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A GAzetA dos Municípios

Escola do Trabalho do
Centro de Taubaté abre 90 

vagas para cursos gratuitos

Ex-aluna de curso do
Fussta monta negócio

próprio em Taubaté

Desfiles cívico-militares
comemoram Independência do 
Brasil em Pindamonhangaba

Taubaté tem shows populares 
em homenagem ao Dia dos Pais

A unidade do centro da 
Escola do Trabalho de 
Taubaté  disponibiliza 
em agosto 90 vagas para 
cursos profissionalizantes 
gratuitos nas áreas da be-
leza e alimentos.
A matrícula para o cur-
so de  Padaria Artesanal 
acontece no dia 21 de 
agosto. As inscrições para 
a Escola da Beleza acon-
tecem no dia 28 de agosto. 
Os cursos são ministrados 
de segunda a quinta-fei-
ra. As aulas do período 
da manhã acontecem das 
8h às 11h30 e da tarde 
das 13h30 às 17h. Para os 
cursos de Padaria Artesa-
nal , Manicure e Pedicure/
Unhas e Maquiagem So-
cial e Artística, serão for-
madas duas turmas:  pe-
ríodo da manhã e  tarde. 
As aulas de Assistente de 
Cabeleireiro e Design de 
Sobrancelha acontecem 

Desde 2014 o Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Taubaté (Fussta) promove 
o curso gratuito de Pada-
ria Artesanal para muníci-
pes que queiram uma ren-
da extra ou mesmo abrir 
o seu próprio negócio. O 
curso é realizado na uni-
dade da Escola do Traba-
lho do Centro, na avenida 
Armando Salles de Oli-
veira, 284.
Márcia Helena dos San-
tos Silva se inscreveu no 
curso em 2017, quando 
procurava uma alternativa 
para se inserir novamente 
no mercado de trabalho. 
Disse que tinha uma no-

Pindamonhangaba está 
preparando as comemora-
ções da Independência do 
Brasil e, para tanto, a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Depar-
tamento de Cultura, está 
com as inscrições abertas 
para as instituições que 
queiram participar dos 
desfiles cívico-militares.
Neste ano, além do tra-
dicional desfile dia 7 de 
setembro – que será re-
alizado mais uma vez 
na avenida Albuquerque 
Lins, a partir da Praça 7 de 
Setembro – está confirma-
do o desfile em Moreira 
César, no dia 6 de setem-
bro, também no mesmo 

Hoje, sábado, dia 10 de 
agosto, a Secretaria de 
Turismo e Cultura de 
Taubaté promove shows 
populares em comemo-
ração ao Dia dos Pais. O 
projeto Show na Praça 
leva ao Mercatau, que fica 
à rua Profª  Escolástica 

de manhã. Já as aulas de 
Depilação serão no perí-
odo da tarde. As aulas do 
curso de  Padaria Artesa-
nal começam no dia 26 de 
agosto e os cursos  da Es-
cola da Beleza no dia 2 de 
setembro. A carga horária 
dos cursos  varia de 60 ho-
ras a 70 horas. Os cursos 
são realizados por meio 
de  parceria entre o Fundo 
Social de Solidariedade de 
Taubaté (Fussta) e o Fun-
do Social de São Paulo. As 
inscrições são realizadas 
na própria unidade, que 
fica à rua Armando Sales 
de Oliveira, 284, e podem 
ser realizadas das 8h30 
às 11h30 e das 13h às 
16h30. O preenchimento 
das vagas será por ordem 
de chegada. Para efetuar a 
matrícula, os interessados 
precisam apresentar as 
cópias e originais dos se-
guintes documentos: RG, 

ção mínima de como fazer 
pães, mas não sabia mode-
lar e nem o ponto de mas-
sa. Com a conclusão do 
curso, começou a confec-
cionar pães de batata para 
conhecidos, comprou uma 
máquina 3 em 1, um forno 
e contou com a ajuda da 
família e amigos na divul-
gação do seu trabalho.
A ex-aluna disse que 
quando teve a oportunida-
de de montar seu espaço 
em feiras livres de bairros, 
as pessoas começaram a 
conhecer seus produtos e 
as vendas começaram a 
aumentar. Após 1 ano tra-
balhando em casa, Márcia 

local: avenida das Marga-
ridas, no Vale das Acácias. 
E, neste ano, haverá um 
terceiro local de desfile: o 
bairro Araretama, no dia 
31 de agosto. O novo local 
se deu devido ao grande 
número de alunos da Rede 
Municipal de Ensino que 
normalmente não teriam 
oportunidade de participar 
do desfile no centro da ci-
dade. São cerca de 3 mil 
estudantes somente do en-
sino infantil e fundamen-
tal naquela região.
O Departamento de Cul-
tura já se reuniu com re-
presentantes da Prefeitura 
e militares e a programa-
ção será definida após a  

