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A GAzetA dos Municípios

Taubaté recebe
“Natal dos Sonhos”

Gurilândia e Independência 
recebem “Comunidade

Empreendedora”

Projeto Conviver
reúne 1.200 idosos em
festa de encerramento

Taubaté ganha segundo 
“Parcão” no Sedes

A Prefeitura de Taubaté 
lança o “Natal dos So-
nhos” na praça Dom Epa-
minondas com           apre-
sentação da Fanfarra 
Municipal de Taubaté (Fa-
muta). 
A decoração na praça 
conta com a Casinha do 
Papai Noel e animais                 
produzidos com material 
reciclável. 
O “Natal dos Sonhos” 
marca o encerramento da 
campanha Planeta Tauba-
té que, entre muitas ações 
durante o ano, também in-
centivou a coleta de mate-
rial para a produção de ár-
vores de Natal e enfeites. 
A decoração sustentável 
foi idealizada pela artis-
ta Margarida Fournier. A 

Hoje e amanhã, a Secreta-
ria de Desenvolvimento e 
Inovação de Taubaté leva 
o projeto “Comunidade 
Empreendedora” aos bair-
ros Gurilândia e Indepen-
dência, das 10h às 16h.
O “Comunidade Empre-
endedora” é um projeto 
que visa fomentar e in-
centivar o comércio e os 
pequenos empresários, le-
vando aos bairros serviços 
oferecidos pela prefeitura 
e orientações sobre a ad-
ministração do seu pró-
prio negócio. Entre os ser-
viços oferecidos, estarão 
presentes o Balcão de Em-

O Projeto Conviver, vin-
culado à Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social de Taubaté, pro-
move às 14h da na próxi-
ma quinta-feira, dia 12 de 
dezembro, a festa de en-
cerramento das atividades 
dos 26 grupos setoriais 
que atendem aproximada-
mente 1.200 idosos. 
A tarde dançante acontece 
na Associação dos Em-
pregados do Comércio de 

Taubaté ganha amanhã, 
dia 12 de dezembro, o se-
gundo “Parcão” munici-
pal. A área de lazer para 
cães foi montada dentro 
do parque do Sedes, no 
Jardim Jaraguá.
Proprietários dos animais 
têm à disposição um es-
paço cercado, arborizado, 
com bancos, lixeira e be-
bedouro. Entre os brin-
quedos instalados estão 
túneis, pontes e balizas.
O Sedes fica na avenida 
Amador Bueno da Veiga, 
220. O horário de funcio-
namento é das 6h às 20h.
Assim como a primeira 
unidade instalada no par-

prefeitura investiu cerca 
de R$ 70.000 na ilumina-
ção da praça. Por meio de 
uma parceria com a As-
sociação Comercial e In-
dustrial de Taubaté (Acit) 
e a colaboração de comer-
ciantes da região central, 
as ruas que circundam a 
praça também vão receber 
uma iluminação especial.
Confira abaixo a progra-
mação do “Natal dos So-
nhos” em Taubaté. 
Praça Dom Epaminondas
12 de dezembro – Balé 
da Cidade às 19h e Banda 
Sinfônica às 20h
13 de dezembro – show 
sertanejo com Cleiton e 
Adriano às 19h
14 de dezembro – canções 
sacras e natalinas na Cate-

pregos, Banco do Povo, 
Vigilância Sanitária, Pro-
con, Escola do Trabalho, 
Sala do Empreendedor e 
Saúde. O Sebrae Móvel 
também estará presente 
para orientar quem já tem 
ou deseja investir em um 
pequeno negócio. Ele fun-
ciona como um escritório 
sobre rodas, em uma van 
customizada para o aten-
dimento ao público, equi-
pada com computadores, 
internet, ar-condicionado 
e cartilhas com informa-
ções sobre planejamento 
para abertura do próprio 
negócio e de gestão, em 

