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Judô da SEMELP realiza a
cerimônia de promoção de faixas 

e graus em Pindamonhangaba

Prefeitura de Caçapava convoca 
população para cadastramento 

nas unidades de saúde

Comunidade prestigia evento de encerramento da
Semana do Ensino Fundamental na Praça da Bandeira

A SEMELP (Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer de Pindamonhanga-
ba) realizou a cerimônia 
de promoção de faixas e 
graus, no Centro Esporti-
vo Zito, no período da noi-
te. Já no Centro Esportivo 
João do Pulo, houve a pro-
moção de faixas e graus 
para os judocas do Centro 
Esportivo do Araretama e 
do João do Pulo, ocorri-

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, convoca os usu-
ários do SUS para se ca-
dastrarem nas unidades de 
saúde mais próximas de 
suas residências a partir 
do dia 2 de dezembro.
A medida se faz necessária 
depois que o Ministério da 
Saúde emitiu a Portaria n.º 
2.979, de 12 de novem-
bro de 2019, que determi-
na que as verbas federais 
para o custeio da atenção 
primária à saúde serão en-
viadas de acordo com o 
número de usuários cadas-
trados e não mais pelo nú-
mero total da população. 
A medida vale para todas 
as cidades. Em Caçapava, 

Mais de 700 pessoas pas-
saram pela Praça da Ban-
deira neste sábado (30) 
durante a programação de 
encerramento da Sema-
na do Ensino Fundamen-
tal, evento realizado pela 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Educação, 
com objetivo de apresen-
tar para a comunidade as 
práticas pedagógicas de-
senvolvidas no dia a dia 
das escolas durante o ano.
No total, 14 escolas da 
Rede Municipal de Ensi-
no participaram das ativi-
dades envolvendo alunos, 
professores e gestores.
Com o tema Escola Além 

do também no período da 
noite. Esses dois eventos 
tiveram a presença de 145 
judocas, momento em que 
as famílias prestigiavam 
e realizavam a entrega de 
faixas e de graus aos seus 
respectivos filhos, que an-
tes passaram por uma pa-
rada avaliativa nas aulas, 
e em seguida houve a con-
fraternização. Segundo o 
professor Celso Manzano, 

de acordo com a Secreta-
ria de Saúde, apenas 30% 
da população é cadastrada 
no Sistema SUS.
Para efetuar o cadastra-
mento, a pessoa deve pro-
curar um dos postinhos em 
seus horários de funciona-
mento, levando os seguin-
tes documentos: CPF, RG, 
Certidão de Nascimento 
para menores que não te-
nham RG, Cartão SUS (se 
tiver) e comprovante de 
endereço.
É importante que todos 
os munícipes colaborem 
e façam o cadastramen-
to. Mesmo aqueles que já 
tenham o cartão SUS, de-
vem procurar o posto de 
saúde mais próximo para 

dos Muros – Construindo 
Pontes, Este é o Caminho, 
a Semana do Ensino Fun-
damental teve início no 
dia 25 e contou com pa-
lestras, HTC Interativo e 
atividades artísticas.
Na Praça da Bandeira, 
cada escola pode apresen-
tar para pais, familiares e 
comunidade, por meio de 
exposição e intervenções 
artísticas dos alunos, uma 
amostra das práticas peda-
gógicas desenvolvidas em 
sala de aula.
Marta Oliveira e Gusta-
vo Vilas Montoro foram 
prestigiar a apresentação 
do filho Pedro Marlon, 

“é importante ressaltar a 
satisfação e a alegria com 
que realizamos eventos 
assim, pois celebram con-
quistas, crescimentos e 
união entre a comunida-
de do judô. Somos gratos 
pela confiança dos pais 
pelo trabalho desenvolvi-
do neste ano. Desejamos a 
todos um Feliz natal e um 
ano de 2020 repletos de 
muita luz e paz.”

certificar as informações, 
como atualização de ende-
reço e cartão SUS vincula-
do ao CPF.
Os postos de saúde que 
realizarão o cadastramen-
to são os seguintes: ESF 
Caçapava Velha, ESF El-
dorado, ESF Jardim Caça-
pava, ESF Jardim Rafael, 
ESF Jardim São José, ESF 
Maria Elmira, ESF Nova 
Caçapava, ESF Piedade, 
ESF Pinus Iriguassu, ESF 
Tataúba, ESF Vera Cruz, 
ESF Vila Antônio Augus-
to, ESF Vila Menino Je-
sus, ESF Vila Paraíso, ESF 
Vila Prudente, ESF Santa 
Luzia, ESF Vila Santos, 
ESF Vila Santa Izabel, 
UBS Centro de Saúde.