Maria de Jesus, 100 no 
Jardim Eulalia,  das 9h30 
às 11h30, a apresentação 
do cantor Wesley Jordani. 
E no mesmo horário, no 
Shopping Popular show, 
com a dupla Rony e Ro-
ney, além, da presença 
de Amanda Di Polly para 

CPF, comprovante de en-
dereço de Taubaté e título 
de eleitor do município. 
Podem se inscrever can-
didatos com idade mínima 
de 18 anos e que residam 
em Taubaté, podendo op-
tar por apenas um curso. 
Mais informações pelo te-
lefone 3625-5060 .
Confira os dias de inscri-
ção de cada curso e o nú-
mero de vagas :
Inscrição: dia 21 de agosto
Curso: Padaria Artesanal 
(20 vagas)
Inscrição: Dia 28 de agos-
to
Curso: Assistente de Ca-
beleireiro (10 vagas)
Curso: Depilação (10 va-
gas)
Curso: Design de Sobran-
celha (10 vagas)
Curso: Manicure e Pedi-
cure/Unhas (20 vagas)
Curso: Maquiagem Social 
e Artística (20 vagas)

conseguiu alugar um es-
paço onde está há 3 meses 
e ainda tem ajuda de mais 
três colaboradoras sendo 
que duas são ex-alunas 
que se formaram esse ano 
também pelo curso de Pa-
daria Artesanal.
De 2014 a 2018 já foram 
certificados pelo curso de 
Padaria Artesanal 1316 
alunos.É um curso com 
carga horária de 70 horas, 
com aulas de segunda a 
quinta-feira, com 10 alu-
nos por turma, pela manhã 
(8h às 11h30) ou à tarde 
(13h30 às 17h).  As ins-
crições são divulgadas du-
rante o ano.

adesão das entidades inte-
ressadas em participar da 
comemoração. Permanece 
confirmada a cerimônia de 
hasteamento das bandei-
ras no Obelisco da Praça 
Monsenhor Marcondes, 
no dia 7, às 8 horas. Os 
desfiles nas três regiões da 
cidade estão programados 
para terem início às 9 ho-
ras.
Para se inscrever, a ins-
tituição interessada deve 
entrar em contato com o 
Departamento de Cultura, 
que fica no Palacete 10 de 
Julho, rua Deputado Claro 
César, 33, centro. Tele-
fones 3642-1080 e 3643-
2690.

animar o espaço e recrea-
ção para as crianças com a 
cia Fabricando Arte e Cia 
Philaderpho. O Shopping 
Popular fica na avenida 
Desembargador Paulo de 
Oliveira Costa, 1.009, no 
centro. Mais informações 
pelo número 3621-6040.
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Miscelânea
Curiosidades

