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Taubaté fortalece
prevenção ao
Aedes aegypti

Estrada do Barreiro é interditada
nos dois sentidos para obras

Cursos em escolas do
trabalho estimulam
empreendedorismo

Projeto Conviver promove 
“Semana de Alerta:

Conhecer para Proteger”

O Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) de 
Taubaté promove, entre os 
dias 26 e 30 de  novembro, 
atividades de divulgação e 
conscientização na Sema-
na Integrada de Mobiliza-
ção Social contra o Aedes 
aegypti. As ações aconte-
cem em parceria com es-
colas, centros de compra, 
comerciantes e supermer-
cados do município. O 
objetivo é reforçar o com-
bate ao mosquito causador 
de doenças como dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela. Balanço da Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté indica que foram 
registrados de janeiro a 
outubro deste ano 57 casos 
de dengue no município. 
São sete casos positivos 
de chikungunya e nenhum 
caso de zika.  Os registros 
também são positivos para 

A partir das 7h desta 
quinta-feira, dia 22 de 
novembro, a estrada do 
Barreiro em Taubaté será 
interditada nos dois sen-
tidos (centro e bairro) em 
continuidade às obras de 
recomposição da via. O 
serviço tem previsão de 
ser concluído até o final do 
dia.
O desvio sentido centro 

Alunos das escolas do tra-
balho de Taubaté inicia-
ram esta semana o curso 
Super MEI Gestão.
O curso acontece em duas 
unidades, na Jaboticabei-
ras II e na Estiva, com o 
objetivo de abordar temas 
relacionados a administra-
ção de pequenos negócios. 
Com a formação de oito 
turmas, que já se inscre-

O Projeto Conviver, vin-
culado à Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social de Taubaté, promo-
ve de 26 a 30 de novem-
bro a “Semana de Alerta: 
Conhecer para Proteger”, 
voltada para os idosos 
atendidos. As atividades 
ocorrerão em dois perío-
dos: das 9h às 11h e das 
14h às 16h30 no Centro 
de Convivência do Idoso, 
na rua Ismênia de Mat-
tos Ribas, 37, Vila Marli. 
Com foco na qualidade de 
vida, envelhecimento sau-
dável e a prevenção da po-
pulação idosa, a atividade 

três casos de febre amare-
la.
Além das atividades da 
próxima semana, bolsistas 
do programa Escola da Fa-
mília realizam no sábado, 
dia 24 de novembro, uma 
programação específica 
em suas unidades. Entre 
as ações estão vistorias 
nas escolas, atividades pe-
dagógicas, elaboração de 
cartazes, montagem de es-
tandes e panfletagem.
Confira abaixo a progra-
mação da semana:
Dia 26
Mercado Municipal e Sho-
pping Popular – panfleta-
gem das 9h às 11h
Rodoviária Velha – panfle-
tagem das  14h às 16h
Dia 27
Escola do Trabalho Centro 
– palestra Xô Mosquito às 
9h
Supermercado Shibata – 

será pelas ruas Tom Jo-
bim, Padre Dr. Ramon Or-
tiz, Orálio Vilarta, avenida 
José Bonifácio Moreira, 
rua João Basso, rua Alziro 
Zarur, rua Rita Maria M. 
O. de Moura; retornando 
para a estrada do Barreiro 
– sentido centro.
E, no sentido bairro, o des-
vio será pelas ruas Manoel 
R. Humia Duran (Pamo 

veram antecipadamente, o 
curso conta  com um total 
de 240 alunos que estão 
empreendendo ou que de-
sejam abrir um negócio.
O curso reúne aulas sobre 
planejamento,  controle 
financeiro, formação de 
preço, vendas e inovação. 
Tem a duração de 5 dias, 
acontecendo de manhã e à 
tarde, e em dois períodos  

tem como objetivo trazer 
informações voltadas à 
segurança desse público, 
prevenindo situações de 
risco.  É necessário se ins-
crever com antecedência 
no local e serão atendidos 
até 200 idosos por dia.
Serão abordados os se-
guintes temas: segurança 
alimentar (dia 26); preven-
ção a quedas (dia 27); pre-
venção ao câncer de mama 
e próstata (dia 28); segu-
rança financeira: os riscos 
das redes sociais (dia 29) e 
a importância do trabalho 
em grupo (exclusivo para 
as coordenadoras dos gru-