7 anos, aluno do 2º ano 
da EMEF Prof. Fernando 
Pantaleão. “É importante 
ver a criança participando 
dos trabalhos, expondo, se 
apresentando para o pú-
blico”, afirmou Gustavo. 
Pedro Marlon fez parte de 
um número teatral com o 
ator e professor Miguel 
Safe. “Ele estava ansioso 
pela apresentação”, disse 
Marta.
Pelo palco passaram atra-
ções como bandas de 
música reunindo alunos 
e professor, apresentação 
de esquetes teatrais, per-
formances de palhaços, 
números de dança e até in-

terpretação de uma canção 
em Libras (Língua Brasi-
leira de Sinas) pelos alu-
nos da EMEF Geny Farah 
a partir de projeto desen-
volvido em sala de aula, 
com alunos do 1º ao 5º 
ano, pela professora Mara 
Borsoi.
Amanda Santos Kondor, 
9 anos, aluna do 3º ano, 
foi uma das crianças que 
participaram da interpre-
tação em Libras. A mãe, 
Rafaela Monalisa Santos, 
disse que ficou orgulhosa 
ao ver a apresentação da 
filha. “Ela vem ensaiando 
há dias para a apresenta-
ção, fiquei orgulha com o 

resultado”, disse.
As apresentações no palco 
ressaltaram valores como 
inclusão, sustentabilidade 
e construção coletiva.
A BAMAC (Banda Mar-
cial de Caçapava) abriu o 
evento. 
O encerramento, pouco 
depois do meio-dia, fi-
cou por conta de coral in-
cluindo alunos das escolas 
Daphne Cesar Ghidella, 
Zélia Madureira e Raif 
Mafuz.
Participaram do evento 
Na Praça da Bandeira as 
escolas Profª. Hermengar-
da Rodrigues Braga, Dr. 
Antônio Pereira Bueno, 

Geny Farah Salles, Prof. 
Aluísio França Barbosa, 
Prof. Lindolpho Macha-
do, Prof. Edmir Viana de 
Moura, Profa. Zélia de 
Castro Marques, Profa. 
Maria Aparecida de Pinho, 
Prof. Fernando Pantaleão, 
Dr. Raif Mafuz, Durvali-
na Costa da Silva. Além 
de Profa. Daphne Cesar 
Ghidella, Profa. Zélia de 
Souza Madureira e Rever-
tendo Professor Eliel de 
Almeida Martins.
Além de pais e professo-
res, a plateia contou com 
a presença de autoridades, 
secretários da Prefeitura e 
comunidade.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O alho poró é um vegetal da família das cebolas e do alho. Tem um sabor 
mais suave que o das cebolas e é muito usado na cozinha francesa. Como 
a maioria dos vegetais, o alho poró é pobre em calorias. Em cem gramas 
temos sessenta calorias e é fonte de vitamina A, devido a presença de ca-
rotenóides, vitamina C, vitamina K, vitamina B6 e ácido fólico e tem boas 
quantidades de minerais como ferro e manganês. O ácido ajuda a manter o 
equilíbrio da homocisteína no sangue prevenindo doenças cardiovascula-
res e as vitaminas A e C têm funções importantes no sistema imune. O alho 
poró possui composto como a alicina que tem efeito antibacteriano, antivi-
ral, antifúngico e antioxidante, neutralizando os radicais livres produzidos 
pelo corpo. Ainda possui flavonóide como o kaempferol, assim como o 
brócolis e a couve. Esse composto na prevenção de problemas de saúde 
relacionados com aumento do estresse oxidativo e inflamação crônica de 
baixo grau, como alguns tipos de câncer, diabetes tipo dois, doenças car-
diovasculares, obesidade e artrite. Não existe uma recomendação de con-
sumo de alho poró. O ideal é consumir cerca de quatrocentas gramas de 
vegetais por dia, variando os tipos entre frutas, verduras e legumes.       