Dicas de saúde: Pequenos hábitos que prolonga a vida

O melhor caminho para manter a saúde é ter bons hábitos e praticá-lo 
todos os dias. Está tudo aí, ao nosso alcance e, custa nada ou quase nada. 
Aqui vão algumas recomendações publicadas pela Universidade de Har-
vard e Cambridge:
Banana
Sim é verdade, a banana tranqüiliza o sistema nervoso, diminui o risco 
de infarto, alivia TPM, cura ressaca e azia e, ainda melhora a capacidade 
mental. Um verdadeiro remédio natural.
Chocolate
A melhor noticia do dia: chocolate prolonga a vida. Além de te deixar mais 
feliz, o chocolate é fonte de potássio, magnésio e ferro. Mas nada de abu-
sar. A dose recomendada é um quadrinho por dia.
Canela no café
Ajuda a controlar o colesterol e a manter estável o nível de açúcar no san-
gue. É também uma ótima fonte de ferro. Coloque um pauzinho de canela 
na hora de coar o café ou aplique canela em pó no café com leite. Fica uma 
delicia.
Laranja
A vitamina C da laranja ajuda na absorção do ferro, um mineral essencial 
no fortalecimento do organismo. É um poderoso antioxidante. Há até evi-
dências de que a laranja reduz em 30% o risco de câncer no pulmão.
Rir é o melhor remédio
Uma boa risada produz endorfina que estimula a sensação de bem-estar e 
tem efeito analgésico. Além disso, dar entre 100 e 200 gargalhadas gasta 
calorias equivalente a 10 minutos de corrida. Pratique a vontade.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando far-
dos pesados. Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e 
serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 anos 
é muito. Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa dos homens e serás seu 
melhor amigo. Comerás os ossos que eles te jogarem e viverás 30 anos e 
serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei os ossos, mas vi-
ver 30 anos é muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo maca-
quices, serás divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraçadas, 
mas viver 20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, 
usarás sua inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. 
Dominarás o mundo e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos ani-
mais, mas viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, 
os 10 anos que o cachorro não quis e também os 10 anos que o macaco 
dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: Está bem, viverás 30 anos como ho-
mem, casarás e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as 
contas e carregando fardos, serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos 
como cachorro, vigiando a casa e depois ficarás velho e viverás 10 anos 
como o macaco, pularás dc casa em casa de um filho para outra e ficarás 
fazendo macaquices para divertir seus netinhos.

Mensagens

A humildade não está na pobreza, não está na inteligência, na penúria, na 
necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que ten-
do o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar atitude, compreensível 
no brio pessoal, apenas abençoa.
***
Ser feliz? Podes sim ser feliz, mas isso tem um preço. Aceita-te como 
és, sem querer destaque. Conserve a disciplina de teus próprios impulsos. 
Não faças compra que não possas pagar. Em matéria de afeto, viva em teus 
compromissos. Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar-se.
 
Pensamentos, provérbios e citações

Depois da tormenta vem a bonança.
Crer na felicidade é criá-la para si mesmo.
Desgraça pouca é bobagem.
Ao estúpido e ao tirano não se aplica a justiça.
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
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CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
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reira,65.
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

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

Livro D-25, FLS. nº 88, Termo nº 7045
Faço saber que pretendem se casar DENIS HANSES CÂMARA COSTA e PATRICIA APARECIDA DE JESUS, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Natividade da Serra-SP, nascido em 13 de agosto de 1987, de profissão auxiliar de serviços gerais, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Estrada de Iperó, Tatuí, Km 5,5, Horto Florestal, Bela Vista, Iperó/SP, CEP 18560-000, filho de 
RANULFO COSTA, natural de Caçapava/SP, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de DELINA APARECIDA CÂMARA 
COSTA, de 50 anos, natural de Redenção da Serra/SP, nascida na data de 09 de agosto de 1968, residente e domiciliada em 
Redenção da Serra/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 17 de outubro de 1978, de profissão agente comunitário de 
saúde, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Benedito de Paula, nº 23, Parque Novo Mundo, Tremembé/
SP, filha de OSVALDO VALDOMIRO DE JESUS, de 62 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 10 de 
outubro de 1956 e de MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS, de 59 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 05 de 
julho de 1960, 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. 

Livro D-25, FLS. nº 89, Termo nº 7046
Faço saber que pretendem se casar CLAUDIO DE SOUZA e MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 07 de junho de 1956, de profissão montador, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Alfazemas, 
nº 66, Vale das Flores, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ANIZIO DE SOUZA, falecido em Taubaté/SP na data de 02 
de fevereiro de 1974 e de TEREZINHA MARIA DE JESUS, falecida em Taubaté/SP na data de 23 de setembro de 1989. Ela 
é natural de Duque de Caxias-RJ, nascida em 15 de agosto de 1954, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de PAULINO GOMES DE OLIVEIRA, falecido em Taubaté/SP e de 
HILDA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA, falecida em 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.