estande e panfletagem das  
9h às 16h
Dia 28
Creche Joana D’arc – pa-
lestra Xô Mosquito às 9h
Mercado Municipal e Sho-
pping Popular – panfleta-
gem das 9h às 11h
Rodoviária Velha – panfle-
tagem das 14h às 16h
Dia 29
Emef  Simone dos Santos 
– palestra Xô Mosquito às 
9h, 10h, 14h e 15h
Supermercado Shibata – 
estande e panfletagem das 
9h às 16h
Dia 30
Emei  Ana Maria Zarzur 
– palestra Xô Mosquito às 
9h
Praça Dom Epaminondas  
– estande e panfletagem 
das 9h às 11h
Taubaté Shopping – es-
tande e panfletagem das 
13h30 às 16h30

Cidade Jardim),  Alziro 
Zarur, João Basso, aveni-
da José Bonifácio Morei-
ra, rua Orálio Vilarta, rua 
Pe. Dr. Ramon Ortiz, rua 
Wilson Prado Palma e rua 
José Penna Florençano até 
a estrada do Barreiro.
O trecho estará sinalizado 
com agentes de trânsito 
para orientar os motoris-
tas.

distintos: do dia 19  a 23 
de novembro e  do dia 26 a 
30 de novembro.
Esse projeto  é uma nova 
modalidade do programa 
do Sebrae-SP voltado para 
Microempreendedores 
Individuais (MEIs) e po-
tenciais empresários, com 
a finalidade de  contribuir 
para o desenvolvimento 
sustentável dos negócios.

pos de idosos – dia 30).
O Projeto Conviver aten-
de, em média, 1.200 ido-
sos em diversos grupos 
setoriais espalhados pelos 
bairros da cidade e pro-
porciona ao idoso acesso 
aos benefícios e serviços 
socioassistenciais, even-
tos festivos, encontros, 
palestras; além de coral, 
informática, dança de sa-
lão, hidroginástica e alon-
gamento. As ações visam 
a integração e participa-
ção do idoso na sociedade, 
contribuindo para reverter 
a imagem cultural do en-
velhecimento.
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Miscelânea
Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido che-
gou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e 
ligou a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso 
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a pró-
xima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o 
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos 
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inve-
ja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração 
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A 
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma 
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção 
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando 
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progres-
so é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É mais 
natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que 
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso 
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e 
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem 
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando.

Feste apresenta aventura e 
drama nesta quinta-feira

O 40º Feste – Festival 
Nacional de Teatro – está 
chegando em sua reta final 
e apresenta, nesta quinta-
feira (22), mais dois espe-
táculos gratuitos, no Tea-
tro Galpão.
Às 14 horas, será apresen-
tado o infantil “As Estrelas 
do Céu”, com o grupo Os 
Geraldos, de Campinas. 
Já às 20 horas, o mesmo 
grupo apresenta “Rasto 
Atrás”, com classificação 
acima de 14 anos. O pri-
meiro espetáculo narra as 
aventuras de uma menina 
que queria tocar as estrelas 
do céu.
O segundo, um drama da 
categoria adulto, conta a 
história de Vicente, que 
retorna para sua terra natal 
em busca de um novo sen-
tido para a vida.
O Feste reúne espetáculos 
de diversos estados brasi-
leiros, com histórias emo-
cionantes, engraçadas, 
dramáticas, e temas atuais 

nas mais diferentes lingua-
gens cênicas. O evento é 
uma realização da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamen-
to de Cultura, e a progra-
mação completa, com as 
sinopses dos espetáculos, 
pode ser conferida no site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.
Para os espetáculos no Te-
atro Galpão, é necessário 
retirar os ingressos 1 hora 
antes da apresentação, na 
bilheteria. O Feste prosse-
gue até domingo (25).
Dia 22/11
As Estrelas do Céu
Os Geraldos – Campinas 
– SP
Horário: 14 horas
Local: Teatro Galpão
Classificação: Livre
Gênero: Aventura
Em “As estrelas do céu”, 
acompanhamos as aven-
turas de uma menina que 
empreende uma jornada 
fantástica em busca de seu 