Taubaté, na rua Juca Este-
ves, 500, Centro. O obje-
tivo da confraternização é 
comemorar as atividades 
realizadas durante o ano 
e buscar interação entre 
os idosos. Os grupos se-
toriais promovem ações e 
atividades voltadas às áre-
as de cultura, recreativa, 
integrativa, física, promo-
ção humana, assistencial, 
saúde e educativa, visando 
a integração e participa-

que Engenheiro César Au-
gusto Costalonga Varejão, 
no Jardim das Nações, fo-
ram estabelecidas regras 
de “cãovivência” que de-
vem ser observadas pelos 
proprietários. As regras 
visam garantir a diversão 
dos animais com seguran-
ça: – manter o portão de 
entrada sempre fechado
– coletar as fezes de seu 
cão, uso de coleira ou pei-
toral de identificação
– todos os cães devem es-
tar vacinados, vermifuga-
dos e com o controle de 
pulgas e carrapatos em dia
– é proibida a entrada de 
cadelas no cio

dral de São Francisco das 
Chagas (direção da sopra-
no Leda Monteiro) das 
14h às 18h 
19 de dezembro – coral da 
Escola Municipal de Artes 
Fêgo Camargo às 20h 
20 de dezembro – apre-
sentação de jazz e chori-
nho às 20h
21 de dezembro – Orques-
tra Sinfônica de Taubaté 
às 10h
Apresentações de Teatro 
Natalino com a Cia Fabri-
cando Arte
14 e 22 de dezembro – Sí-
tio do Picapau Amarelo às 
15h
15 de dezembro – Parque 
do Itaim às 14h30
21 de dezembro – Sho-
pping Popular às 9h30

administração, marketing, 
finanças, vendas e atendi-
mento para quem já tem o 
próprio negócio.
SERVIÇO
“Comunidade Empreen-
dedora”
Dia: 11 de dezembro 
(hoje)
Horário: das 10h às 16h
Endereço: Praça Joaquim 
Antônio de Camargo Ortiz 
, Gurilândia
Dia: 12 de dezembro 
(quinta-feira)
Horário: das 10h às 16h
Endereço: Praça Fernando 
Gomes Nogueira Filho , 
Independência

ção do idoso na sociedade, 
contribuindo para reverter 
a imagem cultural do en-
velhecimento.
No Centro de Convivência 
do Idoso da Vila Marli, as 
atividades incluem hidro-
ginástica, ginástica, alon-
gamento, dança de salão, 
aula de informática, coral, 
chi kung, dança circular, 
ritmos, dança sertane-
ja, coreografia e jogos de 
mesa.

– é proibida a permanência 
de cães desacompanhados
– é proibido oferecer ali-
mentos ou brinquedos, 
pois podem estimular dis-
putas ou confrontos
– cães antissociais devem 
ser mantidos na guia
– o cão que promover 
conflito, morder, brigar ou 
causar desconforto deve 
ser retirado por seu tutor
Serviço
Inauguração do Parcão do 
Sedes
Dia – 12 de dezembro
Horário – 9h30
Endereço – avenida Ama-
dor Bueno da Veiga, 220, 
Jardim Jaraguá
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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.

Cras São Gonçalo e
Ciee promovem encontro 

para adolescentes

A unidade São Gonçalo 
do Centro de Referência 
Especializado (Cras) de 
Taubaté, em parceria com 
o Centro de Integração 
Empresa Escola (Ciee), 
promovem amanhã, às 
14h, a apresentação do 

projeto “Integração ao 
Mundo do Trabalho”, vol-
tado a adolescentes de 14 
a 19 anos que residem na 
área de abrangência.
O projeto engloba um ci-
clo de oficinas voltadas à 
formação desses adoles-

centes para o ingresso no 
mercado de trabalho, com 
10 encontros que estão 
previstos para o primeiro 
semestre de 2020.
O Cras São Gonçalo fica 
na rua Camilo Gomes 
Quintanilha, 60.
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Caraguatatuba aplicou 460 multas 
em imóveis com criadouros

de dengue e intensifica ações

Papai Noel visita o Bairro 
Araretama hoje em Pinda

Pindamonhangaba recebe 
revitalização da Praça
Monsenhor Marcondes

Meu bairro é legal realiza 
ação no Karina, Ramos e 

Paulino de Jesus em Pinda

Em 2019, a Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
já registrou 460 multas 
em imóveis do município, 
após a realização de 1.600 
vistorias feitas por fiscais 
de saúde pública, com 
base em denúncias.
Desde o mês passado, as 
ações foram intensifica-
das dentro da Campanha 
“Minha Família Sem Den-
gue”.
Somente no dia 30 de no-
vembro, “Dia D de com-
bate à Dengue” na cidade, 
cerca de 300 pessoas (en-
tre servidores, voluntários 
e 162 agentes especiali-

O bairro do                                                     
Araretama recebe hoje, às 
19                         ho-
ras, a visita inédita do                           
Papai Noel e sua comitiva. 
O evento natalino é uma 
realização da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.
No dia, a concentração 
com a comitiva do Papai 
Noel inicia a partir das 19 
horas, na entrada do bair-
ro (Estrada Carlos Lopes 

