dia. 
A partir de então se deu 
início a essa tradição, que 
é repassada por geração 
em geração até chegar nos 
dias atuais.
Confira a programação 
dos 25 anos da Casa do Fi-

O evento será realizado 
na tenda montada na pra-
ça do Quartel e terá uma 
área destinada exclusiva 
para alunos e familiares. 
O público poderá acom-
panhar o show nas laterais 
do local.
Alunos formandos, seus 
familiares, professores e 
gestores participarão da 
cerimônia de formatura 
que contará, ainda com a 
presença de autoridades 
do município.
A formatura marca a des-
pedida das crianças da 
Rede Municipal de Ensi-
no, que atende o ensino 

confraternização e união 
dos pacientes com seus fa-
miliares e amigos.
Segundo ele, além da parte 
festiva, a iniciativa ainda 
contou com apresentações 
de aula de arte, de dança, 
exposição de artesanato, 
exercícios de yoga e apre-
sentação de slides sobre 
horta e outras ações de-
senvolvidas pela equipe 
do CAPS-AD com os pa-
cientes, além de sorteios, 
gincanas, apresentações 
musicais, bingos dentre 
outros.

porte, conhecimento e 
cultura, tendo como prin-
cipais modalidades o Jiu-
Jitsu, Taekwondo, Muay 
Thai e Danças Urbanas 
(Hip Hop). Foi criado em 
2005 na garagem da re-
sidência do professor Jú-
lio Fonseca e começou 
como Equipe Fonseca 
com apenas 5 (cinco) alu-
nos frequentes nas aulas 
de Taekwondo. Em 2012, 
foi acrescentada a moda-
lidade de Jiu-Jitsu, com o 
apoio das equipes de Luiz 
Dagmar – Careca JJ (São 
José dos Campos), Pulga 
JJ e Marcos Monteiro – JD 
(Pindamonhangaba). Em 
2014, foi feito o convite 
à tesoureira e responsável 
pelo Centro Comunitário 
do bairro Maricá, Regi-
na Barbosa, para ofere-
cer as aulas de Jiu-Jitsu e 
Taekwondo no Centro Co-
munitário, com o objetivo 
de resgatar cada vez mais 
crianças das ruas e ampliar 
a quantidade de alunos na 
equipe. Assim, o Projeto 
começou a crescer e a par-
ticipar de campeonatos de 
Jiu-Jitsu no Vale do Paraí-

gureiro:
16h: show sertanejo com 
Patrícia Oliveira
17h: apresentação do Balé 
da Cidade
17h30: apresentação de 
dança com Vanda Fenner
18h: teatro de Natal com a 
Cia. Fabricando Arte
19h: show sertanejo com 
Renata Santos
21h: Moção de Aplauso 
feita pela Câmara Munici-
pal
A Casa do Figureiro fica 
na Rua do Girassóis, 60, 
no bairro Campos Elíseos. 
A visitação funciona de se-
gunda a sexta-feira das 8h 
às 18h, aos sábados das 9h 
às 17h, e domingos das 9h 
às 14h.

infantil e fundamental.
“Dada a importância do 
encerramento de um ciclo 
muito especial para o de-
senvolvimento de nossas 
crianças, nos alegra muito 
a proposta feita pelo pre-
feito de realizarmos pela 
primeira vez uma forma-
tura como essa, capaz de 
reconhecer o mérito de 
nossas crianças, homena-
geá-las com uma cerimô-
nia própria e celebrar uma 
conquista, construindo 
uma potencial tradição em 
nossa cidade”, avaliou o 
secretário de Educação e 
Cultura, prof. Júlio Valle.

A secretária de Saúde de 
Pindamonhangaba, Valéria 
dos Santos, também parti-
cipou do encerramento das 
atividades. Em nome do 
prefeito Isael Domingues, 
que enviou uma mensagem 
de parabéns aos pacientes, 
ela destacou os serviços 
desenvolvidos pela Prefei-
tura na área da saúde e, em 
especial, da saúde mental.
A equipe do Caps-AD 
conta com nove profissio-
nais, incluindo psiquiatra, 
psicólogo, enfermeiros e 
assistente social.