grande sonho: tocar as es-
trelas do céu. Inspirada em 
um antigo conto inglês, a 
peça nos faz lembrar que, 
para alcançar um grande 
objetivo, devemos nos es-
forçar mais e mais.
Dia 22/11
Rasto Atrás
Os Geraldos  - Campinas/
SP
Horário: 20 horas
Local: Teatro Galpão
Classificação: 14 anos
Gênero: Drama
Conta a história da famí-
lia de Vicente, dramaturgo 
famoso, que volta à cidade 
natal e para sua família em 
busca de um novo sentido 
para sua existência e do re-
encontro com suas raízes. 
Decide, então, partir rasto 
atrás, retornar à sua cida-
de, no interior do estado. 
Nessa viagem, mergulha 
nas intricadas trilhas da 
memória, revisitando o 
seu passado e o de sua fa-
mília.

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

Livro D-25, FLS. nº 17, Termo nº 6902
Faço saber que pretendem se casar ALVAIR PEREIRA DE MORAIS e ALESSANDRA MONTEIRO DOS SANTOS, apre-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Santo Antônio do Pinhal-SP, nascido em 30 de outubro de 1963, de profissão comerciante, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Rua Pedro Celete, nº 921, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ARNALDO 
PEREIRA DE MORAIS, de 81 anos, nascido na data de 3 de dezembro de 1936 e de NAIR BARBOSA DE MORAIS, de 
79 anos, nascida na data de 22 de outubro de 1939, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de Santo Antonio do 
Pinhal/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 28 de março de 1971, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do habilitante, filha de ALCIDES MONTEIRO DOS SANTOS, falecido em Taubaté/SP na 
data de 16 de março de 2016 e de MARIA LEITE MONTEIRO DOS SANTOS, de 70 anos, nascida na data de 23 de fevereiro 
de 1948, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de 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. 

Tremembé, 22 de novembro de 2018. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade Convite nº 18/2018, Processo nº56/2018, para Con-
tratação de Empresa para Prestação de Serviços de Shows Artísticos. Abertura 
da Sessão Pública dia 03/12/2018 às 08:30 horas. Os interessados poderão reti-
rar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 
30/11/2018, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: 
(12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br 
. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal
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Cpic promove
palestra sobre

medicina milenar

Nova unidade do 
Cras Castolira
recebe reforma

O Cpic (Centro de Práticas 
Integrativas Complemen-
tares) promove, no dia 6 
de dezembro, às 13h30,  a 
palestra:
“Os benefícios do Ayur-
veda – a medicina mi-
lenar que reúne o maior                     
sistema de cura da huma-
nidade”, com a facilitado-
ra e diretora do Instituto 
Daya Shakti, Daniela de 
Araújo.
O ayurveda – termo que 
vem do sânscrito e signi-
fica “ciência da vida” – é 
um dos mais antigos siste-
mas de saúde. Com cerca 
de cinco mil anos de histó-
ria, sua origem remonta ao 
território onde hoje ficam 
a Índia e o Paquistão. No 
Brasil, porém, o método só 
se popularizou a partir da 
década de 1980.  Na medi-

A nova unidade do Cras 
(Centro de Referência em 
Assistência Social) Casto-
lira recebe obra de refor-
ma. A obra, que começou 
neste mês, tem como obje-
tivo melhorar a qualidade 
de serviço e as condições 
para o atendimento dos 
beneficiários.
De acordo com o Departa-
mento de Assistência So-
cial da Prefeitura, a obra é 
terceirizada e viabilizada 
com recursos do Governo 
Federal. A reforma que co-
meçou neste mês deve ser 
entregue em fevereiro de 
2018.

cina ayurveda, acredita-se 
que há energias existentes 
no corpo, mente e meio 
que se vive e, quando há 
um desequilíbrio energéti-
co, causado por problemas 
emocionais, trauma físico 
ou má alimentação, por 
exemplo, são acumuladas 
toxinas que dão origem às 
doenças.
“O intuito dessa palestra 
é divulgar esta terapia in-
tegrativa já reconhecida 
pelo SUS como uma im-
portante ferramenta para 
ser utilizada como trata-
mento complementar dos 
pacientes”, afirma a coor-
denadora do Cpic, Tician-
na Gama.
O Cpic está localizado na 
rua doutor José Cembra-
neli, 1005, Parque das Na-
ções. 

