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A GAzetA dos Municípios

Taubaté institui Plano de 
Contingência de Proteção 

e Defesa Civil

Bairros de Taubaté recebem 
projeto “Comunidade

Empreendedora”

Simube publica edital de 
convocação para cadastro 

de instituições

Decreto cria zona verde de 
estacionamento rotativo

A Prefeitura de Taubaté 
realiza a Operação Chu-
vas de Verão 2019/2020 
entre os dias 1º de dezem-
bro de 2019 e 31 de março 
de 2020. O Plano de Con-
tingência de Proteção e 
Defesa Civil (PCPDC) se 
baseia na adoção de medi-
das que antecipem eventos 
adversos, considerando 
os seguintes parâmetros: 
índices pluviométricos, 
previsão meteorológica 
e vistorias de campo. O 
plano atuará em quatro 
níveis, estado de obser-
vação (até 80mm com 
acompanhamento pluvio-

Nos dias 11 e 13 de no-
vembro, segunda e quarta-
-feira, a Secretaria de De-
senvolvimento e Inovação 
de Taubaté promove o lan-
çamento do projeto-piloto 
“Comunidade Empreen-
dedora”. 
Os primeiros bairros be-
neficiados são o Parque 
Aeroporto e o Cecap. As 
atividades acontecem das 
10h às 16h.
O “Comunidade Empre-
endedora” é um projeto 
que visa fomentar e in-
centivar o comércio e os 
pequenos empresários, 
levando aos bairros os di-
versos atendimentos ofe-
recidos pela prefeitura e 
também orientações sobre 
a administração do seu 

O Sistema Municipal de 
Bolsas de Estudos (Simu-
be) de Taubaté, publicou, 
no diário oficial do mu-
nicípio desta quarta-feira, 
dia 6 de novembro, o edi-
tal de convocação para as 
instituições de ensino mé-
dio, técnico profissionali-
zante e ensino superior.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, insti-
tuiu. A zona verde dentro 
do perímetro de zona azul 
do município.
O decreto nº 14595, de 
5 de novembro de 2019, 
amplia para até quatro 
horas  o tempo de perma-
nência dos veículos em al-
gumas ruas de uso exclu-
sivo de serviços de saúde, 
universidades e prédios 
públicos.
A isenção da rotatividade 
será exclusiva para ambu-
lantes, estudantes, univer-
sitários e outras situações 
específicas mediante anu-

métrico); estado de aten-
ção (a partir de 80,1 mm 
com vistoria de campo nas 
áreas identificadas ante-
riormente); estado de aler-
ta (após vistoria de órgão 
técnico competente com 
a remoção preventiva da 
população as áreas de ris-
co iminente indicadas pela 
vistoria) e estado de alerta 
máximo (remoção de toda 
a população de áreas de 
risco). Foram mapeados 
os setores de risco asso-
ciados a escorregamento, 
inundações, solapamen-
to, colapso e subsidência. 
São eles: Chácara Flóri-

próprio negócio.
Entre os serviços ofere-
cidos estarão presentes 
o Balcão de Empregos, 
Banco do Povo, Sala do 
Empreendedor, Procon 
e Vigilância Sanitária. A 
ideia é  apresentar os equi-
pamentos disponíveis no 
setor público para auxiliar 
o pequeno empresário e 
orientar sobre os proce-
dimentos legais para seu 
negócio.
O Sebrae Móvel também 
estará nos bairros para 
orientar quem já tem ou 
deseja investir em um pe-
queno negócio. Ele fun-
ciona como um escritório 
sobre rodas, em uma van 
customizada para o aten-
dimento ao público, equi-

A convocação é para as 
instituições localizadas 
no município que tenham 
interesse em atender alu-
nos matriculados em seus 
quadros com o benefício 
de bolsa de estudo para o 
exercício de 2020. As ins-
crições serão realizadas de 
6 a 29 de novembro, das 

