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A GAzetA dos Municípios

Taubaté encerra agosto 
com 190 casos de dengue

Pamo São Pedro em 
Taubaté é revitalizado

Taubaté busca inovação 
com centros de tecnologia

Fêgo Camargo abre
inscrições para

processo seletivo 2020

Taubaté chega ao final do 
inverno com o desafio de 
conter a proliferação de 
casos de dengue nas esta-
ções mais quentes e chu-
vosas do ano.
O alerta foi reforçado com 
o término de agosto, quan-
do o município atingiu um 
saldo de 190 casos positi-
vos da doença. Foram 156 
casos positivos autóctones 
e 34 casos positivos im-
portados. Isto representa 
mais que o triplo de casos 
registrados em todo o ano 
passado.
Somente nos meses mais 
frios, entre junho e agos-
to, foram registrados 57 
casos positivos de dengue 
em Taubaté.

A Prefeitura de Taubaté 
entrega amanhã, dia 11 de 
setembro, a revitalização 
do Posto de Atendimento 
Médico e Odontológico 
(Pamo) São Pedro.
A unidade recebeu ser-
viços de manutenção, 
com substituição de te-
lhas, portas e azulejos, 

Prefeitura de Taubaté e 
Universidade de Taubaté 
(Unitau) lançam hoje, o 
HITT (Hub de Inovação 
em Tecnologia de Tauba-
té), com a implantação 
de ambientes inovadores 
para a atração de startups.
O convênio para o primei-
ro Centro de Inovação – 
HUB será assinado às 9h 
no prédio Unitau Digital, 
localizado à rua Conse-
lheiro Moreira de Barros, 
203, centro.
O Programa HITT é com-
posto por ambientes de 
inovação implantados em 
pontos estratégicos de 
Taubaté. 
Cada ambiente fará par-
te de uma estrutura 
em rede, com serviços                            
compartilhados no muni-
cípio, aos moldes de gran-
des centros como o Vale 
do Silício, nos Estados 
Unidos.
“Taubaté está classificada 
entre as melhores cida-

Até o dia 30 de setembro 
estão abertas as inscrições 
para o processo seletivo 
da Escola Municipal de 
Artes Maestro Fêgo Ca-
margo. A seleção é para a 
oferta de vagas de cursos 
gratuitos para os morado-
res de Taubaté.

De acordo com levanta-
mento da série histórica 
de casos de dengue no 
município, são registrados 
intervalos de tempo com 
picos da doença seguidos 
por períodos de dois a três 
anos com menores regis-
tros.
Ainda não houve este 
ano casos confirmados de 
zika, chikungunya ou fe-
bre amarela. 
Ações de educação conti-
nuada  continuam sendo 
as melhores opções para o 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti, responsável 
pela transmissão das do-
enças.
Palestras em escolas, 
orientações nas visitas 

reparos internos e no 
calçamento, remoção de                                       
infiltrações e a instalação 
de concertina para a prote-
ção da área.
Os serviços também con-
templaram a reconstrução 
de um galpão anexo ao 
Pamo, com ampliação da 
área de cozinha, lavande-

des do Brasil para fazer 
negócios. Para isto, cabe 
ao poder público garantir 
um ambiente favorável 
ao desenvolvimento com 
investimentos em infraes-
trutura e o fortalecimento 
de parcerias como esta 
que estamos fazendo com 
a universidade”, afirmou o 
prefeito Ortiz Junior.
A ideia é consolidar a par-
ceria entre governo, indús-
tria e universidade, princi-
pais eixos no ambiente de 
promoção e geração de 
inovação, negócios, opor-
tunidades de trabalho e 
desenvolvimento.
“A formação empreende-
dora está em nossa missão 
e a inovação é um de nos-
sos valores. Fazer parte 
deste convênio reforça es-
ses pilares e nos dá a opor-
tunidade para avançarmos 
e oferecermos uma for-
mação de mais qualidade. 
Quando olhamos alguns 
gigantes como Google ou 

