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A GAzetA dos Municípios

Gurilândia recebe reunião
do “Bairro a Bairro

 Orçamento Cidadão”

Estrada do Pinhão do Borba
recebe manutenção

EDP investe R$ 13 milhões
em nova estação de
energia em Taubaté

Subprefeitura de Moreira
César prepara Avenida das
Rosas para receber asfalto

A Prefeitura de Taubaté 
realiza no dia 29 de março, 
sexta-feira, o projeto Bair-
ro a Bairro – Orçamento 
Cidadão. A primeira reu-
nião do ano com morado-
res acontece na quadra do 
bairro Gurilândia, que fica 
na avenida Cinderela, 13.
Os portões serão abertos 
às 13h para o cadastra-
mento e já início do aten-
dimento. Para participar, é 
preciso retirar senha até às 
20h e os portões serão fe-
chados às 22h.
O projeto faz parte do Or-
çamento Cidadão, inseri-
do no plano de governo da 
administração municipal, 
permitindo que os mora-
dores apresentem as ne-

A Estrada do Pinhão do 
Borba, na zona rural da ci-
dade, está recebendo ser-
viços de manutenção. A 
ação tem à frente a Secre-
taria de Obras e Planeja-
mento, por meio do setor 
rural.
Devido às fortes chuvas 
dos últimos dias, a priori-

Taubaté passa a contar 
com uma nova Estação de 
Transformação de Energia 
(ETD) da EDP que vai au-
mentar em 25% a capaci-
dade de carga instalada no 
município.
A ETD Mantiqueira co-
meçou a funcionar nes-
ta quarta-feira, dia 13 de 
março, com benefícios di-

A Subprefeitura de Mo-
reira César vem realizan-
do diversos serviços na 
Avenida das Rosas, no 
Vale das Acácias. Os ser-
viços são uma preparação 
para que a rua possa rece-
ber asfalto, anteriormente 
previsto para novembro 
de 2018. Porém, houve 
um atraso pois não havia 

cessidades de seus bairros 
para que sejam realizadas 
ações de forma direciona-
da e com a destinação de 
parte do orçamento do mu-
nicípio. Todas as Secre-
tarias Municipais estarão 
presentes, objetivando um 
atendimento personaliza-
do e possibilitando maior 
agilidade na solução das 
solicitações. É importante 
que cada morador apre-
sente solicitações globais, 
visando melhorias em ge-
ral do local onde reside.
Durante o evento, os alu-
nos das Escolas do Tra-
balho da prefeitura irão 
realizar corte de cabelo 
dos munícipes presentes. 
O evento ainda conta com 

dade dos serviços está sen-
do a drenagem dos pontos 
mais críticos da via. Para 
tanto, estão sendo feitos 
800 metros de valeta, que 
será utilizada para escoa-
mento das águas das chu-
vas acumuladas.
De acordo com o gestor 
de zeladoria do setor ru-

retos ao distrito de Quiri-
rim e ao distrito industrial 
do Piracangaguá.
Foram investidos R$ 13 
milhões pela EDP na 
construção da estação, que 
conta com equipamentos 
de última geração.  Total-
mente digitalizada, a uni-
dade possui um sistema 
integrado de supervisão, 

a ligação dos ramais nas 
galerias de águas pluviais, 
que teve o andamento pre-
judicado também pelas 
chuvas, mas que está sen-
do realizado desde o dia 
2 de janeiro. Foram feitas 
19 ligações de ramais e 30 
caixas de boca de lobo e 
nos próximos dias serão 
iniciadas outras 6 ligações 

atividades para as crian-
ças, desenvolvidas pelas 
secretarias de Turismo e 
Cultura e Esportes e La-
zer. Os personagens do 
Sítio do Picapau Amarelo 
estarão presentes, com ati-
vidades esportivas, brin-
cadeiras e contação de 
histórias.
Serviço:
Prefeitura Bairro a Bairro 
– Orçamento Cidadão
Data: 29 de março (sexta-
feira)
Horário: a partir das 13h
Entrega de senhas até às 
20h / Fechamento dos por-
tões às 22h
Local: Quadra Coberta
Endereço: Avenida Cinde-
rela, 13 – Gurilândia

ral, Thiago Gonçalves, 
a recuperação do leito 
primário será feita com 
uma camada de ‘rachão’                            
para estabilizar o solo e, 
na sequência, a estrada 
receberá uma camada de 
cascalho, assim como já 
foi feito na estrada Pinhão 
do Una.