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas passam 
a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que é fa-
vorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, 
esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine o que 
quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o bom 
possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
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Prefeitura de Taubaté
e Sebrae anunciam novos

cursos para 2020

Prestação de Contas 2019 
acontece hoje na Câmara 

Municipal de Caraguatatuba

Troca de ingressos para EMS 
Taubaté Funvic x Denk Academy 

Maringá Vôlei começa hoje

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inova-
ção, anuncia novos cursos 
de capacitação para o ano 
de 2020, por meio do Se-
brae, para microempreen-
dedores da cidade.
O Sebrae foi contratado 
pelo município para capa-
citar empreendedores que, 
de setembro a novembro, 
tiveram acompanhamento 
e oficinas nos segmentos 
de comércio varejista, re-
paração automotiva e arte-
sanato.
Para o próximo ano, além 
desses cursos, a parceria 
entre as instituições será 
ampliada e irá promover 
cursos voltados ao agro-
negócio e a produção de 
gêneros alimentícios. O 
intuito é fazer com que 
mais taubateanos possam 
investir no seu próprio 
negócio, prosperando e 
podendo gerar ainda mais 
empregos e renda.
90 empreendedores re-
ceberam o certificado de 
conclusão de curso, de du-
ração de 2 meses, oferta-
do pelo Sebrae e custeado 
pela Prefeitura de Taubaté. 
As vagas são destinadas 

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior, re-
alizará nessa terça-feira 
(03/12) na Câmara Muni-
cipal de Caraguatatuba, a 
prestação de contas de seu 
governo durante o ano de 
2019.
A sessão tem início às 
19h30 e é aberta ao públi-
co. 
A prestação aos vereado-
res e comunidade se faz 
necessária em respeito ao 
inciso VII e artigo 49 da 
Lei Orgânica Municipal 
(LOM), que determina a 
presença do Chefe do Exe-

Os ingressos para a partida 
entre EMS Taubaté Fun-
vic e Denk Academy Ma-
ringá Vôlei começam a ser 
trocados nesta terça-feira, 
03 de dezembro. A parti-
da, válida pela 6ª rodada 
da Superliga 2019/2020, 
acontece no sábado, 07 de 
dezembro, às 20h, no gi-
násio do Abaeté.
Estarão disponíveis 1.100 
ingressos, que podem ser 
trocados na Secretaria 
de Esportes e Lazer de 
Taubaté, Clínica Sorri-
dents, Taubaté Shopping, 
Via Auto Shopping ou 
reserva pelo App do Vô-
lei Taubaté. Cada pessoa 
poderá trocar no máxi-
mo 2 ingressos e deverá 
apresentar o CPF ou RG 
no momento da troca, e 
crianças de até 4 anos não 
precisam de ingresso.
Cada ingresso será trocado 
por um brinquedo novo ou 
em bom estado. Em caso 
de 2 ingressos, o torcedor 
deverá levar 2 (dois) brin-
quedos. Pelo aplicativo do 
time cada torcedor poderá 
reservar somente 1 ingres-
so e deverá levar no dia do 
jogo 1 (um) brinquedo.
O portão de acesso ao pú-

a pessoas maiores de 18 
anos que já empreendam 
em algum desses setores 
e potenciais empreende-
dores.
O convênio possibilitou 
também o curso “Educa-
ção Empreendedora” para 
alunos da Unidade de En-
sino Integral Parque Pla-
nalto neste ano. 
Este projeto será ampliado 
para 24 unidades escola-
res municipais no ano que 
vem.
Os empreendedores po-
dem obter mais informa-
ções sobre os projetos em 
parceria com o Sebrae 
pelo telefone 3621-5223. 
Vale lembrar também que 
a Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté 
(ACIT) e a Universida-
de de Taubaté (Unitau) 
também são instituições 
parceiras dos projetos de 
inovação e empreendedo-
rismo na cidade.
A Secretaria de Desen-
volvimento e Inovação de 
Taubaté investe em capa-
citação e empreendedo-
rismo, fornecendo ferra-
mentas para a criação de 
novos negócios e consoli-
dação de negócios que já 