O Cras é a porta de entrada 
para a população e atende 
todo o serviço de proteção 
social básica, onde ocor-
re capacitações e cursos 
para a população de bai-
xa renda. Além disso, o 
CRAS oferece serviço de 
Proteção e Atendimento 
Integral à Família (Paif) e 
o Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vín-
culos (SCFV). No Cras, 
os moradores também são 
orientados sobre os benefí-
cios assistenciais e podem 
ser inscritos no Cadastro 
Único para programas so-
ciais.
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Pinda intensifica ação 
contra o mosquito

Aedes Aegypti

Associação de produtores 
orgânicos realiza
workshop gratuito

O Ministério da Saúde 
lançou, na última semana, 
a campanha publicitária 
de combate ao mosquito 
Aedes Aegypti. O objetivo 
é mobilizar toda a popu-
lação sobre a importância 
de intensificar a prevenção 
ao mosquito, que transmi-
te dengue, zika e chikun-
gunya, neste período que 
antecede o verão.
Em Pindamonhangaba, 
está ocorrendo nesta se-
mana uma mobilização 
interna nas secretarias e 
departamentos da Prefei-
tura, por meio de expo-
sição de stands na praça 
Monsenhor Marcondes 
e no shopping da cidade 
contendo exemplares do 
ciclo do mosquito Aedes, 
e também outros vetores 
de doenças.
“A conscientização e a 
mobilização de todos são 
de suma importância no 
combate aos vetores de 
doenças, estamos em épo-

A Associação Pindamo-
nhangabense de Produ-
tores Orgânicos realiza 
no dia 28 de novembro, 
o workshop gratuito “Ge-
ração Saúde”, com temas 
voltados para a cultura de 
orgânicos.
O evento será realizado na 
sede da Apeaap – Associa-
ção dos Profissionais de 
Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Pindamo-
nhangaba.
Serão tratados os seguin-

ca de transição da prima-
vera e verão, com calor e 
pancadas de chuvas, con-
dições favoráveis à proli-
feração do vetor”, explica 
o diretor do Departamen-
to de Proteção a Riscos e 
Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana.
Desde janeiro deste ano, 
Pindamonhangaba soma 
36 de casos de dengue, 
número igual ao mesmo 
período de 2017. Lamana 
afirma que com o resulta-
do da densidade larvária 
(ADL) em 1,3 em outubro, 
e os altos índices na região 
do Vale Paraíba e Litoral 
Norte, aliado com a gran-
de circulação de turistas, 
coloca a cidade em estado 
de alerta quanto à possível 
epidemia. Por isto, a popu-
lação deve fazer vistorias 
em seus imóveis com olhar 
crítico a qualquer acumulo 
de água, e denunciar locais 
em estado de abandono à 
Prefeitura.

tes temas: generalidades 
da cultura orgânica; van-
tagens do consumi de or-
gânicos; e produção de 
orgânicos.
O workshop será realiza-
do das 9h às 11h30 e das 
13h30 às 16 horas. As 
inscrições devem ser fei-
tas pelo e-mail a.peaap@
yahoo.com.br.
A iniciativa tem o apoio 
institucional do Crea-SP e 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. 
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Prefeitura de Taubaté e 
agremiações fazem reunião 

sobre Carnaval 2019

Taubaté prepara
reforço em linhas de 
transporte coletivo

Acontece na próxima 
quarta-feira, dia 21 de no-
vembro, às 19h30, uma 
reunião de orientação às 
agremiações carnavales-
cas de Taubaté no Centro 
Cultural Municipal “Toni-
nho Mendes”.
O objetivo é apresen-
tar a todas as escolas de 
samba e blocos o edital 
de               chamamento 
nº 20/18, que trata da rea-
lização de              par-
ceria com entidade social 