comando, controle e pro-
teção. 
A estação também conta 
com um sistema de vi-
deomonitoramento para 
segurança, que também 
permite a visualização, de 
forma remota, das opera-
ções e serviços realizados 
nos equipamentos de alta 
tensão.

de ramais e 11 caixas.
De acordo com o subpre-
feito Nilson Luis de Pau-
la, a ligação dos ramais é 
importante porque evitará 
enchentes no local quan-
do o asfalto for finalizado. 
O subprefeito afirma que, 
após 30 anos de espera da 
população, o asfalto será 
finalizado em breve.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

A Bahia é mundialmente conhecida por suas praias e seu carnaval, entre-
tanto nos meses de abril a outubro o movimento turístico diminui muito. 
Poucos sabem que uma das paisagens mais bela apresentam-se justamen-
te no inverno baiano. A Chapada Diamantina compreende as cidades de 
Andaraí, Lençóis, Iraquara, Caeté Açu, Vale do Capão, Muergê, Palmei-
ras. Igatu e Itaeté. Todas elas apresentam belezas naturais incomparáveis 
como a Cachoeira do Mosquito e Gruta da Paixão, perfeitamente combi-
nadas com ruas de paralelepípedos e casas coloniais. Para se ter uma idéia 
da beleza do local, a Cachoeira da Fumaça possui uma queda livre de 380 
metros. O Ribeirão do Meio é um tobogã natural que deságua em uma lin-
da lagoa. O Poço Azul é uma caverna de 16 metros de profundidade com 
água cristalina para nadar e admirar. Enfim, nem só de baladas e praias de 
Porto Seguro vive o turismo baiano, h[a muito mais para ser explorado, 
por um preço geralmente baixo, em meio de vitórias régias, samambaias 
da água, jacarés, pacas, capivaras e muita beleza natural.

Humor

O cidadão que costumava falar enquanto dormia, passou da conta naquela 
noite, A mulher só de “butuca”, ouve ele repetir várias vezes o nome da 
outra. Na manhã seguinte, vai com tudo tirar satisfação, mas ele se sai 
bem:
- Que é isso benzinho! É o nome de uma água que estou botando a maior 
fé na corrida de domingo!
E fica por isso mesmo. Mas à noite, porém, encontra a mulher com a cara 
mais fechada do mundo e pergunta:
- O que foi benzinho?
- Nada não, apenas que a sua égua ligou duas vezes, hoje, querendo falar 
com você...
***
Conselhos inteligentes

Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Sorria agora (pois na velhice não terás dentes).
Se não abrir na primeira vez (desista de pular de pára-quedas).
Não ligue pra vida (pois ela não tem telefone).
Se você se achar horrível pela manhã (levante depois do meio-dia).
Não pare pra pensar (pense andando).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (fala-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não vencer o inimigo (então corra).
Não furte ou não roube (os políticos detestam concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída no chão (a não ser que você tenha a cer-
teza de que ela não vá se levantar).
E se o sonho acabou (não desanime, na padaria da esquina tem muito mais 
sonhos).