cutivo uma vez por ano, 
sempre na última sessão 
ordinária do Legislativo.
Para dar início a apresen-
tação, será transmitido um 
vídeo sobre algumas ações 
executadas em 2019 pela 
administração. O prefeito 
Aguilar Junior terá cerca 
de 30 minutos para apre-
sentar as principais ações e 
medidas do governo, bem 
como os números quanto 
às despesas e receitas do 
município.
Uma das propostas da 
prestação de contas é es-
clarecer as duvidas e ques-

blico será aberto uma hora 
antes do início da partida. 
Não é permitida a entrada 
de instrumentos musicais 
(somente com autoriza-
ção prévia da Polícia Mi-
litar), capacetes, copinho 
de água fechado, guarda-
-chuvas e bebidas, alcoóli-
cas ou não, em garrafa ou 
latinha.
A organização recomenda 
que os torcedores não dei-
xem para trocar os ingres-
sos na última hora, já que 
a expectativa é que o giná-
sio do Abaeté fique lotado 
para a partida.
Pontos de troca:
– Ginásio da CTI (Rua das 
Três Meninas, S/N). Horá-
rio: das 8h30 às 18h – In-
gressos disponíveis: 200
– Sorridents (Rua Conse-
lheiro Moreira de Barros, 
49, Centro). Horário: das 
8h30 às 18h – Ingressos 
disponíveis: 100
– Taubaté Shopping (Av. 
Charles Schnneider, 1700 
– Vila Costa). Horário: 
12h às 20h – Ingressos 
disponíveis: 300
– Via Auto Shopping (Av. 
Dom Pedro I, 7231 – Esto-
ril) Horário: 10h às 19h – 
Ingressos disponíveis: 200

estão atuando. Em novem-
bro desse ano, a secretaria 
levou aos bairros, pelo 
“Comunidade Empreen-
dedora”, os serviços ofer-
tados pela prefeitura, que 
possibilitam a abertura de 
manutenção de empresas. 
O bairro Parque Aeroporto 
e Cecap foram os primei-
ros a receber o projeto que 
contou com a participação 
do Balcão de Empregos 
com vagas para coloca-
ção no mercado de traba-
lho, Banco do Povo com 
linhas de crédito a juros 
muito abaixo dos pratica-
dos por outras instituições 
financeiras, Sala do Em-
preendedor e Vigilância 
Sanitária. Em dezembro, 
os bairros atendidos serão 
o Independência e Jardim 
Gurilandia.
Além disso, realizou em 
parceria com o Governo 
do Estado de São Paulo e 
com o Sebrae SP, o “Em-
preenda Rápido Taubaté” 
com mais de 500 aten-
dimentos realizados. As 
ações promovidas pela 
Prefeitura já induziram a 
abertura de mais de 2000 
empresas somente nesse 
ano.

tionamentos por parte dos 
vereadores, apresentando 
as melhorias, projetos e 
ações realizados no ano 
em exercício.
A sessão será transmitida 
ao vivo pelo site oficial da 
Câmara Municipal, pela 
Rádio Caraguá FM (89,5), 
pelo Aplicativo e pelo fa-
cebook da Câmara.
Serviço:
Câmara Municipal de Ca-
raguatatuba
Endereço: Av. Frei Pacífi-
co Wagner, 830 – Centro, 
Caraguatatuba – SP
Telefone: (12) 3897-2525

– App “Vôlei Taubaté” – 
Ingressos disponíveis: 300 
(levar o ticket de reserva e 
mais um brinquedo.)
Cota preferencial:
Para todos os jogos da 
temporada 19/20, serão 
reservados 10% dos in-
gressos colocados para a 
troca para atender as pes-
soas de grupos especiais, 
ou seja, pessoas com de-
ficiência (PCD), idosos 
com idade igual ou supe-
rior a sessenta anos, ges-
tantes e pessoas acom-
panhadas por crianças de 
colo (Lei nº 10.048, de 8 
de novembro de 2000). Os 
mesmos deverão apresen-
tar no momento da troca, 
documentos comprobató-
rios de sua necessidade de 
atendimento prioritário, 
caso não seja apresentado 
nenhum documento que 
comprove tal necessida-
de, caberá a organização 
decidir se pode ou não re-
alizar a troca. Além do do-
cumento comprobatório, 
o torcedor de necessidade 
especial também deverá 
apresentar o seu CPF e os 
brinquedos corresponden-
tes a quantidade de ingres-
sos.
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Caraguatatuba receberá 214
policiais militares para reforço