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
programou um reforço nas 
linhas de transporte para a 
próxima quarta-feira, dia 
21 de novembro, após re-
ceber comunicado sobre 
uma manifestação promo-
vida pelos permissionários 
do Tctau que integram a 
Associação dos Motoris-
tas Autônomos de Taubaté 
(Assomat).
Em caso de necessidade, 
a ABC Transportes fará o 

para concessão de apoio          
financeiro da administra-
ção pública para execução 
de desfiles das escolas de 
samba.
A reunião será presidida 
pelos servidores da Secre-
taria de Turismo e Cultura 
e da Comissão Organiza-
dora do Carnaval 2019. O 
Centro Cultural Municipal 
“Toninho Mendes” fica à 
Praça Coronel Vitoriano, 
nº 01, no Centro de Tauba-
té.

atendimento da população 
com veículos reservas nas 
linhas que eventualmente 
tiverem problemas.
A Assomat foi comunicada 
que é vedada qualquer pa-
ralisação que possa com-
prometer a continuidade 
do serviço. Os permissio-
nários que descumprirem 
esta determinação estarão 
sujeitos a penalidades, 
poderão ter os contratos 
rescindidos e a permissão 
cancelada.



página 6 A GAzetA dos Municípios 23 de novembro de 2018

Lançamento da Revisão
do Plano Diretor aconteceu 

nesta quarta-feira

Loteamento Mossoró
recebe ação do
Cidade Legal

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, nesta 
quarta-feira (21), o lança-
mento da Revisão do Pla-
no Diretor do município, 
às 18 horas, no Auditório 
do Senac.
O Plano Diretor Participa-
tivo de Pindamonhangaba 
visa definir princípios e 
diretrizes para a ocupa-
ção ordenada do espaço 
urbano, com o objetivo 
de garantir o desenvolvi-
mento da cidade de forma 
qualitativa. A revisão do 
Plano Diretor é uma obri-
gação legal (Lei Federal 
10.257/2001 – Estatuto da 
Cidade) e que a cada 10 
anos deve ser atualizado 
para que seus  dispositivos 
regulamentadores sejam 
revisados, na perspectiva 
de combater as desigual-
dades na cidade, imple-
mentar propostas para 
ordenamento territorial, 
proporcionar sustentabili-
dade e melhores condições 
de qualidade de vida para 
a população.
Para a elaboração da Re-
visão do Plano Diretor, 
que será realizada no pe-
ríodo de novembro/2018 
a abril/2019, a Prefeitura 
criou um Núcleo Gestor, 
composto por profissio-
nais de vários segmentos 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.
“O Plano Diretor é um pla-
no de todos e para todos”, 
garantiu a secretária de In-
fraestrutura e Planejamen-
to da Prefeitura, Marcela 

A equipe social do Pro-
grama Cidade Legal, do 
Governo do Estado, está 
realizando o mapeamento 
do Loteamento Mossoró, 
para o processo de regula-
rização fundiária, que está 
em andamento. A ação 
é realizada em conjunto 
com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Regula-
rização Fundiária.  
O Cidade Legal visa ace-
lerar e desburocratizar os 
processos de regulariza-
ção fundiária no estado 
de São Paulo. A iniciativa 
realiza buscas documen-
tais, análise e diagnóstico 
da situação dos locais para 
a elaboração de um pla-
no de regularização. Em 
seguida, é feita a emissão 
de certificados de regu-
larização fundiária, que 
são as Declarações de 
Conformidade Urbanísti-
ca e Ambiental (DCUAs) 
e possibilitam o registro 
dos loteamentos. O pro-
jeto atua na regularização 
de parcelamento do solo e 