Mensagens

Tenha gratidão, mostre às pessoas que você gosta delas. Agradeça um 
colega pela ajuda. Parabenize outro pelo sucesso atingido e, agradeça por 
ter uma vida feliz. Aproveite a vida, arrume um tempo pra você e para as 
coisas que gosta de fazer. Faça de você uma prioridade. Mude a rotina, 
alterar a rotina lhe trará novas energias. Tenha clara visão entre o trabalho 
e o tempo livre e, deixe espaço para atividades e momentos de reflexão. 
Mantenha contato com as pessoas, lembre-se como você se sentiu quando 
recebeu uma ligação inesperada de alguém. Envie um email para alguém 
ou ligue para parentes e amigos para simplesmente dizer “oi”. Seja cria-
tivo, encontre uma atividade na qual você possa extravasar sua criativi-
dade. Não importa se você está ocupado ou anda com preguiça no fim de 
semana, se reserve um tempo para atividades criativas e você será feliz e 
mais saudável. Converse com alguém, tenha um melhor amigo com quem 
você possa conversar sobre qualquer assunto. Ele não vai te julgar ou ten-
tar resolver seus problemas. Ele escutará porque ele sabe que você fará 
o mesmo com ele. Perdoe, talvez seja a hora de perdoar alguém ou você 
mesmo, por algo que foi feito ou dito. Recupere o controle sobre a sua 
felicidade deixando para trás antigas mágoas. Sonhe, escreva seus sonhos 
e, aos poucos, realize-os. Você terá novos objetivos, nos quais focalizará 
suas energias. Seja feliz, enfim, faça com que o ambiente em que você 
vive ofereça oportunidade para reconhecer e aproveitar os aspectos posi-
tivos e os bons momentos da vida. Se esforces para ser feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

A auto estima não é tudo, mas sem ela não sobra nada.
A distância não é nada, só o primeiro passo que é difícil.
Não aprendemos para a escola, mas aprendemos para a vida.
Se você ache que a instrução é cara, experimente a ignorância.
Se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha.
A amizade é um comércio desinteressado entre semelhantes.
As figuras imaginárias têm mais elevo e verdade que as reais.

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

Livro D-25, FLS. nº 47, Termo nº 6963
Faço saber que pretendem se casar MAURICIO CESARIO e MILZA DE JESUS SANTOS, 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 25 
de setembro de 1969, de profissão marceneiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Agostinho Manfredini, 
nº 645, Guedes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de BENEDICTO ARMANDO CESARIO, falecido em São Paulo/SP 
na data de 21 de dezembro de 2018 e de MARIA ISABEL CESARIO, de 72 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 
31 de janeiro de 1947, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Boa Esperança-ES, nascida em 12 de junho 
de 1975, de profissão doméstica, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
JACINTO MOREIRA DOS SANTOS, de 86 anos, natural de Teófilo Otoni/MG, nascido na data de 14 de março de 1932 e 
de ROSALINA MADALENA DE JESUS, de 77 anos, natural de Pavão/MG, nascida na data de 25 de maio de 1941, ambos 
residentes e domiciliados em São Paulo/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 47, Termo nº 6962
Faço saber que pretendem se casar PAULO VICTOR DOS SANTOS e LARISSA SARAH REIS, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido 
em 18 de dezembro de 1993, de profissão engenheiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Taubaté, nº 
65, Parque das Fontes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de PAULO CESAR DOS SANTOS, de 51 anos, natural de 
Cruzeiro/SP, nascido na data de 28 de novembro de 1967 e de CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS, de 49 anos, natural 
de Taubaté/SP, nascida na data de 14 de novembro de 1969, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural 
de São Paulo-SP, nascida em 1 de maio de 1998, de profissão estudante, de estado civil solteira, residente e domiciliada na 
Avenida Vila Rica, nº 541, Estiva, Taubaté/SP, CEP 12050-480, filha de VALDIR VIEIRA DOS REIS, falecido e de LU-
CIANA SARAH, de 43 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 4 de dezembro de 1975, residente e domiciliada 
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.

Taubaté realiza segunda
edição do Startup Weekend

Nos dias 22, 23 e 24 de 
março, de sexta-feira a 
domingo, Taubaté realiza 
pela segunda vez um dos 
maiores eventos de empre-
endedorismo do mundo, o 
Startup Weekend. Os inte-
ressados podem se inscre-
ver até o primeiro dia  do 
evento, 22 de março.
O objetivo da Startup We-
ekend é fomentar a cultura 
de tecnologia e empre-
endedorismo e contribuir 
para fortalecer a comuni-
dade de startups do Vale 
do Paraíba. A região já se 
destaca com o desenvol-
vimento de startups que 
se tornaram referência, e 
Taubaté faz parte deste 
ecossistema, sendo prota-
gonista por meio de inicia-
tivas como esta.
O Startup Weekend 
Taubaté contará com um 