Caraguatatuba inicia projeto social 
no empreendimento habitacional 

“Nova Caraguá II” hoje (10/08)

Hoje (10/08), às 9h, no 
Centro Integrado de Ações 
Socioeducativas – CIASE 
Travessão, as 730 famí-
lias do empreendimento 
“Nova Caraguá II”, serão 
contempladas com aber-
tura de projeto social que 
oferta uma ampla varieda-
de de cursos de geração de 
renda em parceria com o 
SESI. Mais de 2 mil pes-
soas serão beneficiadas.
O projeto já era previsto 
desde a implantação do 
empreendimento, com 
objetivo de oferecer ini-
ciativas de geração de 
trabalho e renda, a fim de 
promover o aumento da 
renda familiar e a melho-
ria da qualidade de vida 
dos moradores do conjun-
to habitacional. Segundo a 
equipe da Secretaria Mu-
nicipal de Habitação, os 
cursos foram escolhidos 
de acordo com pesqui-
sa realizada in loco. Os 

técnicos visitaram todas 
as casas para conhecer o 
perfil do público e saber 
a preferência dos futuros 
alunos.
Durante um ano, serão 
ofertados diversos cursos 
e palestras nas áreas de 
empreendedorismo, hote-
laria, confeitaria, panifi-
cação, salgados assados e 
fritos, trufas e bombons, 
oficina de mini jardins, 
horta comunitária, arte 
francesa, luminária, entre 
outros.
No evento de abertura, os 
moradores já poderão se 
inscrever para os cursos 
promovidos nos meses de 
agosto e setembro. As ofi-
cinas abrangem as áreas 
de planejamento financei-
ro e familiar, comunica-
ção interpessoal, postura 
profissional, atendimento 
ao cliente, empreendedo-
rismo, entre outros, sem-
pre com foco em geração 

de renda.
A Sabesp também é par-
ceira do evento e estará no 
local reforçando a hidrata-
ção dos participantes, com 
a instalação de bebedouro 
para fornecimento de água 
gratuitamente durante 
toda a manhã.
O convênio é um investi-
mento de aproximadamen-
te R$ 767 mil, promovido 
durante 12 meses, para 
atender cerca de 2.300 
pessoas.  Durante todo o 
desenvolvimento do pro-
jeto, os beneficiados re-
ceberão acompanhamento 
de uma assistente social.
O projeto é ofertado pela 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba por meio da Secretaria 
de Habitação em parceria 
com a Caixa Econômica 
Federal (CEF) e o SESI.
O evento será das 9h às 
12h na Rua Henrique Ma-
ximiliano Coelho Neto, 
100 – Travessão.
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Fundo Social inicia arrecadação 
de brinquedos para dia
das crianças em Pinda

Confira os expositores
selecionados para o Empreenda 

Caraguatatuba 2019

Ônibus da Saúde terá
atendimento odontológico
nos bairros rurais de Pinda

O Fundo Social de Soli-
dariedade inicia, na terça-
-feira (13), uma campanha 
de arrecadação de brin-
quedos novos e usados em 
bom estado, para serem 
doados às crianças caren-
tes do município em outu-
bro, comemorando o dia 
da Criança. Com o tema 
“Brinquedo doado, sorri-
so renovado”, a campanha 
terá pontos de coleta na 
sede do Fundo Social de 