Franco. “Por isso, é de 
grande importância a pre-
sença e participação dos 
munícipes, inclusive das 
oficinas que realizaremos 
a partir do ano que vem”, 
explicou.
A população poderá acom-
panhar todas as etapas do 
processo por meio do site 
da Prefeitura www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br 
e da página do Facebook 
Plano Diretor Pindamo-
nhangaba 2019. Poderá, 
ainda, participar das ofici-
nas, a partir de janeiro, que 
serão divididas em setores 
da cidade para colher in-
formações sobre a realida-
de. No total, oito oficinas 
serão realizadas nas áreas 
rural e urbana. Após, serão 
realizadas as audiências 
públicas, que contribui-
rão para a formatação do 
Plano Diretor, antes de ser 
enviado para a aprovação.
A Secretaria de Infraes-
trutura e Planejamento da 
Prefeitura está à frente da 
revisão do Plano Diretor, 
por meio da empresa Geo 
Brasilis, vencedora do 
processo licitatório.
O núcleo gestor contará 
com representantes ainda 
da Secretaria de          De-
senvolvimento Econômi-
co, Secretaria de Gestão 
e Articulação Política, 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos, Secretaria de Ne-
gócios Jurídicos e Secre-
taria de Habitação, Meio 
Ambiente e Regularização 
Fundiária. 

de núcleos habitacionais, 
públicos ou privados, para 
fins residenciais, localiza-
dos em área urbana ou de 
expansão urbana, sem cus-
to para os moradores.
Para o morador Carlos Al-
berto de Oliveira, o Carli-
nhos, essa é uma excelente 
iniciativa da Prefeitura. 
“Para mim, é um sonho 
prestes a ser realizado, 
porque pretendo abrir meu 
comércio no bairro e pre-
cisava dessa regulariza-
ção. Agradeço o prefeito 
por trazer esse programa 
para nós”, destacou.
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Regularização Fundiária 
da Prefeitura, há cerca de 
25 anos a população do 
bairro aguardava para ob-
ter as escrituras de seus 
terrenos.
O processo estava pa-
rado nos últimos anos 
e                  agora foi reto-
mado, estando em sua fase 
de finalização de regulari-
zação junto ao Programa 
Cidade Legal.
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1º Festival Regional Arte 
Encanto abre inscrições 

para participantes

O Fundo Social de Soli-
dariedade realiza, dias 7, 
8 e 9 de dezembro, o 1º 
Festival Regional Arte En-
canto, no Largo do Quar-
tel. O evento terá espaço 
para artesãos cadastrados, 
de Pindamonhangaba e re-
gião, além de gastronomia 
artesanal e produtores da 
feira de orgânicos.
Para participar, os interes-
sados dessas áreas deverão 
fazer suas inscrições de 26 
a 30 de novembro, na sede 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, que fica na rua 
Deputado Claro César, 53, 
centro.
O Festival é uma união 
entre Fundo Social de So-
lidariedade e Prefeitura, 
com apoio do Governo do 
Estado, que providenciará 
estrutura de tendas e palco. 
E, para abrilhantar os três 
dias de evento, estão con-
firmados diversos shows e 
apresentações culturais.
A primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláu-
dia Domingues, convida 
a todos para participarem 
e prestigiarem o even-
to, que será destaque na 
programação de festivi-
dades natalinas no centro 
da cidade. “Convidamos 
a todos para participarem 
deste Festival. Será um 

evento que vai fortalecer 
o artesanato, assim como 
a gastronomia artesanal e 
a produção de orgânicos. 
Nossa intenção em reali-
zar o evento no centro da 
cidade, durante as festivi-
dades natalinas é de ofe-
recer uma opção de lazer 
para a população, que terá 
a disposição produtos de 
qualidade, feitos com todo 
o carinho de cada artesão e 
produtor. Estamos fazendo 
uma festa bem bonita para 
toda a família”, destacou.
O prefeito dr. Isael Do-
mingues vê o artesanato 
como um importante meio 
de geração de emprego e 
renda, por isso, desde o 
primeiro dia de sua gestão 
está investindo em melho-
rias para os artesãos da ci-
dade. “A organização dos 
artesãos é muito impor-
tante para que todos se-
jam beneficiados. Todas as 
ações do Fundo Social de 
Solidariedade recebem o 
apoio da Prefeitura, como 
a criação da loja no sho-
pping, a participação do 
artesanato em eventos da 
cidade e, agora, a criação 
de um Festival Regional 
voltado para a produção 
artesanal, gerando renda e 
movimentando ainda mais 
a economia”, comenta o 
prefeito.
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Caraguatatuba recebe Ultra 
Moto Fest-Encontro