Estão disponíveis 436 va-
gas em 16 cursos nas áre-
as de artes visuais, dança, 
instrumento musical, can-
to e teatro. 
O candidato pode verifi-
car o edital completo e se 
inscrever em apenas um 
curso e deve efetuar a ins-

casa a casa, panfletagem 
e a busca constante pelo 
engajamento da comuni-
dade estão entre as ativi-
dades diárias dos agentes 
de controle de vetores 
do Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) de 
Taubaté.
Série histórica: registros 
de dengue em Taubaté
2010 – 4.127 casos
2011 – 4.426 casos
2012 – 62 casos
2013 – 578 casos
2014 – 9.662 casos
2015 – 2.475 casos
2016 – 3.306 casos
2017 – 71 casos
2018 – 59 casos
2019 – (janeiro a agosto) 
190 casos

ria, depósito de material 
de limpeza, lixo e expur-
go.
Serviço: Revitalização do 
Pamo São Pedro
Dia: 11 de setembro
Horário: 10h
Endereço: rua Marechal 
Rondon, nº 374, São Pe-
dro, Taubaté – SP

Facebook, por exemplo, 
uma das coisas que eles 
têm em comum é que tive-
ram início em uma univer-
sidade”, afirmou a Profa. 
Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes, reitora da Unitau.
O primeiro HUB vai fun-
cionar no prédio Unitau 
Digital, com salas indivi-
duais para as empresas se-
lecionadas, espaços para 
coworking e áreas comuns 
como banheiros, salas de 
reunião, salas de descan-
so, convivência e cozinha. 
A vocação deste HUB 
será a pesquisa voltada 
para tecnologia, inovação 
e educação.
O segundo Hub, que deve 
ser lançado ainda este ano, 
estará ligado à área de se-
gurança cibernética. Os 
próximos HUBs poderão 
trabalhar em segmentos 
como cidades inteligentes 
e sustentáveis, indústria 
4.0 e economia criativa e 
social.

crição exclusivamente no 
endereço eletrônico http://
www.taubate.sp.gov.br/
fego/. No ato da inscrição 
o aluno optará pelo perío-
do pretendido para reali-
zar o teste, que acontece-
rá de 21 a 25 de outubro, 
conforme a área.
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Miscelânea
Curiosidades

Especialidades médicas

Angiologista: trata do aparelho circulatório
Cardiologista: trata do coração
Dermatologista: trata da pele
Endocrinologista: trata das glândulas
Gastroenterologista: trata do aparelho digestivo
Geriatra: trata das pessoas idosas
Ginecologista: trata das mulheres
Hematologista: trata do sangue
Nefrologista: trata dos rins
Neurologista: trata do sistema nervoso
Obstetra: trata da gravidez e do parto
Oftalmologista: trata dos olhos
Ortopedista: trata dos ossos e dos músculos
Otorrinolaringologista: trata do nariz, dos ouvidos e da garganta
Pediatra: trata das crianças
Pneumologista: trata dos pulmões
Reumatologista: trata do aparelho locomotor
Urologista: trata dos rins e das vias urinárias
***  
Gripes e resfriados são doenças respiratórias, causadas por vírus que po-
dem ser contraídas pelo ar ou pelo contado direto entre as pessoas. Até 
hoje, nenhum estudo comprovou que seres humanos submetidos às baixas 
temperaturas correm mais riscos de contrair essas doenças. Esse mito pode 
ser explicado porque, em dias mais frios, as pessoas passam mais tempo 
aglomeradas em ambientes fechados, o que facilita a contaminação. Além 
disso, alguns tipos de vírus da gripe, se multiplicam mais no inverno.    

Humor

Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma con-
sulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai 
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz 
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme mul-
tidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***  
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacio-
nal de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está 
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou 
fazendo?

Mensagens

Coisas que levamos muitos anos para aprender:

1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e um 
laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça hu-
mana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra 
seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com 
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não 
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um armador 
solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais cons-
truíram o Titanic. 

Pensamentos, provérbios e citações

Um coração sem mácula dificilmente de assusta.
Se não fosse pelo ultimo minuto, muita coisa ficaria sem fazer.
Onde existe vontade, existem meios.
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Guerreiras Pinda estão na 
Final da Copa Paulista