O “Empreenda Caraguata-
tuba 2019” será realizado 
nos dias 18, 19, 20, 21, e 
22 de setembro, das 14h às 
21h, na Praça da Cultura, 
no Centro.  A Prefeitura 
de Caraguatatuba divul-
gou os 86 expositores e 
dos seis estabelecimentos 
do ramo alimentício se-
lecionados para o even-
to, no link https://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
licitacoes/ (Chamamentos 
Públicos 004 e 005/2019 – 
andamentos).
A feira de empreendedo-
rismo, aberta ao público, 
chega à 2ª edição e contará 
com exposição, venda de 
produtos e serviços, além 
de palestras, workshops e 
rodadas de negócios entre 
os empresários da cidade 
e da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte (RM\Vale), em 
área de 4.950 m².
Em 2019, a organização 
ofertou 76 estandes com 
4x4m para empresas do 
município de Caragua-
tatuba e outros 10 para 
firmas da RM/Vale. Os 
estandes vão contar com 
energia elétrica e conexão 
à internet, ficando a cargo 
do expositor a estilização, 
decoração e criação da 
identidade visual do espa-
ço, com sinalização bilín-
gue em Línguas Inglesa e 
Portuguesa.
Também foram selecio-
nadas seis empresas do 
segmento de alimentação 
para o Empreenda Cara-
guatatuba 2019, além de 
três vagas, sorteadas en-
tre os participantes do 14º 
Festival Gastronômico 
Caraguá a Gosto (reali-
zado de 1º de agosto a 8 
de setembro). Além dos 
espaços, a Prefeitura Mu-
nicipal fornecerá energia 
elétrica, iluminação, água, 
esgoto e conexão à inter-
net. A Secretaria de Pla-
nejamento Estratégico e 
Desenvolvimento fica na 
Av. Frei Pacífico Wagner, 
nº 163, piso Superior – 
Centro. O horário de aten-
dimento ao público é das 
9h às 16h30. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3897-1101 ou pelo e-mail 
planejamento@caraguata-
tuba.sp.gov.br.
As inscrições para pales-
tras e workshop (vagas 
limitadas) são realizadas 
no site www.empreen-
dacacaguatatuba.com.br.  
Outros detalhes também 
podem ser encontrados 
na FanPage do Facebook 
https://www.facebook.
com/empreendacaragua-
tatuba2019/, perfil no Ins-
tagram @empreenda_ca-
raguatatuba. A entrada é 
gratuita. Os mestres de 
cerimônia

Para tornar o atendimento 
médico mais humanizado 
e próximo da área rural, 
o ônibus “No Caminho da 
Saúde” continua o seu cro-
nograma de atendimentos, 
agora com atendimento 
odontológico preventivo. 
Na próxima segunda-fei-
ra (12), a equipe atenderá 
na Cerâmica, a partir das 
9 horas.
De acordo com a Secre-
taria de Saúde, a intenção 

Solidariedade (rua Depu-
tado Claro César, 53, cen-
tro), e caixas distribuídas 
no comércio, faculdades, 
indústrias e outros locais 
que desejarem fazer parte 
da campanha. Mais infor-
mações poderão ser obti-
das no Fundo Social, pelo 
telefone 3643-2223.
“Fazer o bem ao próximo 
é fazer o bem a nós mes-
mos. Tenho certeza que 
mais uma vez poderemos 

 Após a fase de entrega das 
propostas e chamamento 
público (004 e 005/2019), 
entre os dias 25 de ju-
nho e 17 de julho, foram 
classificadas as seguintes 
empresas para expor no 
2º Empreenda Caraguata-
tuba 2019: CVC Viagens/
Willian Renato de Almei-
da ME; Boreste Consul-
toria Náutica e Corretora 
de Seguros Ltda; Colégio 
Maré Alta Ltda ME; Es-
tação Contábil Ltda ME; 
Ramos e Mioni Educa-
ção Ltda; FISK – Gilfer 
Escola de Idiomas Ltda;  
Bônus – Serviços de Ela-
boração de Cadastros 
Ltda; Stefan Massinger;  
M.M. Incorporação Em-
preendimentos Imobiliá-
rios Ltda; Lion Locação 
de Serviços Ltda; Maga-
lhães Noronha Comércio 
de Veículos Ltda; Silva 
e Noronha Comércio de 
Veículos Ltda; Litoral na 
Mesa Comunicação Ltda; 
Sicredi Cooperativa de 
Crédito; Amorim & Car-
lota Musical Ltda; Auto 
Moto Escola Objetivo; 
J.Bike Comércio de Bici-
cletas e Peças Ltda EPP; 
Tatiane dos Santos Silva 
Contabilidade ME; Aline 
Norbiato Fredo; W.A. dos 
Santos Riveira Comércio 
e Serviços ME; Multieduc 
Cursos de Informática e 
Profissionalizantes; Ike-
do Agente Autônomo de 
Investimentos Ltda; Lito-
ral Norte Ren Car Ltda; 
Litoral Work Soluções 
em Medicina do Trabalho 
Ltda; Oliveira e Medei-
ros Consultoria Ltda ME; 
Caraguá Praia Shopping; 
Via Tours Turismo Re-
ceptivo Ltda; J. Aparecida 
Mariano Agenciamento 
ME; Erik dos Santos De-
detizadora ME; Originalle 
Móveis Planejados Ltda 
ME; Caraguá Cosméti-
cos Ltda ME; THM So-
luções em Tecnologia da 
Informação LTDA; Cen-
tro Ótico do Litoral Norte 
Ltda; Daniela Cristina FF 
Oliveira Vitrais; De Hu-
ber Iluminação e Acaba-
mentos EIRELI; Getuba 
Comércio de Madeiras e 
Transportes Rodoviários 
de Cargas Ltda;  Vini-
cius Mira de Assumpção 
ME;  Juliano Alcebíades 
dos Santos Contabilida-
de ME; Associação São 
Francisco Vida; TC Odon-
tologia Ltda; C. Blaustein 
Imóveis e Veículos Ltda; 
Decorplan Móveis Pla-
nejados EIRELI ME; Lis 
Imóveis Ltda; Auto Moto 
Escola Albatroz de Cara-
guatatuba EIRELI ME; 
Plani Construções A Seco 
Ltda; Edivam da Silva 
Contabilidade; Supremo 
Sistema de Ensino Ltda 