ência da concessionária e 
da Secretaria de Mobili-
dade Urbana, desde que 
tecnicamente justificadas, 
comprovando a necessida-
de de permanecerem por 
tempo maior ao estipula-
do pelo sistema rotativo. 
O período máximo de es-
tacionamento nessa área 
será de 4 horas e o usuário 
deverá mudar o veículo 
após esse prazo.
As vias que estão inclu-
sas na zona verde são: 
avenida Professor Walter 
Thaumaturgo (entre a rua 
Dr. Emílio Winther e a av. 
John Fitzgerald Kennedy, 
no sentido bairro); praça 

da, Santa Tereza, Jardim 
Gurilândia, Loteamento 
Hércules Marsson, Sítio 
Santo Antônio, Cháca-
ra Silvestre, Jardim Ana 
Rosa, Estiva, Jardim San-
ta Catarina, Quiririm, Es-
toril, Loteamento Ana Lú-
cia, Cataguá, Vila Neide, 
Parque Esperança, Parque 
Três Marias, Chácaras 
Dallas e Água Quente.
Além do Plano de Contin-
gência, segundo decreto 
municipal nº 14594, foi 
criado o Comitê Munici-
pal de Gestão de Risco e 
Gerenciamento de Desas-
tres.

pada com computadores, 
internet, ar-condicionado 
e cartilhas com informa-
ções sobre planejamento 
para abertura do próprio 
negócio. São apresentados 
conceitos de gestão em 
administração, marketing, 
finanças, vendas e atendi-
mento ao público.
SERVIÇO
“Comunidade Empreen-
dedora”
Dia: 11/11/19 (segunda-
-feira), das 10h às 16h
Endereço: Praça Cristia-
nismo, Parque Aeroporto
Dia: 13/11/19 (quarta-fei-
ra), das 10h às 16h
Endereço: Avenida João 
Ramalho, Cecap – Praça 
em frente ao Condomínio 
Ipê.

8h30 às 11h30 e das 14h 
às 17h30, na praça Félix 
Guisard, 11, 2º andar (pré-
dio do relógio da CTI). Os 
documentos a serem pro-
tocolados no ato da inscri-
ção e demais orientações 
sobre critérios de classifi-
cação estão disponíveis no 
edital completo.

Comendador Marcelino 
Monteiro; rua Dr. Benedi-
to Cursino dos Santos; rua 
Portugal; rua Paraguai; rua 
Uruguai; rua Silva Jardim; 
rua Vicente Costa Braga; 
rua Nanci Guisard Ke-
hier; rua Expedicionário 
Ernesto Pereira; rua Padre 
Antônio Diogo Feijó; rua 
Carlos Rizzini; rua Otávio 
Guisard; rua dos Operá-
rios; rua Armando Salles 
de Oliveira; rua Professor 
Moreira; rua Anízio Ortiz 
Monteiro (trecho entre a 
av. Nove de Julho e rua 
Dino Bueno) e no entorno 
do parque Dr. Barbosa de 
Oliveira.
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Miscelânea
Curiosidades

Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? 
Na Antártida não há bactérias e em razão disso, os alimentos podem ser 
consumidos após anos sem uso, não existem também o mofo, nem as latas 
enferrujam e nem o alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flutuantes 
(iceberg) são formados por água doce e, em razão disso os mesmos flu-
tuam, pois a água doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte 
visível do iceberg sobre as águas representam uma média de 10% do seu 
total. Os 90% restantes estão sob as águas. Lá só existem duas estações: o 
verão com seis meses de duração de Sol (não existem noites) e o inverno 
com seis meses de duração (não existem noites). A temperatura media no 
verão é de zero grau centígrado e no inverno de menos 20 graus centígra-
dos, chegando a máxima de menos 70 graus centígrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem suprir todas as necessidades do nosso planeta 
por alguns séculos. 
***
A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provo-
cada por uma dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células 
vermelhas do sangue, encarregada do fluxo de oxigênio. Entre os sintomas 
da anemia estão a fadiga, a sensação de falta de ar, a irritabilidade e as 
infecções constantes. O primeiro passo para combater a anemia é adotar 
uma nova dieta alimentar.  

Humor

Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras 
em apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!
***
Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, 
diz para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso 
tenho que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que 
eu te dei hoje?
***
A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não 
atingir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozi-
nho. A humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os 
homens caminharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca 
da paz. Os homens não se entendem por quê? Porque eles não estendem as 
mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando deveriam 
aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deveriam 
perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os 
homens perceberam que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A es-
perança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada 
dos homens.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas 
o ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores 
ou a alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Necessárias para 
os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender acrescer não é 
fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.
  