As Guerreiras Pinda, equi-
pe feminina de futsal da 
Secretaria de Esportes, 
venceu a equipe de Franca 
e se classificou para a final 
da Copa Paulista, no giná-
sio do Tabaú.
Anteriormente, o primeiro 
confronto ficou em 2×2, 
na casa das adversárias. A 
equipe de Pindamonhan-
gaba precisava da vitó-

ria no segundo jogo para 
garantir a vaga na final. 
E com muito empenho, a 
classificação foi conquis-
tada.  
Numa virada espetacular, 
as guerreiras marcaram 
4×2, com Gabi, Ludmila, 
Júlia e Larissa.
E a agenda não para
As Guerreiras Pinda Fut-
sal empataram com o Ti-

ger Corinthians, por 2×2, 
em São Bernardo. 
Desta forma, as meninas 
estão a uma vitória de se 
classificarem para as se-
mifinais do Campeonato 
Paulista da Federação sub 
20. 
O próximo jogo acontece 
hoje, às 19h30, no ginásio 
do Tabaú contra a equipe 
Guarulhense.
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São Paulo lança licitação 
para gestão compartilhada 

em presídios

Governo federal lança programa para a
implantação de escolas cívico-militares

Taubaté terá a sua escola
cívico-militar a partir de 2020

O governo estadual lançou 
ontem, dia 6 a licitação 
para gestão compartilhada 
com a iniciativa privada 
em quatro unidades prisio-
nais do estado. A previsão 
é que até o final do ano as 
unidades passem a operar 
no novo sistema. Os con-
tratos podem ser de até de 
cinco anos. As unidades 
ainda estão em construção 
nas cidades de Gália (duas 
unidades), Aguaí (uma 
unidade) e Registro (uma 
unidade). Ao todo serão 
3.292 vagas.
“São Paulo tem o maior 
sistema prisional do país. 
Temos 174 unidades pri-
sionais, com 235 mil pre-
sos. É a maior população 
penitenciária do país. Te-
mos 31 mil agentes peni-
tenciários e uma média de 
10 mil novos presos por 
mês.Temos que aumentar 
a nossa capacidade prisio-
nal para o cumprimento 
de pena e ressocialização. 
Respeitamos o direito da-
queles que cumprirem 
pena possam se ressocia-
lizar, trabalhar, estudar e 
ter a perspectiva de voltar 
à sociedade”, disse o go-

O governo federal lan-
çou nesta quinta-feira, 5 
de setembro, o Programa 
Nacional das Escolas Cí-
vico-Militares. Está pre-
vista a implementação 
de 216 colégios até 2023 
– 54 por ano, a começar 
por 2020. É o dobro do 
anunciado pelo Ministério 
da Educação (MEC) no 
Compromisso Nacional 
pela Educação Básica, em 
julho. Agora é o momento 
de estados e municípios 
aderirem à iniciativa. A 
cerimônia de lançamento 
foi realizada no Palácio do 
Planalto.
A escola cívico-militar é 
um modelo desenvolvido 
para promover a melhoria 
na qualidade da educação 
básica do país. 
Para isso, será construído 
um ambiente de parcerias 
e de maior vínculo entre 
gestores, professores, mi-
litares, estudantes e até 
mesmo pais e responsá-
veis.
O presidente Jair Bolso-
naro destacou a disciplina 
em escolas com tutela de 
militares e as classificou 
como fundamentais para o 
desenvolvimento do país. 
“O que nos tira da misé-
ria, da pobreza, da igno-
rância, é o conhecimento. 
É o ensino”, afirmou após 

A prefeitura de Tauba-
té, anunciou esta semana 
que vai abrigar a primeira 
escola cívico-militar do 
Estado, nos moldes ide-
alizados pelo presidente 
Jair Bolsonaro, a partir de 
fevereiro de 2020. O País 
já tem 203 colégios nesse 
formato, em que a gestão é 
compartilhada entre civis 
e militares.
O prefeito Ortiz Junior 
(PSDB) anunciou na se-
gunda-feira, 2, em rede 
social, a instalação do co-
légio em um prédio cons-
truído para abrigar uma 
escola técnica estadual. 
“A prefeitura construiu 
esse prédio há dois anos e 
esse espaço ficou disponí-
vel”, disse Ortiz.
Segundo o prefeito, a pro-
posta partiu da deputada 
estadual Letícia Aguiar 
(PSL), autora de um pro-
jeto de lei que incentiva 
escolas cívico-militares 
no Estado. “Quando Letí-
cia me falou, pensei que já 