Mundial de Motociclistas

Prefeitura de Caraguatatuba 
seleciona monitores para 

projeto Verão no Clima

De hoje a domingo (22 a 
25 de novembro), na Praça 
da Cultura, Caraguatatuba 
será palco do Ultra Moto 
Fest, o Encontro Mundial 
de Motociclistas.
O evento contará com 
shows de rock, expositores 
de acessórios, food-trucks, 
tatto e uma série de atra-
ções musicais. A entrada 
será 2 kg de alimentos não 
perecível.
Confira a programação 
completa:
Quinta-feira (22/11)
17h às 20h: Rádio Liga 
(Fábio Lacerda)
20h às 21h30: Os Pipi 
Popó
22h às 23h30:  The War-
ming Club
Sexta-feira (23/11)
13h às 20h: Rádio Liga 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Meio Ambien-
te, Agricultura e Pesca 
(SMAAP), irá selecionar 
pessoas para participar do 
projeto Verão no Clima 
2018 como monitores das 
atividades em diversos 
pontos e praias da cida-
de, de 04 de janeiro a 6 de 
março de 2019.
O Verão no Clima é um 
projeto voltado para edu-
cação ambiental, redu-
ção da produção de lixo, 
limpeza de praias, uso 
consciente da água e re-
ciclagem, promovido pela 
Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente, em parce-
ria com o município.
Para participar, os candi-
datos devem comparecer 
à SMAAP, localizada na 
Rua Santos Dumont, nº 
502 – Bairro Estrela D’Al-
va, das 9 às 16h, de 21/11 
a 23/11, obedecendo aos 
seguintes critérios: Ser 
maior de 16 (dezesseis) 
anos; ter concluído o Ensi-
no Fundamental (preferen-
cialmente estar cursando 
ou ter concluído o Ensino 
Médio); Ser morador(a) 
da região; ter boa comu-
nicabilidade; ter aparelho 
celular com linha pessoal 
de telefone com acesso à 
internet e aplicativo what-
sapp em funcionamento; 
ter conta própria em banco 

(Fábio Lacerda)
20h às 21h: Abertura Ofi-
cial
21h às 22h30: Banda Cle-
an Field
23h à 0h30: Sr Bamba
Sábado (24/11)
10h às 15h: Rádio Liga 
(Fábio Lacerda)
15h às 16h30: Jacks
17h às 18h30: Bienall
19h às 20h30: Caça-Ní-
queis
21h às 22h30: DNA 012
23h30 à 1h: Detonautas
Domingo (25/11)
10h às 13h: Rádio Liga 
(Fábio Lacerda)
13h às 14h30: Barata e os 
Naphitalinas
15h às 16h30: Back Mou-
ntop
18h às 19h30: Os Parala-
mas do Sucesso

(corrente ou poupança).
Para a efetivação da con-
tratação será necessária a 
apresentação dos seguin-
tes documentos: Ficha de 
informações do candida-
to(a) selecionado(a) pre-
enchida e assinada; Ficha 
médica assinada; Compro-
vante de vacinação contra 
febre amarela; Cópia do 
Cartão do Banco; Cópia 
frente e verso do RG com 
CPF, ou CNH; Foto 3X4.
As atividades acontecem 
a partir de 04 de janeiro, 
de sexta a domingo, com 
exceção do período de 
Carnaval quando a jorna-
da será de sexta-feira (dia 
01/03) à quarta-feira de 
cinzas (dia 06/03) ininter-
ruptamente.
Os critérios foram defi-
nidos pela Coordenação 
Estadual, bem como a 
responsabilidade pelo pa-
gamento dos monitores. 
Fica a cargo do município 
a gestão do cronograma de 
atividades e apoio às equi-
pes.
A remuneração básica é de 
750 reais, com uma ajuda 
de custo para despesas de 
alimentação e transporte 
do monitor.
A lista dos candidatos 
selecionados bem como 
o treinamento pesso-
al serão divulgados na                           
primeira quinzena de de-
zembro.
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Aprovadas leis que criam 
VR aos servidores e