Pensamentos, provérbios e citações

O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Não desista nunca, se está difícil é porque vale a pena.
Prefiro ser um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo.
Nossa paciência alcançará mais do que a nossa força.
Pouco se aprende com a vitória e mais com a derrota.
Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final.
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CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
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LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 123, Termo nº 7115
Faço saber que pretendem se casar NICOLAS RODRIGUES CAÇADOR e THAIS NOGUEIRA DA SILVA CUNHA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tremembé-SP, nascido em 20 de julho de 1987, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Antonio Nogaroto, nº 212, Ana Cândida, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ANTONIO CARLOS CAÇADOR, de 
62 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 04 de maio de 1957 e de SARA RODRIGUES CAÇADOR, de 59 anos, 
natural de California/PR, nascida na data de 15 de outubro de 1960, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela 
é natural de Tremembé-SP, nascida em 24 de janeiro de 1989, de profissão coordenadora, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ ANTONIO DA SILVA CUNHA, de 55 anos, natural de Santo 
Amaro/SP, nascido na data de 03 de novembro de 1964 e de JANE EYRE NOGUEIRA MARINHO, de 51 anos, natural de 
Fortaleza/CE, nascida na data de 16 de dezembro de 1967, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a im-
prensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 124, Termo nº 7116
Faço saber que pretendem se casar RAPHAEL SULIVÃ DE PAULA LIMA e ANA CAROLINA ALEXANDRE BARBOSA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté-SP, nascido em 26 de dezembro de 2000, de profissão freelance, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Quiririm, nº 83, Parque Nossa Senhora da Gloria, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de MARCELO DE PAULA 
LIMA, de 50 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 01 de outubro de 1969 e de GABRIELA CRISTINA DE 
PAULA, de 44 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 16 de outubro de 1975, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 07 de janeiro de 1998, de profissão do lar, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ALBERTO HENRIQUE BARBOSA, de 50 anos, natural 
de Tremembé/SP, nascido na data de 20 de junho de 1969 e de RENATA SILVA ALEXANDRE BARBOSA, de 47 anos, 
natural de São Paulo/SP, nascida na data de 10 de setembro de 1972, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para 
a imprensa local desta cidade.

Taubaté promove Caminhada 
da Diversidade Cultural

Movimento “Território da Juventude” 
acontece dia 23 em Pinda

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté realiza 
no próximo domingo, dia 
10 de novembro, a Ca-
minhada da Diversidade 
Cultural.
O encontro para a con-
centração do público está 
agendado para as 8h30 

No sábado (23), o grupo 
“Fala Jovem” realiza o 
movimento cultural vol-
tado ao público jovem da 
cidade, o “Território da 
Juventude”, na sede do 
Conselho do Negro, das 
15h às 18 horas. 
O movimento conta com 
apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e o 
Conselho de Participação 

na praça Dom Epaminon-
das. O grupo irá percorrer 
as ruas da região central 
até o Centro Cultural To-
ninho Mendes, local em 
que o secretário munici-
pal        Márcio Carneiro 
irá ministrar uma palestra 
sobre o tema.

da Comunidade Negra de 
Pinda.
A programação conta com 
abertura de jovens repre-
sentantes do Grupo “Fala 
Jovem” e apresentação da 
pesquisadora do Apta so-
bre Agroecologia. Em se-
guida, SLAM, Batalha de 
Rap, Participação de MCs 
e pocket show com “Vaca 
Tussa”, além de Economia 

A Caminhada conta com a 
participação de grupos fol-
clóricos de jongo, moçam-
bique, congada, maracatu, 
capoeira, representantes 
de grupos de dança, tea-
tro e artes plásticas. Mais 
informações pelo telefone 
3621-6040.