vernados do estado, João 
Doria.
A iniciativa privada será 
responsável pela manuten-
ção da unidade prisional, 
por serviços técnicos e de 
apoio nas áreas psicológi-
ca, médica, odontológica, 
psiquiátrica, assistencial, 
pedagógica, esportiva, so-
cial, material e trabalho, 
para o desenvolvimento e 
acompanhamento dos pre-
sos. Parceria público-pri-
vada. A segurança externa 
das unidades e as escoltas 
continuarão sob responsa-
bilidade do Poder Público, 
com os agentes penitenci-
ários. Eles também conti-
nuarão responsáveis pelas 
funções de diretor geral da 
unidade, diretor de segu-
rança e disciplina, além de 
integrantes da Célula de 
Intervenção Rápida (CIR), 
responsável por intervir 
em casos de distúrbios, 
entre outras funções.
Segundo o vice-governa-
dor e secretário de Go-
verno, Rodrigo Garcia, as 
parcerias público-privadas 
(PPPs) serão implantadas 
em duas etapas, sendo a 
primeira a anunciada hoje 

assinar o decreto que cria 
o programa.
O modelo de excelência 
vai abranger as áreas: di-
dático-pedagógica: com 
atividades de supervisão 
escolar e psicopedagogia 
para melhorar o processo 
de ensino-aprendizagem 
preservando as atribuições 
exclusivas dos docentes; 
educacional: pretende for-
talecer os valores huma-
nos, éticos e morais bem 
como incentivar a forma-
ção integral como cidadão 
e promover a sensação de 
pertencimento no ambien-
te escolar; administrativa: 
para aprimorar a infraes-
trutura e a organização da 
escola para aprimorar a 
utilização de recursos dis-
poníveis na unidade esco-
lar. 
Apenas nesses dois últi-
mos pontos haverá a parti-
cipação dos militares.
O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, res-
saltou o aumento da meta 
de número das escolas já 
no lançamento do progra-
ma. “A gente tinha uma 
meta e sabia qual era, de 
108 [escolas cívico-mili-
tares até 2023]. E já lan-
ça o programa com o do-
bro da meta, 216. E tenho 
certeza, presidente, que o 
senhor vai entregar esse 

temos área para isso, com 
quadra esportiva coberta 
campo de futebol e ao lado 
de uma escola preparatória 
para pessoas que vão en-
trar no mercado aeronáu-
tico.” O prédio fica próxi-
mo da Escola Municipal 
de Ciências Aeronáuticas, 
que forma mecânicos e 
técnicos em manutenção 
de aeronaves. O novo co-
légio deve atender alunos 
do ensino médio.
A deputada contou que 
há dois anos, antes de sua 
eleição, viajou até Goiânia 
para ver como funciona 
esse modelo de ensino. “É 
eficiente, tem qualidade, 
alto desempenho e os alu-
nos respeitam o professor 
na sala de aula”, disse. A 
disciplina em sala de aula 
é uma das principais van-
tagens do modelo desta-
cado pelos defensores do 
projeto.
A Prefeitura de Taubaté 
informou que o projeto 
da nova escola será apre-

e a segunda em 2020, com 
a concepção completa dos 
novos presídios, desde sua 
construção até a operação.
“Os dois principais obje-
tivos da parceria público-
-privada é trazer o menor 
custo para o estado na 
manutenção do sistema 
prisional e dar alternativas 
de reinserção social para o 
detento. Os presídios que 
estarão amanhã na licita-
ção servirão de referência 
entre os administrados por 
terceirizados nesse pri-
meiro momento e os atu-
ais”, disse Garcia.
O vice-governador expli-
cou que, no caso das PPPs 
completas, os indicadores 
de reinserção social serão 
colocados como fatores 
de pagamento ao parcei-
ro privado. “Nós acre-
ditamos que a iniciativa 
privada tem melhores es-
tratégias de estimular um 
detento a estudar e traba-
lhar. Pelo Código Penal, 
isso reduz a pena. Então, 
um dos indicadores que 
será levado em conta será 
por exemplo o número de 
anos reduzidos de pena do 
detento daquele presídio”.