Uma grande festa marcou 
a entrega oficial da revita-
lização da Praça Monse-
nhor Marcondes, na noite 
de domingo (8). A popula-
ção lotou a praça e o even-
to contou com muitas au-
toridades municipais e até 
as autoridades natalinas 
da cidade, que são o Pa-
pai Noel da Praça, Mamãe 
Noel, Duendes, e o Papai 
Noel do Lojão. Todos elo-
giaram muito as melhorias 
realizadas.
A cerimônia teve a parti-
cipação especial da Ca-
merata Jovem do Projeto 
Jataí, que abriu e encerrou 
o evento. No palco, pre-
sença do prefeito Dr. Isael 
Domingues, primeira-da-
ma e presidente do Fundo 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Habitação, 
realizou mais uma ação 
do programa “Meu Bair-
ro é Legal”, desta vez na 
quadra coberta do Karina 
/ Ramos, para beneficiar 
com regularização fundi-
ária os moradores destes 
bairros e ainda do Pauli-
no de Jesus. A equipe da 
Habitação esteve presente 
com a conferência de ca-

zados), vistoriou 3.633 
imóveis na cidade e eli-
minou 218 criadouros do 
mosquito transmissor da 
doença.
Na última semana, a equi-
pe de fiscalização visto-
riou também 12 marinas 
e quatro pousadas e as 
atividades prosseguem na 
cidade.
Além de todas estas ações, 
a Prefeitura de Caraguata-
tuba conta com um drone 
para registrar imagens aé-
reas que facilitam a loca-
lização de imóveis com 
criadouro. 
Diariamente, o equipa-
mento tem sido usado 

Guedes Filho) e segue até 
a praça “Pastor José Eze-
quiel da Silva”. Lá os vi-
sitantes poderão entregar 
as cartinhas e tirar fotos 
com o Papai Noel, Mamãe 
Noel e Duendes, que esta-
rão das 19h30 às 22 horas, 
atendendo a todos no es-
paço.
“Já inovamos em setem-
bro com o primeiro des-
file cívico-militar e agora 

Social de Solidariedade, 
Claudia Domingues, vi-
ce-prefeito e secretário de 
Governo, Ricardo Piorino, 
secretária de Obras e Pla-
nejamento, Marcela Fran-
co, e presidente da Acip, 
Thiago Derrico.
A Praça Monsenhor Mar-
condes é um local histó-
rico de Pindamonhanga-
ba e recebeu adequações 
como novo piso incluindo 
piso podo tátil, acessibi-
lidade, novos bancos e, 
principalmente, um novo 
chafariz que agora é uma 
fonte luminosa, embele-
zando ainda mais o centro 
da cidade. O prefeito Dr. 
Isael Domingues lembrou 
da importância da cidade 
se adequar à atualidade, 

dastro e identificação dos 
imóveis do bairro, para o 
processo de regulariza-
ção fundiária, e terá, ain-
da, apoio da Secretaria de 
Negócios Jurídicos, para 
orientações à população. 
Além dos serviços para 
regularização fundiária, 
o programa contou com a 
equipe de Lazer da Secre-
taria de Esportes. Reunião 
no Azeredo – As ações do 
“Meu Bairro é Legal” não 

na rotina de trabalho da              
equipe de fiscalização do 
CCZ.
O secretário de Saúde, 
Amauri Toledo, alerta que 
é primordial a participação 
e colaboração de todos.
“Já temos, até o momen-
to, mais de três mil casos 
confirmados de dengue, o 
que nos preocupa extre-
mamente. 
Portanto, a eliminação de 
criadouros casa a casa, por 
parte de cada morador, é 
responsabilidade de todos. 
Não podemos deixar que 
um mosquito nos vença. 
Dengue mata e esta luta é 
de todos”, afirma.

para fechar com chave de 
ouro, presenteamos o bair-
ro com a primeira visita 
do Papai Noel e sua co-
mitiva”, disse o Assessor 
de Eventos da Prefeitura, 
Ricardo Flores.
A praça “Pastor José Eze-
quiel da Silva” fica em 
frente à Escola Municipal 
Elias Bargis e na área da 
feira livre (região central 
da cidade).