Criativa com o melhor do 
artesanato e comidinhas 
deliciosas.
O evento terá a participa-
ção do DJ Célio Lopes, In-
dianara, Di Preto, Rodrigo 
Popay, NMendes e Apes.
A Sede do Conselho  Mu-
nicipal de Participação da 
Comunidade Negra está 
situada na travessa Rui 
Barbosa – Centro.
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Seresteiros se apresentam 
nas ruas de Quiririm

Ações da Guarda Civil de Pinda 
na rua trazem mais segurança

Escola Municipal realiza visita 
a Lar de Idosos em Pinda

Alunos de Podologia realizarão 
atendimentos a diabéticos no 

Bom Sucesso em Pinda

Hoje a noite os moradores 
de Quiririm e  interessa-
dos poderão acompanhar 
um grupo de seresteiros 
pelas ruas do Distrito em 
uma iniciativa da Secreta-
ria de Turismo e Cultura 
de Taubaté.
A concentração aconte-
ce às 19h30 em frente ao 
palco da praça de eventos, 
localizada à rua Cel. Mar-
condes de Mattos, e segue 
pelas ruas até às 23h com 
um repertório repleto de 

A Guarda Civil Metropo-
litana da Prefeitura de Pin-
damonhangaba prossegue 
executando diversas ações 
na rua trazendo mais segu-
rança para a população da 
cidade.
Na última semana a GCM 
Pinda, através da equipe 
de Bike guardas Luciano 
e Gabriel apreendeu dois 
menores de idade portan-
do um simulacro de uma 
pistola no bairro Campo 
Belo. Suspeitos de assal-
to próximo à linha férrea, 

A turma do 4º ano A, da 
Escola Municipal Rachel 
de Aguiar Loberto, teve a 
oportunidade de visitar o 
Lar São Vicente de Pau-
lo, como ação concreta do 
Projeto “Fortalecimento 
de vínculos: cuidar de si, 
do outro e do meio”.
De acordo com a equipe 
escolar, “foi um momen-
to único, onde os alunos 
puderam interagir com os 
idosos, presenciando e vi-
vendo, todo respeito, cari-
nho e cuidado trabalhados 
durante o projeto em ques-

Os alunos de Podologia 
do Senac de Pindamo-
nhangaba estarão pres-
tando atendimento aos                                
participantes do grupo de 
risco da ESF – Estratégia 
da Saúde da Família, do 
Bom Sucesso, das 13h às 

canções tradicionais de 
serestas.
O projeto “Seresta no Qui-
ririm 2019” tem a progra-
mação até o final do ano, 
sempre às sextas-feiras, 
uma vez por mês.
O projeto musical reali-
zado ao ar livre pelas ruas 
de Quiririm possibilita aos 
amantes da música mais 
uma opção de lazer. 
Os trabalhos são conduzi-
dos pelos músicos: Puru 
(violão) Nico Ferreira 

eles foram encaminhados 
à Delegacia de Polícia.
Outra ação aconteceu no 
Distrito de Moreira César, 
quando os GCMs Élcio e 
Alexandre, em patrulha-
mento, depararam com 
um arrombamento de uma 
bicicletaria. Os guardas 
preservaram o local até a 
chegada do proprietário 
acompanhado da Polícia 
Militar.
Apoio à Operação em 
Taubaté
No último dia 4, a GCM 

tão”.
A participação dos alunos 
e comunidade em todo o 
projeto e principalmente 
nas ações concretas, não 
só junto aos idosos, mas 
junto a todos que neces-
sitam, agregou valores ao 
cotidiano de todos, ressal-
tando e atingindo os obje-
tivos do projeto.
Segundo os alunos, esse 
momento não foi apenas 
uma “visita”, foi um ges-
to fraterno que gerou um 
aprendizado para a vida. 
“Eu e todos os meus ami-

16h30, na segunda-feira 
(11).
Serão 21 atendimentos 
destinados ao grupo de 
diabéticos do bairro Bom 
Sucesso. 
A iniciativa contará com o 
apoio de toda a equipe da 

(violão) e Davi (pandeiro) 
e acompanhado pelo pú-
blico. O objetivo é, além 
de promover a cultura e 
artistas locais, fomentar 
o turismo e homenagear 
nomes como Lamartine 
Babo, Nelson Gonçalves, 
Noel Rosa, Pixinguinha e 
Dolores Duran, entre ou-
tros.
Mais informações pelo te-
lefone 3621-6040. A pró-
xima edição é no dia 13 de 
dezembro.

participou de uma ação 
da Polícia Civil de Tauba-
té auxiliando numa mega 
operação com o cumpri-
mento de vários manda-
dos de busca e apreensão 
em diferentes pontos da 
cidade denunciados pela 
população como locais 
suspeitos de tráfico de en-
torpecentes.
O Canil da GCM Pinda 
esteve presente com um 
cão farejador utilizado na 
ação na procura de arma e 
drogas.