país com 10% das escolas 
sendo cívico-militares”, 
disse.
O modelo será levado, 
preferencialmente, para 
regiões que apresentam si-
tuações de vulnerabilidade 
social e baixos Índices de 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb), indi-
cador que mede a quali-
dade das escolas públicas. 
Entre as premissas dos 
programas estão a contri-
buição para a melhoria do 
ambiente dos profissionais 
de educação e para a redu-
ção dos índices de violên-
cia, da evasão, da repetên-
cia e do abandono escolar.
O secretário de Educação 
Básica do MEC, Janio 
Macedo, enfatizou que as 
escolas cívico-militares 
já existentes, mesmo que 
fora do modelo MEC, têm 
sucesso. “Existem 203 
escolas cívicos-militares, 
em 23 unidades da Fede-
ração, com maior Ideb [Ín-
dice de Desenvolvimento 
da Educação Básica] do 
que as civis, apresentando 
taxa de evasão 71% menor 
e de reprovação 37,4% in-
ferior”, explicou.
Os 26 estados e o Distri-
to Federal têm de 6 a 27 
de setembro para indicar 
duas escolas que poderão 
receber o projeto em for-

sentado em evento, no 
próximo dia 28, reunindo 
educadores e secretários 
municipais de educação 
do Vale do Paraíba.
O Ministério da Educação 
(MEC) ainda não deu de-
talhes sobre o projeto.
Entre os vereadores de 
Taubaté há opiniões di-
vergentes. O presidente 
da Câmara, Boanerge dos 
Santos (PTB), sargento 
aposentado da Polícia Mi-
litar, manifestou apoio. 
“Nesses moldes, deve ser 
a primeira do Estado e 
acredito que a procura vai 
ser grande”, disse.
O vereador João Vidal 
(PSL), correligionário de 
Bolsonaro, questiona o 
projeto. “Quem vai cus-
tear? Se for um colégio 
militar em Taubaté, custe-
ado pelo Exército ou pelo 
MEC, ótimo, sou a favor. 
Se for um colégio militar 
bancado pelo orçamento 
de Taubaté, aí é questioná-
vel”.

mato piloto já no primeiro 
semestre letivo de 2020. 
Os colégios devem ter de 
500 a 1.000 alunos do 6º 
ao 9º ano do ensino fun-
damental e/ou do ensino 
médio. Antes disso, a co-
munidade escolar deverá 
aceitar a mudança. Uma 
das condições fixadas pelo 
MEC é que estados e mu-
nicípios apliquem uma 
consulta pública para esse 
fim, afinal a adesão ao 
programa é voluntária.
Apoio militar – Em par-
ceria com o MEC, o Mi-
nistério da Defesa vai des-
tacar militares da reserva 
das Forças Armadas para 
trabalhar nas escolas le-
vando mais disciplina e 
organização. 
A ideia é que eles sejam 
contratados por meio de 
processo seletivo. A dura-
ção mínima do serviço é 
de dois anos, prorrogável 
por até dez, podendo ser 
cancelado a qualquer tem-
po. 
Os profissionais vão rece-
ber 30% da remuneração 
que recebiam antes de se 
aposentar.
Segundo o ministro da 
Defesa, general Fernando 
Azevedo e Silva, o tra-
balho em grupo é funda-
mental para o sucesso do 
programa. ”A busca por 

parcerias e a adoção de 
práticas consagradas é um 
dos caminhos para garan-
tir o futuro dos brasileiros. 
Dessa forma, o programa 
foi estruturado pelo MEC, 
com apoio da Defesa e ou-
tros órgãos”, disse.
Os estados poderão ain-
da destinar policiais e 
bombeiros militares para 
apoiar a administração 
das escolas. Nesse caso, 
o MEC repassará a verba 
ao governo, que, em con-
trapartida, investirá na in-
fraestrutura das unidades, 
com materiais escolares e 
pequenas reformas. Serão 
investidos R$ 54 milhões 
por ano, ou seja, R$ 1 
milhão por escola. Des-
se montante sairá o pa-
gamento dos militares da 
Defesa e a verba para os 
governos estaduais e DF 
que aderirem ao progra-
ma.
Capacitação – Para que 
militares e comunidade 
escolar possam se adaptar 
ao novo modelo, haverá 
treinamentos. Um plano 
de trabalho está em cons-
trução para ser colocado 
em prática antes do ano 
letivo de 2020.
Pesquisa – Uma pesqui-
sa realizada pelo Instituto 
Checon em todos os esta-
dos e no Distrito Federal 