principalmente na ques-
tão da acessibilidade. “O 
alargamento das calçadas 
e o piso adequado para ca-
deirantes e idosos é uma 
necessidade urgente de 
nossa cidade, por isso re-
vitalizamos a Praça Mon-
senhor Marcondes, que é 
uma praça muito antiga. E 
a cereja do bolo é o novo 
chafariz, que já estava pa-
rado há alguns anos e que 
agora foi substituído por 
um novo, mais moderno, 
com opções de cores e 
até música, que com cer-
teza vai embelezar nossa 
cidade, atraindo as pesso-
as para a região central e 
beneficiando também os 
comerciantes”, avaliou o 
prefeito.

param. Além do Karina, 
Ramos, Paulino de Jesus, 
Goiabal, Vila São Bene-
dito e outros, a equipe da 
Secretaria de Habitação 
estará no centro comuni-
tário, para uma audiência 
pública de esclarecimento 
e orientação sobre regu-
larização da escritura dos 
imóveis do loteamento. O 
centro comunitário fica na 
rua Benedito Galvão de 
Castro, 150, Azeredo.
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 060/2019. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Pe-
ças de Veículos Pesados. Data para recebimento de proposta: das 
09h00min do dia 11/12/2019, até as 09h00min do dia 23/12/2019; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
23/12/2019; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
23/12/2019, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

Prefeitura de Caraguatatuba deposita 
pagamento da segunda parcela do
13º dos servidores na sexta-feira

Escola Ruy Barbosa passa por vistoria 
para início das obras de reforma

PEAD realiza serviço de limpeza
na região central da cidade

Nivelamento com bica corrida 
é realizado na Região

Norte de Caraguatatuba

Parque da Moçota recebe
grupo de Dança

Circular no domingo

A segunda parcela do 13º 
salário dos servidores da 
Prefeitura de Caraguata-
tuba será paga na próxima 
sexta-feira (13/12).  A pri-
meira parcela é depositada 
no mês de aniversário dos 
funcionários.
O Decreto 1.175/2019, de 
autoria do prefeito Aguilar 
Junior, também autorizou 
a concessão do Vale Ali-
mentação Complementar 
(Lei nº 1671, de 11 de 
maio de 2009) no dia 20 
de dezembro. 
O benefício é concedido 
aos funcionários públi-
cos municipais da Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
Fundação Educacional e 

Na sexta-feira (6/12), 
ocorreu a vistoria do pré-
dio da Escola Ruy Bar-
bosa para início da obra 
de reforma por meio de 
convênio da Secretaria 
Estadual da Educação 
com a Fundação para De-
senvolvimento da Educa-
ção (FDE). Participaram 
representantes do municí-
pio, da FED e da empresa 
contratada para execução 
do serviço. 
Após a vistoria foi assina-
do o termo de abertura da 
obra.
O prazo para execução 
dos trabalhos pela empre-
sa contratada é de 270 dias 
corridos. O valor da obra é 
de R$ 523.920,00.
O serviço inclui reforma 
da cobertura, piso de as-
soalho, esquadrias metá-
licas, elétrica, sanitários e 
cozinha.
A reforma da cobertura do 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Serviços Públicos 
(Sesep) conta com o apoio 
do Programa Emergencial 
de Auxílio Desemprego 
(PEAD) para realização 
de diversos serviços de 
limpeza e revitalização da 
cidade. Somente nesta se-

Com o objetivo de melho-
rar as condições de trân-
sito e proporcionar maior 
segurança para os veícu-
los e pedestres nas vias da 
cidade de Caraguatatuba, 
a Prefeitura de Caraguata-
tuba realiza o nivelamento 
com bica corrida no Mas-
saguaçu e Alto do Jetuba, 
ambos localizados na Re-
gião Norte da cidade.
A bica corrida é um com-
posto de pó de pedra e cas-
calho utilizado juntamente 

O Parque Ecológico da 
Moçota vai receber no do-
mingo, 15 de dezembro, 
das 10h às 12h, o grupo 
Ciranda das Flores. A roda 
de dança circular é aberta 
à população e qualquer um 
que queira pode participar.