gos começamos a falar 
com essas crianças gran-
des, que são mais conhe-
cidas como idosos (as) e 
a mostrar nossos cartazes 
e ali eu aprendi a não só 
falar, mas escutar o que o 
outro tem para me dizer”, 
disse a aluna Anna Alice.
Para a equipe escolar, o 
projeto não só ensinou, 
mas também concretizou 
o fortalecimento dos vín-
culos para a formação de 
um cidadão de bem, que 
respeita a si e a sociedade 
em que está inserido.

unidade de saúde.
O atendimento é uma re-
alização do curso de po-
dologia do Senac, em 
parceria com a Secreta-
ria Municipal de Saúde e 
Fundo Social de Solidarie-
dade.
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Prefeitura de Caçapava está com inscrições 
abertas para expositores interessados em
participar do 3º Festival Cultural da Moçota

Cruzamento de linda férrea
próximo ao cemitério será

interditado por 25 dias em Pinda

Projeto Escola de Construção Civil 
do Fundo Social de Solidariedade 

de Caçapava certifica alunos

Prefeitura de Pinda amplia
atendimentos no NAP

beneficiando educação especial

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
está com inscrições aber-
tas, por meio de Edital 
de Chamamento Público, 
para expositores que te-
nham interesse em partici-
par do 3º Festival Cultural 
da Moçota, evento que 
será realizado no dia 24 
de novembro, das 9 às 17 
horas, no Centro de Edu-
cação Ambiental Parque 
Ecológico da Moçota.

Em virtude de obras de 
manutenção da MR Lo-
gística na passagem fér-
rea, o trecho entre as ruas 
Eloy Chaves/avenida For-
tunato Moreira e Voluntá-
rio Vitoriano Borges ficará 
interditado entre os dias 
11 de novembro e 5 de de-
zembro de 2019.
Para o cruzamento da via 
férrea, os motoristas e mo-

A Prefeitura de Caçapava 
e o Fundo Social de So-
lidariedade do Município 
certificaram na última sex-
ta-feira (01/11) mais uma 
turma do curso de Assen-
tador de Pisos e Azulejos 
promovido em parceria 
com a Escola de Constru-
ção Civil do Fundo Social 
de São Paulo.
O curso tem carga horária 
de 30 horas. O objetivo é 
oferecer qualificação rá-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação, 
realizou, na terça-feira 
(5), a assinatura do ter-
mo de colaboração com a 
Organização Social Inte-
ração e a apresentação da 
ampliação das unidades 
dos Núcleos de Apoio Psi-
copedagógicos (NAPs) da 
cidade. A cerimônia con-
tou com a presença do pre-
feito Dr. Isael Domingues, 
vice-prefeito e secretário 
de Governo Ricardo Pio-
rino, secretário de Educa-
ção Prof. Júlio Valle e o 
presidente da Câmara em 
exercício, Carlos Moura 
Magrão.
Atualmente, a Secretaria 
de Educação conta com 
duas unidades de NAP, nos 
bairros Bela Vista e Pasin 
e, por meio deste proces-
so, Pinda passará a ter 4 
unidades do NAP: Pasin, 
Centro, Cidade Jardim e 
Cidade Nova, abrangendo 
todas as regiões da cidade, 
aumentando o atendimen-
to para 500 vagas em vez 
das 200 disponíveis hoje. 
Com a descentralização 
dos serviços, a Secretaria 
de Educação visa a garan-
tia de acesso e a perma-
nência dos alunos.

Poderão participar do 
Chamamento Público, ar-
tesãos e expositores de 
produtos típicos da região 
ou produtos processados 
de forma artesanal, com 
ingredientes de base agro-
ecológicos, como geleias, 
compotas, doces, bolos, 
pães, etc, desde que res-
peitadas as práticas ideais 
de higiene na manipulação 
de produtos dos alimentos.
As inscrições deverão ser 
realizadas até o dia 11 de 

tociclistas que estiverem 
na Eloy Chaves, Fortunato 
Moreira e quiserem aces-
sar a Voluntário Vitoriano 
Borges (rua do cemitério 
e acesso ao Santa Luzia/
Vila Bourghese) deverão 
seguir pela rua Dos Sagra-
dos Corações, passar pelo 
viaduto e retornar pela rua 
Francisco de Oliveira Li-
nha (lateral do cemitério).