revelou que 85% dos en-
trevistados gostariam de 
matricular seus filhos em 
escolas cívico-militares. 
O levantamento aponta 
ainda que a média da ava-
liação geral das escolas 
cívico-militares é de 8,3, 
numa escala de zero a 10.
Foram analisados aspec-
tos como segurança (nota 
8,1), ensino (nota 7,8), 
disciplina dos alunos (nota 
8,1), respeito ao professor 
(nota 8,3), preparo dos 
alunos para a vida (nota 
8,1) e atenção e valores 
humanos e cívicos (nota 
8,0).
Foram entrevistadas 2.062 
pessoas entre os dias 8 e 
15 de agosto de 2019. A 
margem de erro é de 2,3 
pontos percentuais para 
mais ou para menos.
Participaram também do 
evento o vice-presidente 
da República, general Ha-
milton Mourão, os minis-
tros da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, do Gabinete 
de Segurança Institucio-
nal, general Augusto He-
leno, da Secretaria-Geral, 
Jorge Antonio de Oliveira, 
e da Secretaria de Gover-
no, Luiz Eduardo Ramos, 
assim como o subsecretá-
rio de Fomento às Escolas 
Cívico-Militares, Aroldo 
Cursino.
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Justiça Eleitoral segue com biometria 
durante o REFIS da Prefeitura de

Caraguatatuba até dia 30 de setembro

Seletiva para vagas de
Guarda-Vidas Temporário é

realizada hoje na Martim de Sá

DECRETO Nº 1407/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 - EMEN-
TA: “Convoca a XII Conferência Municipal de Assistência Social”. A 
Prefeita Municipal de Potim, Excelentíssima Senhora ERICA SOLER 
SANTOS DE OLIVEIRA, em conjunto com a Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social, Ilustríssima Senhora SIRLEY MARIA 
GONÇALVES MOREIRA, no uso de suas atribuições e, considerando 
a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da 
Política de Assistência Social no Município. DECRETA: Art. 1° - Fica 
convocada a XII Conferência Municipal de Assistência Social, a ser 
realizada no dia 18 (dezoito) de setembro de 2019, às 13:00 (treze) 
horas, no Centro de Referência de Assistência Social, localizada a 
rua Antônio de Oliveira Portes, 338 – Centro, tendo como tema cen-
tral: “Assistência Social é um Direito: Evolução e Desafios do SUAS 
no Estado de São Paulo”. Art. 2° - As despesas decorrentes da apli-
cação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orça-
mento do Órgão Gestor Municipal de Assistência Social. Art. 3° - Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E 
CUMPRA-SE. SIRLEY MARIA GONÇALVES MOREIRA - Presidente 
do CMAS. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA - Prefeita Munici-
pal.

O prazo para os contri-
buintes quitarem seus dé-
bitos com a Prefeitura de 
Caraguatatuba com des-
conto de juros e multas foi 
prorrogado até o dia 30 de 
setembro (segunda-feira), 
na Área de Dívida Ativa 
da Secretaria da Fazenda. 
Quem for requerer o be-
nefício do Programa de 
Recuperação Fiscal (RE-
FIS/LC 75/2019), pode 
aproveitar para cadastrar 
a identificação biométri-
ca no período, no Paço 
Municipal, no Centro. O 
atendimento é das 9h às 
16h30.
É necessário estar mu-
nido do documento de 
identidade original, título 
de eleitor (se tiver) e um 
comprovante de residên-
cia (emitido, no máximo, 
há três meses). 
A biometria dever ser exe-
cutada para evitar o cance-
lamento do título eleitoral 
e perder uma série de di-
reitos e benefícios como: 
tomar posse em concurso 
público, obter passaporte 
ou CPF, renovar matrícula 
em estabelecimento de en-
sino oficial, obter emprés-
timos em estabelecimen-
tos de crédito mantidos 
pelo governo, participar 
de concorrência públi-
ca (licitações) e praticar 
qualquer ato que exija qui-
tação do serviço militar ou 
imposto de renda.

A seletiva para as vagas 
de Guarda-Vidas Tempo-
rários para Caraguatatu-
ba foi realizada na praia 
Martim de Sá. No total, 
115 inscritos participaram 
hoje da prova seletiva.
Aplicada pelo Corpo de 
Bombeiros, por meio do 
Grupamento de Bombei-
ros Marítimos, a seleti-
va foi dividida em duas 
etapas: a primeira delas 
é eliminatória, em que os 
candidatos devem correr 
1300 metros na areia da 
praia, em menos de oito 
minutos. A segunda etapa 
da seletiva é uma prova 
classificatória de natação, 
que consiste em um per-
curso de 200 metros cro-
nometrados no mar, na 
qual os 40 candidatos com 
o melhor tempo se classi-
ficam.
Victor Roberto, terceiro 
colocado na seletiva do 
ano passado, voltou a se 
inscrever para a vaga esse 