ba. No começo, o projeto 
tinha apenas alguns tata-
mes para realizar os trei-
nos, mas graças ao Sensei 
Ronaldo Vieira (equipe 
Careca JJ) que emprestou 
algumas de suas placas, o 
projeto teve continuidade.
Em 2015, acontece uma 
grande tragédia com uma 
de suas alunas: Rayane 
Helena Souza Andrade 
de Oliveira. Com apenas 
8 anos de idade, filha de 
Geison Andrade de Olivei-
ra (Vice-Presidente) e de 
Elisabete Souza (Secretá-
ria), Rayane – que voltava 
da escola em sua bicicle-
ta – sofreu um acidente, 
foi atropelada e morta por 
uma carreta que transitava 
dentro do bairro Maricá. 
O acidente abalou familia-
res e moradores da região. 
Rayane já havia participa-
do do seu primeiro cam-
peonato, conquistando a 
medalha de ouro. Após o 
acidente, foi decidido jun-
to à família e diretoria, que 
seria solidificado o projeto 
e foi feita a homenagem, 
colocando o nome de Pro-
jeto Social “RAYANE”.
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Cadastro Único
reorganiza atendimento 

em dezembro em Taubaté

Cras promove oficina temática do
programa BPC na Escola em Taubaté

O atendimento do setor de 
Cadastro Único da Prefei-
tura de Taubaté foi reorga-
nizado, temporariamente, 
durante o mês de dezem-
bro, para o cadastramento 
do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), que 
contempla idosos e pes-
soas com deficiência. Para 
não perder o benefício é 
necessário se cadastrar/
recadastrar até o final do 
mês.
Os munícipes que compa-
recem no local para outro 
tipo de atendimento, que 
não o BPC, serão agenda-

O Cras (Centro de Refe-
rência de Assistência So-
cial) Sabará/Mourisco pro-
move na  sexta-feira, 14 de 
dezembro, às 9h, a oficina 
temática do programa de 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC): os de-
safios e potencialidades da 
pessoa com deficiência em 
seu processo de inclusão 
e permanência escolar. A 
unidade fica na rua Vicen-
te Santoro, 211. A oficina 
contará com as seguintes 
apresentações e participa-
ções: “Poema Deficiente”, 
do autor Mário Quintana, 
com os alunos do curso de 

dos para janeiro de 2019. 
O cadastro está sendo re-
alizado desde o ano passa-
do, e em novembro 1.500 
beneficiários ainda não 
tinham comparecido ao 
setor.
As famílias dos beneficiá-
rios que já estão inscritas 
no Cadastro Único devem 
atualizar os dados sempre 
que houver modificações, 
como mudança de endere-
ço, alteração na composi-
ção familiar, ou, ainda, no 
prazo máximo de até dois 
anos. 
A desatualização do ca-

libras ;”Roda de Conver-
sa – Cultura da Capoeira 
Angola” com o profes-
sor Marcelo Garcia; mãe 
de um aluno inserido no 
programa, sra. Karina Vi-
lela Marcondes de Souza; 
presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, 
Aguinaldo Datola; além 
da exposição dos alunos 
da escola Madre Cecília.
O programa BPC na es-
cola tem como objetivo 
garantir o acesso e a per-
manência na escola de 
crianças e adolescentes 
com deficiência de 0 a 18 

dastro poderá levar à sus-
pensão do benefício.
O BPC é a garantia de um 
salário mínimo mensal 
concedido ao idoso acima 
de 65 anos ou ao cidadão 
com deficiência física, 
mental, intelectual ou sen-
sorial de longo prazo, que 
o impossibilite de partici-
par de forma plena e efeti-
va na sociedade, em igual-
dade de condições com as 
demais pessoas.
O Cadastro Único fica na 
praça Félix Guisard, 11 
(prédio do relógio da CTI), 
Centro.

anos, que recebem o bene-
fício.  Além disso, também 
são identificadas as barrei-
ras que impedem ou difi-
cultam o acesso e a perma-
nência dessas pessoas na 
escola, e o desenvolvimen-
to de ações intersetoriais, 
envolvendo as políticas de 
Assistência Social, Educa-
ção, de Saúde e de Direitos 
Humanos. Serviço:
Oficina temática programa 
BPC na Escola
Data: 14 de dezembro
Horário: 9h
Local: Cras Sabará/Mou-
risco – rua Vicente Santo-
ro, 211 – Mourisco