pida para os participantes, 
permitindo maior acesso a 
vagas no mercado de tra-
balho. Para os alunos que 
participaram das ativida-
des, o curso representou 
uma boa oportunidade de 
capacitação. “É um curso 
abrangente e que fornece 
uma boa noção. O profes-
sor conseguiu nos passar 
o conhecimento que ele 
tem. Aprendemos a es-
quadrinhar, nivelar e as-

O investimento está sen-
do de R$ 960 mil ao ano 
e a previsão de início do 
funcionamento das novas 
unidades é já na primeira 
semana de dezembro.
De acordo com o secre-
tário de Educação, Prof. 
Júlio Valle, este processo 
objetiva garantir que toda 
criança com deficiência 
matriculada na rede muni-
cipal tenha o amparo para 
se desenvolver.
Além de mais unidades, os 
NAPs estarão mais equi-
pados. 
Hoje, contam com fono-
audiólogo, psicólogo e 
pedagogo. Com a mudan-
ça, os NAPs irão oferecer 
aos alunos os serviços de: 
psicólogo, fonoaudiólogo, 
psicopedagogo, psicomo-
trista, terapeuta ocupacio-
nal e neuropediatra.
Somado às melhorias no 
NAP, a Prefeitura vem re-
alizando movimentos de 
melhoria no atendimento 
à educação especial. No 
início de 2017, a rede mu-
nicipal oferecia: 18 salas 
de recurso multifuncio-
nais, 2 NAPs, professo-
res de apoio nas unidades 
escolares, fila de espera 
de meses e até anos pelo 
devido atendimento espe-

novembro de 2019, pesso-
almente, de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 11h30, e 
das 14h às 16h30, na sede 
da Secretaria de Cultura, 
Esportes e Lazer, situada 
na Av. Dr. José de Moura 
Resende, 475, Vera Cruz, 
Caçapava.
O edital completo com 
as regras de participação 
bem como documentos 
necessários para inscrição 
está disponível no site da 
prefeitura.

Da mesma forma, quem 
estiver na ‘Voluntário’ e 
quiser ir ao centro pela 
Fortunato Moreira deverá 
acessar a rua Francisco de 
Oliveira Linha, Sagrados 
Corações e viaduto.
Para os pedestres e ci-
clistas, a via permanecerá 
aberta normalmente, pois 
será construída uma pas-
sagem sobre a linha férrea.

sentar azulejos e pisos”, 
disse Kleber Alex da Silva 
Monteiro, que recebeu a 
certificação.
O professor João Martins 
afirmou que os alunos as-
similaram muito bem o 
conteúdo e acredita que o 
curso contribuirá positiva-
mente na busca por even-
tuais oportunidades de tra-
balho. Além disso, o aluno 
pode aplicar o que apren-
deu em serviços próprios.

cializado.
Agora, após o trabalho 
que vem sendo feito pela 
Secretaria de Educação, a 
educação especial conta 
com: dotação orçamentá-
ria própria, parceria com 
a APAE, equoterapia, 120 
agentes de educação bási-
ca e especial, plano edu-
cacional individualizado 
(PEI), e mais dez salas de 
recurso multifuncional, 
totalizando 28 salas de re-
cursos multifuncionais.
Para o prefeito Dr. Isael 
Domingues a educação 
é uma prioridade em sua 
gestão. “Temos investido 
muito em educação para 
a formação das nossas 
crianças e com a educa-
ção especial não poderia 
ser diferente. Se com-
paramos a realidade de 
2017 até os dias de hoje 
fica claro que a amplia-
ção do atendimento, com 
qualidade, tem que ser 
prioridade principalmente 
para a educação especial. 
É com muita alegria que 
assinamos este termo de 
compromisso com a OS 
Interação, porque sabe-
mos que vamos oferecer 
um trabalho muito melhor 
para nossas crianças”, en-
fatizou Dr. Isael.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade Convite nº 11/2019, Processo nº 31/2019, para Pres-
tação de Serviços de Oficinas de Artesanato. Abertura da Sessão Pública dia 
19/11/2019 às 08:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, 
mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 18/11/2019, 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