é levar atendimentos de 
saúde para mais perto dos 
munícipes. Para as con-
sultas médicas e de enfer-
magem, são 16 vagas para 
o período da manhã e 16 
vagas para o período da 
tarde, por ordem de chega-
da. Para os atendimentos 
odontológicos, serão 10 
vagas por dia, para apli-
cação de flúor, limpeza, 
diagnóstico e até mesmo 
curativos.

contar com a solidarieda-
de dos moradores de Pin-
damonhangaba. Estão to-
dos convidados a integrar 
nossa campanha e também 
a fazer sua doação. O sor-
riso de uma criança vale 
todos os nossos esforços, 
principalmente as crian-
ças que mais necessitam”, 
destacou a primeira-da-
ma e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Cláudia Domingues.

ME; VL Facciolli Ballan 
Drogaria Ltda; Yumi Ma-
teriais Hidráulicos Ltda; 
Associação Danuta – Mu-
lheres 31; V.P. Trombini & 
Cia Ltda ME; Ana Caroli-
ne Nepomuceno de Souza; 
E.H.Do Amaral Contábil 
ME;  Quiró Comércio de 
Cosméticos, Perfumarias e 
Higiene Pessoal EIRELI; 
Chame Chame Eletrônicos 
e Acessórios Ltda; Sólida 
Empreendimentos Imobi-
liários Ltda; Ricardo Bela 
Vinhado; Wilney Cardoso 
Arquitetura e Constru-
ções Ltda; Giovana De Sá 
Paixa Reais; Colégio Im-
peratrice Ltda ME; Villa 
Incorporação e Comércio 
de Imóveis Ltda; Banco 
Santander (Brasil) S/A; 
Lua Nova Calçados Ltda 
ME;  Ar Solver Assesso-
ria Administrativa EIRE-
LI; Gr Consult EIRELI; 
Pisom Lar e Construção 
Ltda ME; Amorim e Ber-
nad Confecções Ltda; M. 
Mendes G Batiste EIRELI 
ME; Milvia Dos Santos 
Malvão Gomes; A.C.Pa-
vani Construção E In-
corporação Ltda; Rádio 
Areia Branca Ltda; Alves 
Top Tintas EIRELI; Maria 
Da Conceição de Araujo 
Cavalcante ME; Barla-
vento Coworking – Mar-
celo Vicente Forestieri 
Fernandes Desenho ME; 
Marina Porto do Rio Ltda; 
LBL Blocos e Lajes ME; 
Construtora Tabaporã 
Ltda;  ISTV (Ilha do Sol 
TV) Produções Ltda; Uni-
med São José dos Campos 
Cooperativa de Trabalho 
Médico; Olívio Ribeiro 
Produtos Alimentícios 
ME; Topcon Engenharia 
e Construções LTDA; O 
Ancoradouro Jornalismo 
e Eventos Ltda; Líder In-
corporações LTDA ME; 
Lança Incorporação Imo-
biliária SPE Ltda; M & 
M Universo Comércio 
de Motocicletas e Peças 
Ltda; e Lara Libaldi da 
Conceição ME.
A praça de alimentação 
terá entre os selecionados 
Carlos Eduardo Canuto 
ME; Quiosque do Marqui-
nhos 47 – EIRELI; Guaru-
çá Quiosque de Praia Ltda 
ME; Sant’nna Tillvitz & 
Tillvitz LTDA; L.R. Solu-
ções EIRELI; e R.G Rahal 
– ME, além dos três es-
tabelecimentos sorteados 
entre os participantes do 
14º Caraguá a Gosto.
As empresas classificadas 
nos chamamentos públi-
cos dos estandes de expo-
sitores e praça de alimen-
tação contribuíram com o 
Fundo Social da Solida-
riedade de Caraguatatuba, 
doando cinco cestas bá-
sicas, com no mínimo 20 
itens cada.