na Operação Verão

Semana da Pessoa com Deficiência promove 
apresentações de circo e palestras sobre

autismo e inclusão no mercado de trabalho

Secretaria de Turismo cadastra
músicos e bandas de Caraguatatuba 

para participar de eventos

Fundo Social e Senai iniciam 
curso de Instalador de

Drywall em Caraguatatuba

A Operação Verão 
2019/2020 começa no 
próximo dia 23 de dezem-
bro com a apresentação de 
214 policiais militares que 
vão atuar em Caraguata-
tuba durante a temporada 
e reforçar a segurança do 
município.
A operação é uma parce-
ria entre 20º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior 
(BPMI) e a Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
de um convênio com a 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo. De acordo com 

A Prefeitura de Caraguata-
tuba por meio da Secreta-
ria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Ido-
so (Sepedi), iniciou nesta 
segunda-feira (2/12), a Se-
mana de Comemoração ao 
Dia Internacional da Pes-
soa com Deficiência, que 
segue até a próxima sex-
ta-feira (6), com diversas 
atividades.
A comemoração é alusiva 
ao dia 3 de dezembro, data 
em que é celebrado o Dia 
Internacional das Pessoas 
com Deficiência, a fim de 
sensibilizar a sociedade 
para a convivência com a 
diversidade e o respeito às 
diferenças.
A programação iniciou 
com a palestra “Isenção 
de Impostos na compra de 
veículos para Pessoas com 
Deficiência e familiares”, 
ministrada por represen-
tantes da empresa Vale 
Isenções. Pessoas com de-
ficiência, sendo elas con-
dutoras ou não, podem ter 
direito a isenção de vários 
impostos na aquisição de 
veículos 0km. O benefício 
pode chegar até 30% de 
isenção para veículos que 
custam até R$ 70 mil, de-
pendendo do imposto.
Segundo o diretor comer-
cial da empresa, Robinson 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio de Se-
cretaria de Turismo (Se-
tur), realiza de terça-feira 
(3/12) a sexta-feira (6/12) 
o cadastramento de músi-
cos e bandas que tenham 
interesse em participar de 
eventos culturais e gastro-
nômicos no município no 
ano de 2020. O objetivo é 
a atualização de cadastro 
de todos os músicos da 
cidade. Os interessados 
devem levar a documen-
tação na Setur das 9h às 
17h, na Avenida Dr. Artur 
Costa Filho (Avenida da 
Praia), 25, no Centro, e 
preencher um cadastro de 

O Fundo Social de Cara-
guatatuba iniciou na ma-
nhã desta segunda-feira 
(2/12), o curso de Insta-
lador de Drywall. A ofici-
na é última de uma grade 
de 15 cursos promovidos 
em parceria com o Senai 
em 2019. As aulas serão 
realizadas até sexta-feira 
(06/12), em uma sala da 
Secretaria dos Direitos da 

o comandante da 2ª Cia 
da Polícia Militar do 20° 
BPM/I, capitão Luis Fer-
nando Oliveira, o reforço 
fica na cidade até o dia 
25 de fevereiro de 2020, 
quando termina o Carna-
val. “Uma parte fica até o 
dia 3 de fevereiro e o res-
tante até o final da folia”.
A apresentação do re-
forço será às 10h do dia 
23 de dezembro na Pra-
ça da Cultura (Avenida 
da Praia), assim como as 
viaturas que chegam para 
patrulhamento, Força Tá-
tica, motocicletas e Base 