adicional de insalubridade 
aos Agentes Comunitários

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior, san-
ciona nos próximos dias 
dois projetos de lei com 
benefícios aos servidores 
públicos municipais que 
começam a valer a partir 
de janeiro, data base da 
categoria. As propostas fo-
ram aprovadas na Câmara 
nesta semana.
O primeiro deles é o que 
cria o Vale-Refeição, be-
nefício que será concedido 
aos funcionários públicos 
estatutários, celetistas, 
temporários e conselhei-
ros tutelares ligados à ad-
ministração pública direta, 
autarquias e fundações.
O Vale-Refeição será no 
valor de R$ 15 por dia aos 
servidores com carga ho-
rária de 40 horas semanais 
e o valor de R$ 8 por dia 
aos servidores com carga 
horária de 30 horas sema-
nais.
Prefeitura de Caraguatatu-
ba recebe mais de 570 pe-
didos de cadastro de am-
bulantes (Fotos: Cláudio 
Gomes/PMC)
Para os fins de concessão 
do benefício serão con-
siderados apenas os dias 
efetivamente trabalhados, 
excluindo-se os feriados, 
os pontos facultativos, as 
faltas abonadas, os dias 
compensados e os finais 
de semana.
“A proposta justifica-se 
pelo interesse da admi-
nistração em valorizar o 
funcionalismo público por 
meio de crédito no cartão e 
para custeio das refeições 
diárias”, destaca o prefeito 
Aguilar Junior.
Agentes Comunitários
Outro projeto aprovado na 
Câmara trata da concessão 
de adicional de insalubri-
dade aos Agentes Comu-
nitários de Saúde (ACS’s).
Para a concessão do bene-
fício, a Prefeitura de Cara-
guatatuba terá que alterar a 
lei 1.990 de 28 de novem-
bro de 2011. As principais 
modificações se referem 
ao artigo 8º da seguinte lei 
(parágrafos 1º e 3º).
No parágrafo 1º, “a jor-
nada de trabalho dos pro-
fissionais abrangidos por 
esta Lei será de 40 horas 
semanais, a qual será in-

tegralmente dedicada às 
ações e aos serviços de 
promoção da saúde, de vi-
gilância epidemiológica e 
ambiental em prol das fa-
mílias e das comunidades 
assistidas, no âmbito dos 
respectivos territórios de 
atuação e assegurará aos 
Agentes Comunitários de 
Saúde participação nas ati-
vidades de planejamento e 
avaliação de ações, de de-
talhamento das atividades, 
de registro de dados e de 
reuniões de equipe”.
Já no 3º parágrafo, o novo 
texto diz que “o exercício 
de trabalho de forma habi-
tual e permanente em con-
dições insalubres, acima 
dos limites de tolerância 
estabelecidos pelo órgão 
competente do Poder Exe-
cutivo Federal, assegura 
aos Agentes Comunitários 
de Saúde a percepção de 
adicional de insalubrida-
de, calculado sobre o valor 
do salário mínimo nacio-
nal”.
“Trata-se da necessidade 
da adequação da Lei Mu-
nicipal as normas estabe-
lecidas pela Lei Federal 
11.350 de 05 de outubro 
de 2006.
As mudanças promove-
ram significativa modifi-
cação no regime jurídico 
do cargo de ACS, inclu-
sive no que se refere às 
atribuições, escolaridade 
e exercício das atividades. 
São profissionais que fa-
zem a diferença na saúde  
pública e que trabalham 
no dia a dia com doenças, 
na busca ativa, triagem e 
visitas às casas”, destaca o 
prefeito.
Revisão anual de venci-
mentos
Também foi aprovada na 
sessão da Câmara de Cara-
guatatuba a revisão anual 
dos servidores da Prefei-
tura, Câmara, Fundacc e 
CaraguáPrev.
De acordo com o índice 
da inflação baseado no Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) e aumento real, os 
servidores públicos muni-
cipais terão reajuste de 5% 
a partir de janeiro.