Cultural de Caraguatatu-
ba (Fundacc), Instituto de 
Previdência do Município 
e Caraguatatuba (Cara-
guaPrev),               Câ-
mara Municipal, aposen-
tados e pensionistas do 
CaraguaPrev em virtude 
das festividades de Natal e 
Ano Novo.
Para os servidores que 
ganham até R$ 1.630,82, 
o valor pago será de R$ 
350. Quem tem vencimen-
to acima de R$ 1.630,82, 
receberá R$ 300.
O Decreto 14/1999 esta-
belece que o pagamento 
dos 13º salário dos funcio-
nários púbicos municipais 
deve ser realizado até o 

prédio inclui itens como 
substituição de telhas e 
madeiramento danifica-
dos onde estão causando 
infiltrações e limpeza das 
calhas nos locais em bom 
estado de conservação e 
substituição nos locais da-
nificados.
Nas salas, será realizada 
recuperação do piso de as-
soalho nos locais em bom 
estado de conservação 
com raspagem e pintura, 
substituição nos locais 
danificados, revisão das 
portas de madeiras com 
reparos nas danificadas e 
instalação de fechaduras.
Nas esquadrias metálicas 
será realizada revisão dos 
caixilhos e recomposição 
de vidros quebrados.
A reforma na parte sanitá-
ria inclui revisão das por-
tas dos boxes e entradas, 
instalações hidráulicas 
dos sanitários, com substi-

mana, os funcionários do 
programa realizam a lim-
peza e roçada em toda a 
Região Central da cidade 
contando com as Praças 
Cândido Mota, do Caiça-
ra, Rui Barbosa, Diógenes 
Ribeiro de Lima, Praça de 
Eventos do Centro e Por-
to Novo, Praça da Bíblia 

com o rachão, uma pedra 
bruta, para formar uma 
base mais consistente nas 
ruas. No Massaguaçu, oito 
viagens de caminhão fo-
ram necessárias para dis-
tribuir mais de 130 tonela-
das de material, na Rua 24 
do loteamento Jardim do 
Sol. O trabalho começou 
ontem e até o final da tar-
de de hoje será finalizado.
Partindo para o Alto do 
Jetuba o nivelamento me-
cânico é feito na Rua 16, 

As danças circulares são 
manifestações de todo o 
mundo e podem ser reali-
zadas com qualquer tipo 
de música e em qualquer 
época. O objetivo da prá-
tica é valorizar a coopera-
ção mútua, aproximando 

dia 20 de dezembro. Pelo 
decreto, a primeira parcela 
(50% da remuneração do 
servidor) é depositada no 
mês de aniversário do tra-
balhador, juntamente com 
o pagamento da remunera-
ção do mês anterior.
PEAD – Para os bolsistas 
do Programa Emergencial 
de Auxílio Desemprego 
(PEAD) o “Auxílio Ali-
mentação Complementar” 
de R$ 200 será deposita-
do no dia 20 de dezembro 
(Decreto nº 1.176/2019). 
O artigo 7º, do Decreto nº 
627/2017, autoriza a com-
plementação dos benefí-
cios concedidos aos inte-
grantes do programa.

tuição de válvulas de des-
cargas, bacias e registros 
danificados, reforma dos 
sanitários administrativos 
e recomposição das áreas 
afetadas com azulejos e 
piso.
Já na rede elétrica será 
realizada a revisão dos 
quadros de entrada e dis-
tribuição com atualização 
e balanceamento de carga, 
substituição de luminárias 
fluorecentes danificadas e 
recomposição de lâmpa-
das nos locais queimados 
e substituição das luminá-
rias externas.
As outras escolas de Caça-
pava que receberão refor-
mas por meio do convênio 
entre a Secretaria Estadual 
da Educação com a Fun-
dação para Desenvolvi-
mento da Educação (FDE) 
são Arrecieres Natali; 
João Gonçalves Barbosa e 
Roque Passarelli.

e Praia Acessível, além da 
limpeza das ruas do Pontal 
Santamarina.
Os serviços são realizados 
em toda a cidade confor-
me cronograma da Sesep. 
Todos os funcionários são 
distribuídos na cidade em 
equipes de oito pessoas 
para cada equipe.

as demais ruas do bairro 
também receberão o ser-
viço conforme a necessi-
dade. Somente na Rua 16, 
aproximadamente 50 to-
neladas de material foram 
utilizadas.
No total, a equipe Regio-
nal Norte da Secretaria de 
Serviços Públicos (Sesep) 
trabalha com quatro fun-
cionários uma motonive-
ladora Patrol e caminhões 
trucados para o transporte 
dos materiais.

pessoas e ampliando o 
acesso às diversas culturas 
e tradições, por meio da 
música.
O grupo Ciranda das Flo-
res se apresenta na Moço-
ta sempre no 3º domingo 
de cada mês.