Desde fevereiro, o Cartó-
rio Eleitoral de Caragua-
tatuba convoca os mo-
radores dos bairros para 
realizar a identificação 
biométrica em datas pré-
-estabelecidas para cada 
comunidade. Carros de 
sons percorrem os bair-
ros avisando sobre os dias 
agendados para os eleito-
res de cada localidade.
Atualmente Caraguatatu-
ba possui 93.747 eleitores. 
Até o momento, 68.578 
(73,15% do eleitorado) 
pessoas com idade para 
votar fizeram o cadastro 
biométrico. 
Além disso, quem não 
executar o procedimento 
não poderá votar nas pró-
ximas eleições.
Com o título eleitoral can-
celado, o eleitor fica impe-
dido de obter passaporte, 
inscrever-se em concurso 
público, assumir cargo ou 
função pública, renovar 
matrícula em estabeleci-
mentos oficiais de ensino, 
obter empréstimos em cai-
xas econômicas federais 
e estaduais e até mesmo 
receber salário (em caso 
de servidor público), entre 
outros impedimentos.
A identificação biométrica 
envolve a coleta das im-
pressões digitais dos dez 
dedos, fotografia e assina-
tura digitalizada de cada 
pessoa, além da atualiza-
ção dos dados constantes 

ano. “Além da remunera-
ção, trabalhar como guar-
da-vidas me ensinou mui-
to sobre disciplina. Não 
tenho nada a reclamar, a 
gente sempre tem o apoio 
da corporação”.
Os 40 candidatos selecio-
nados irão fazer um curso 
de três semanas aplicado 
pelo Corpo de Bombeiros, 
para aprenderem a reali-
zar o salvamento básico, a 
prevenção de acidentes no 
mar e os primeiros socor-
ros.
A partir do curso, serão 
selecionados 24 guarda-
-vidas com melhor desem-
penho para trabalhar na 
orla marítima, durante a 
temporada de verão, pelo 
período de 120 dias, ini-
ciando o trabalho no dia 
14 de novembro.
Dos 115 candidatos para 
a vaga, apenas quatro mu-
lheres estão concorrendo, 
porém Carolina Kanashiro 
diz estar confiante quan-

no cadastro.
O Cartório Eleitoral fica 
na Avenida Brasil 775 – 
Sumaré (próximo ao Fó-
rum de Caraguatatuba). 
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3882-1398.
REFIS
Iniciado no dia 1º de agos-
to, o REFIS dispensa a in-
cidência de juros e multas 
para contribuintes com 
débitos de tributos muni-
cipais, anteriores a 31 de 
dezembro de 2018.
Os descontos variam 
conforme a forma de pa-
gamento escolhida pelo 
cidadão, cota única ou 
parcelamento. Por exem-
plo, desconto de 100% do 
valor de juros e multa no 
pagamento em cota única; 
80% para pagamento em 
até três parcelas mensais 
iguais; e 70% do valor de 
juros e multa para paga-
mento em até seis parcelas 
mensais iguais.
A Área de Dívida Ativa da 
Secretaria da Fazenda fica 
no Paço Municipal, loca-
lizado na Rua Luiz Pas-
sos Júnior, 50 – Centro. O 
atendimento ao público é 
das 9h às 16h30. Os tele-
fones de contatos são (12) 
3897-8182/8166/8222. 
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas 
pelo e-mail dividaativa.
fazenda@caraguatatuba.
sp.gov.br ou no WhatsApp 
(12) 99755-2601.

to as provas: “As pessoas 
acreditam que os homens 
sempre são mais fortes, 
mas nós mulheres também 
conseguimos nadar, com 
um bom treinamento e es-
forço”.
Tarefas
Os guarda-vidas tempo-
rários terão a tarefa de 
identificar riscos de afo-
gamento em praias, sob a 
supervisão de um bombei-
ro, orientar os banhistas 
sobre os riscos, alertar os 
banhistas que estejam em 
risco iminente, realizar o 
salvamento atendendo a 
vítima em local seguro e 
sem riscos.
Também farão o trabalho 
de prevenção, na areia, 
distribuindo folders, pul-
seirinhas de identificação 
de crianças e cartazes en-
tre outros meios de alertar 
o banhista para os riscos 
de afogamento. As tarefas 
serão sempre supervisio-
nadas por bombeiros.