O “Ônibus da Saúde” re-
força o atendimento à 
população das áreas mais 
distantes do centro. O 
prefeito Isael Domingues 
destaca que o resgate do 
ônibus, que estava parado 
há anos na Secretaria de 
Obras e Planejamento, é 
um dos objetivos concreti-
zados com o atendimento 
para levar mais saúde para 
as áreas rurais de Pinda-
monhangaba.
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Escola do Trabalho do
Centro de Taubaté abre 90 

vagas para cursos gratuitos

Prefeitura de Caçapava
executa emendas

impositivas do Legislativo
A Secretaria de Cultura, 
Esportes e Lazer da Pre-
feitura de Caçapava ade-
riu ao programa “Jornada 
do Patrimônio SP 2019”, 
da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo, que 
tem como objetivo sensi-
bilizar os cidadãos para a 
valorização do patrimônio 
cultural, material e ima-
terial dos municípios que 
integram o Estado de São 
Paulo. A reunião para o 
lançamento da edição des-
te ano do projeto ocorreu 
na sede da Secretaria de 
Cultura, em São Paulo, e 
contou com a participação 
de representantes de 90 
municípios.
Este é o segundo ano que 
Caçapava adere ao pro-

Por força da Emenda 
Constitucional 86/2015, 
as Prefeituras são obriga-
das a executar as emen-
das de vereadores ao Or-
çamento até o limite de 
1,2% da Receita Corrente 
Líquida realizada no ano 
anterior. Metade desse va-
lor deverá ser aplicada na 
saúde.
Dando continuidade à 
execução das Emendas 

grama, que teve início em 
2017 e oferece a oportu-
nidade de visitas guiadas 
aos edifícios históricos 
das cidades, com o fim de 
envolver a população ati-
vamente na preservação 
de seu patrimônio. No ano 
passado, o município rea-
lizou o evento em setem-
bro com a participação de 
outras secretarias munici-
pais e da sociedade civil, 
e promoveu a visita a pré-
dios históricos que com-
põem o patrimônio histó-
rico da cidade bem como 
àqueles de grande valor 
afetivo para população. O 
roteiro incluiu uma visi-
ta guiada por fazendas da 
zona rural do município.
A previsão é que a edição 
2019 da Jornada do Patri-

Impositivas da LOA 2019 
(Lei Orçamentária Anual), 
o município de Caçapa-
va adquiriu recentemente 
móveis e equipamentos 
para o Pronto Socorro e 
Clínica Médica da FU-
SAM (Fundação de Saúde 
e Assistência do Municí-
pio). 
Nos meses de maio e julho 
foram adquiridos mate-
riais esportivos e de infra-

mônio de Caçapava seja 
realizada no final de outu-
bro. A programação é de-
senvolvida pela Secretaria 
de Cultura, Esportes e La-
zer com o apoio do Gover-
no do Estado.
Durante a reunião, que 
contou com a presença do 
Secretário de Estado da 
Cultura e Economia Cria-
tiva, Sérgio Sá Leitão, e 
técnicos da secretaria, Ca-
çapava foi convidada a re-
latar sua experiência com 
a realização da primeira 
Jornada, no ano passado. 
O assessor da Secretaria 
de Cultura, Esportes e La-
zer, Bruce Rosa, fez um 
breve relato da programa-
ção ressaltando os pontos 
que fizeram parte das vi-
sitas.

estrutura.
Em Caçapava, ao todo 
foram apresentadas 24 
emendas, sendo quatro 
para área de Esportes, 14 
para área da Saúde, cinco 
para infraestrutura urbana 
e uma para defesa urbana.
As aquisições seguem 
as regras gerais da Lei 
8.666/93 (Lei de Licita-
ções e Contratos da Admi-
nistração Pública).