Santos, não é a doença 
que dá o direito à isenção, 
mas sim, a sequela que a 
doença ocasionou na pes-
soa. “Mulheres que sofre-
ram mastectomia também 
podem se isentar dos im-
postos, assim como, pais 
de filhos com deficiência, 
também tem direito”, ex-
plicou.
Informações completas 
sobre o benefício podem 
ser obtidas no Poupatem-
po ou com a empresa Vale 
Isenções (12) 99782-5032.
A programação continua 
hoje (03), no Ciapi, com 
dois espetáculos circenses 
da “CIA Dois Palito”. O 
primeiro será às 9h, com 
a apresentação de rua “Se 
Liga”, um show circense 
falado que envolve palha-
çaria, acrobacia e música.
Às 14h, “Alguém nos 
Louvre”, que também 
abrange palhaçaria, mas 
traz comicidade corporal, 
é direcionada ao público 
com deficiência auditiva 
e/ou surdez.
Amanhã (04), às 9h, o es-
pecialista em Educação e 
Autismo, que também é 
autista, Guilherme Sousa 
Bastos, ministrará a pa-
lestra “Intervenção Natu-
ralista para TEA baseada 
em ABA: Uma visão tec-

atualização dos músicos. 
Importante que durante a 
inscrição seja especificado 
se é músico solo, banda – 
com total de integrantes – 
estilo musical, um breve 
currículo e CD/DVD com 
gravação, no caso de ter 
pronto.
“A inscrição não significa 
que eles serão contrata-
dos imediatamente, mas 
podem ser chamados de 
acordo com os eventos a 
serem realizados e estilos 
musicais”, explica o se-
cretário de Turismo, Ro-
drigo Tavano, acrescen-
tando que o objetivo do 
prefeito Aguilar Junior é o 

Pessoa com Deficiência e 
do Idoso (Sepedi).
Segundo instrutor de en-
sino do Senai, Wellington 
de Souza, durante o cur-
so, os alunos sairão aptos 
para realizar os procedi-
mentos básicos de insta-
lação, como levantamento 
de materiais, dimensiona-
mento, orçamento e apli-
cação da estrutura.

Comunitária.
A Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
e Proteção ao Cidadão, fi-
cará responsável pelo alo-
jamento e alimentação dos 
policiais que chegam para 
o reforço.
O prefeito Aguilar Junior 
destaca que o município 
fará tudo que estiver ao al-
cance. “Sei que a PM sem-
pre ajudará nossos muníci-
pes. É a boa atuação deles 
a responsável pela queda 
nos índices de criminali-
dade no município”.

nológica e abrangente”, 
no Ciapi.
Já na quinta-feira (05), às 
14h, também no Ciapi, pa-
lestra “Capacidade Civil, 
Direitos Humanos e Inclu-
são da Pessoa com Defici-
ência”, ficará por conta de 
Pedro Pulzatto Peruzzo, 
Doutor em Direito pela 
USP, Advogado e Con-
sultor Geral da Comissão 
de Direitos Humanos da 
OAB.
Ambos os eventos vão 
conceder certificação de 3 
horas para os participan-
tes.
E para fechar o cronogra-
ma, às 8h30, na sexta-feira 
(06), a sede da Associação 
Comercial de Caragua-
tatuba recebe o projeto 
“Abordagem Inclusiva”, 
realizado pela Nutricionis-
ta com Deficiência Visual 
Mariana Prado Barbosa. 
O encontro capacitará os 
funcionários de estabele-
cimentos comerciais para 
um atendimento inclusivo. 
Este evento é direcionado 
aos comerciantes associa-
dos.
O Ciapi fica na Avenida 
Jorge Burihan, nº 30, no 
bairro Jardim Jaqueira 
(próximo à rodoviária). 
Para mais informações, o 
telefone é (12) 3886-3050.

fortalecimento dos músi-
cos locais.
A Secretaria de Turismo 
é responsável pela orga-
nização de eventos como 
Summer Festival, Por do 
Som Carnaval, Aniversá-
rio da cidade, Festival da 
Tainha, Festival de Food 
Truck, Caraguá Beer Fes-
tival, entre outros.
Importante destacar que 
para se inscrever o interes-
sado deve ser MEI (Micro 
Empreendedor Individual) 
ou ter empresa aberta com 
a banda para poder contra-
tar com a prefeitura.
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3897-7910.

O Drywall é uma parede 
formada por uma estrutura 
rígida, composta de perfis 
de aço e parafusada com 
chapas de gesso especiais, 
para cada tipo de ambien-
te. Sua estrutura interna é 
oca, por isso, instalações 
tendem a passar por seu 
interior, é o caso de: fia-
ções, linhas telefônicas e 
sistemas hidráulicos.