time de mentoras e men-
tores renomados nas áreas 
de marketing, negócios e 
tecnologia, com a propos-
ta de oferecer aos partici-
pantes uma experiência 
única, de muito aprendi-
zado, conexões e projetos 
impactantes. Criado por 
uma instituição sem fins 
lucrativos e executado 
localmente por empre-
endedores voluntários, o 
evento ocorre em um final 
de semana de trabalho in-
tenso com uma ideia em 
mente: transformar pro-
blemas em soluções in-
teligentes, atrativas para 
usuários e assim passíveis 
de receber investimentos.
Esta edição do Startup 
Weekend Taubaté prevê 
comportar até 126 partici-
pantes com perfis engaja-
dos ao empreendedorismo 

e inovação digital. Os par-
ticipantes podem se ins-
crever em três principais 
áreas:
Negócios: Administração, 
Inovação, Empreende-
dorismo, Comunicação, 
Marketing, Serviço Social 
e Economia.
Desenvolvedores: Com-
putação, Engenharia, 
Informática, Desenvol-
vimento, Programação e 
Técnicos.
Designer: Design Gráfico, 
Web Design, Publicidade, 
Comunicação, Ilustrador e 
Artistas.
Os três dias de evento 
acontecem no Campus 
Bom Conselho da Unitau. 
Para mais informações e 
preenchimento das ins-
crições, os interessados 
devem acessar: www.sw-
taubate.com.br.
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Prefeitura de Pinda realiza
mutirão no Araretama

Prefeitura de Ubatuba formaliza 
parceria com Instituto Alfa

Prefeitura de Caraguatatuba cobra licença da 
Cetesb para conclusão de canal de

drenagem abaixo da rodovia na Região Norte

Prefeitura de Ubatuba
organiza mutirão de combate
à dengue no Perequê-Mirim

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Meio Am-
biente, realizou no sábado 
(9), um mutirão no Arare-
tama, quando foram fei-
tos os serviços de roçada 
e capina nas áreas verdes, 
limpeza e retirada de entu-
lho depositado em locais 
irregulares.
De acordo com a secre-
tária de Meio Ambiente, 
Maria Eduarda San Mar-
tin, o Araretama possui 

Com o objetivo de propi-
ciar o acesso ao programa 
de ensino e formação ofe-
recidos pelo Instituto Alfa 
aos servidores públicos 
municipais e seus familia-
res, a prefeitura de Uba-
tuba firmou, nesta quinta-
feira, 14, um convênio que 
garante 20% de desconto 
nos cursos de graduação e 
pós-graduação da institui-
ção.
A medida não vai gerar 
nenhum tipo de custo ao 
executivo e tem prazo de 
validade de 24 meses, po-
dendo ser prorrogado.
De acordo com o dire-
tor comercial do Instituto 
Alfa, Allyson Souza, tra-
ta-se de mais uma maneira 
de viabilizar a capacitação 
dos funcionários da Pre-
feitura e seus familiares 
(cônjuges e filhos), prin-
cipalmente de áreas como 
segurança pública, trânsi-
to e saúde.
O prefeito Délcio Sato 
(PSD) comemorou a as-
sinatura de mais um con-
vênio, pois para ele, “é 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, desde o começo da 
atual gestão, cobra a libe-
ração de uma licença que 
será emitida pela Cetesb 
(Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo) para 
iniciar a conclusão de um 
canal extravasor de pelo 
menos 20 metros que vai 
cortar a Rodovia SP-55 na 
altura do bairro Massagua-
çu, Região Norte da cida-
de. A licença é o primeiro 
passo para a finalização da 

A Prefeitura de Ubatuba 
realizará no próximo sá-
bado, 16 de março, das 
8h às 13 horas, no Pere-
quê-Mirim, um mutirão 
de orientação e de elimi-
nação de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, 
chikungunya, zika e febre 
amarela. Com 15 casos de 
dengue confirmados la-
boratorialmente, o bairro 
apresenta o maior índice 
da doença no município. 
Além disso, há 3 casos 
também confirmados na 
Enseada que têm o Pe-
requê-Mirim como local 
provável de infecção. Se-
gundo dados atualizados 
na quarta-feira, 14, a ci-
dade já tem um total de 
47 casos confirmados, 
197 suspeitos aguardan-

muitas áreas que precisam 
de atenção, como as áreas 
de APP (Área de Preserva-
ção Permanente) em vol-
ta do córrego conhecido 
como “valetão”, por isso 
a necessidade de realizar 
um mutirão no bairro, re-
forçando o trabalho já rea-
lizado rotineiramente pela 
equipe da Regional Arare-
tama.
No entanto, o que mais 
chamou a atenção da 
equipe foi a grande quan-

importante que o poder 
público incentive o fun-
cionário a crescer e se 
desenvolver ainda mais 
como profissional, agre-
gando o conhecimento 
adquirido e a atualização 
desses conhecimentos ao 
serviço prestado dentro da 
Prefeitura”.
Para saber mais, acesse: 
https://aguiasalfa.com.br/
O Instituto Alfa fica na rua 
Conceição, 461, Centro 
–  Telefone para contato:  
98167-4842.
Mais convênios
Uma das marcas da ges-
tão é a preocupação no in-
vestimento em Educação. 
Não só em se tratando de 
Educação Básica nas es-
colas, mas em capacitação 
dos funcionários e oportu-
nidades e facilidades que 
os incentive a buscar o co-
nhecimento.
Confira as instituições e 
os valores de desconto 
disponíveis para funcio-
nários  pelo convênio com 
a Prefeitura:
*Unicesumar Pólo Ubatu-

obra, que tem como obje-
tivo principal promover 
a drenagem e vazão das 
águas dos bairros Jetuba e 
Jardim do Sol, que sofrem 
com constantes alagamen-
tos.
Na próxima semana, o 
prefeito Aguilar Junior es-
tará em São Paulo em reu-
nião com a presidente da 
Cetesb, Patrícia Iglecias, 
para tratar deste e outros 
assuntos.
Além da licença, o prefei-

do resultado de exame e 
15 descartados. As ações 
no sábado incluem visto-
ria de estabelecimentos 
comerciais e residenciais, 
conversa com a popula-
ção para distribuição de 
materiais e orientações de 
combate ao mosquito e 
retirada de criadouros. O 
objetivo é baixar o índice 
de infestação do mosquito 
para reduzir a possibilida-
de de transmissão de do-
enças. Segundo o relatório 
mais recente de Avaliação 
de Densidade Larvária 
(ADL), feito pela equipe 
de controle de endemias 
da Vigilância em Saúde, o 
índice geral de infestação 
no município de Ubatuba 
é de 2,6. O ideal é que esse 
valor fique abaixo de 1,0.
A Prefeitura de Ubatuba 

tidade de lixo e entulho 
jogada em terrenos e áre-
as verdes, todas irregu-
lares. Por isso, após feita 
a limpeza, a Prefeitura                                       
solicita a colabora-
ção da população par
a                             que não 
deposite lixo e entulho nos 
terrenos ou áreas verdes.
De acordo com a Secreta-
ria de Meio Ambiente, a 
intenção é que outras re-
giões da cidade também 
recebam esses mutirões.

ba – Cursos de Bacharela-
do e Tecnólogo da moda-
lidade Ensino à Distância 
(EAD). 
Descontos de 35% no pri-
meiro trimestre de curso e 
20% do segundo trimestre 
em diante.
*FISK Ubatuba  – 30% 
de desconto em qualquer 
curso  – Inglês, Espanhol 
e Informática.
*Universidade Cruzeiro 
do Sul, por meio da insti-
tuição INEC – Integração 
em Educação Continuada 
–  de 30% até 50% nas 
mensalidades de cursos 
de graduação à distância 
(EAD). O desconto se 
estende também a cursos 
presenciais de pós-gradu-
ação e de extensão, além 
de inglês e profissionali-
zantes
*Centro Universitário 
Módulo  – bolsas de estu-
dos de 30% em qualquer 
curso de graduação e  es-
pecialização.
Obs. O benefício se esten-
de, ainda, a filhos e cônju-
ges de servidores público

to solicitará uma autoriza-
ção do DER (Departamen-
to de Estradas e Rodagem) 
para que parte da rodovia 
seja cortada para que a tu-
bulação seja instalada sob 
a estrada.
O canal extravasor foi 
construído até às margens 
da rodovia e tem 180 me-
tros. Restam ainda cerca 
de 20 metros para conclu-
são da obra e a interven-
ção passará por baixo da 
rodovia.

pede a toda a população 
que colabore com o mu-
tirão eliminando criadou-
ros e abrindo suas casas 
e estabelecimentos para 
a vistoria dos agentes de 
saúde devidamente identi-
ficados.
Orientações para a popu-
lação
– Mantenha a limpeza de 
calhas e lajes
– Garrafas e latinhas va-
zias devem ser embaladas 
para recolhimento
– Acondicionar pneus ve-
lhos em locais cobertos
– Verificar pratos de vasos 
de plantas, bebedouros de 
animais, baldes, regado-
res, bandejas de geladeira, 
bebedouros de animais, 
latas, frascos plásticos, 
entre outros objetos que 
podem acumular água
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Mesatenistas de Pinda 
participam da 1º Etapa
da Liga Valeparaibana

CPIC recebe
programação especial 
para o dia da mulher

Prefeitura de Pinda finaliza
obras de mais 4 Centros

Municipais de Educação Infantil

Confira horários e locais de 
prova do Processo

Seletivo da Educação

A 1ª etapa da Liga Valepa-
raibana de Tênis de Mesa 
foi realizada no domingo 
(10), no Sesi de São José 
dos Campos, com parti-
cipação das equipes da 
Semelp de Pindamonhan-
gaba. A competição teve 
cerca de 300 atletas das 
cidades do Vale do Paraí-
ba, Litoral Norte e capital 
paulista. A equipe Pinden-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, pro-
move, hoje quinta-feira 
(14), uma programação 
especial de Dia da Mulher, 
no Centro de Práticas Inte-
grativas Complementares 
(Cpic).
Para não deixar que pas-
se em branco essa data 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está programan-
do, ainda para este ano, a 
entrega das obras de mais 
quatro CMEIs – centros 
municipais de educa-
ção infantil. As obras es-
tão sendo realizadas nos 
bairros Arco-Íris, Centro, 
Mantiqueira e Crispim.
Essas obras são fruto de 
um convênio celebrado 
entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba e o Gover-
no Federal, por meio do 
FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação). A expectati-
va da gestão municipal 
é que os serviços sejam 
concluídos antes de de-
zembro deste ano. Segun-
do a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco, o andamento das 
obras está de acordo com 
o repasse do recurso fede-
ral. “O investimento total 
deste convênio é de R$ 
8.760 milhões. Cada uma 
das novas creches contará 
com mais de 1,5 mil m² de 
área construída. O Projeto 
Proinfância Tipo 1, que é 
o modelo de projeto pa-
drão de educação infan-
til, terá capacidade para 
atender 188 alunos em 
turno integral, ou ampliar 
essa capacidade em turnos 
alternados. As unidades 
possuem salas de aula, 

Neste domingo, 17, 
será realizado o pro-
cesso seletivo da                                                            
secretaria de Educação 
com 144 vagas para for-
mação de cadastro reserva 
das                                             cate-
gorias agente educacional, 

se teve os seguintes re-
sultados: Jairo Fogaça 4° 
lugar na categoria Para-
límpico Andante; Mailton, 
4°lugar categoria adulto; 
Alfredo Queiroz, 2° lugar 
categoria Pré Sênior.
A equipe da melhor idade 
também marcou presença 
no evento, nas categorias 
Lady feminino e Hiper 
Veteraníssimo masculino.

tão importante, o Centro 
de Práticas Integrativas 
Complementares prepa-
rou para todas as mulheres 
da comunidade atividades 
especiais em celebração 
à atuação feminina na 
sociedade. Com o tema: 
“Mulher: ame-se”, o Cpic 
promoverá atividades de 
estímulo ao amor próprio 

sala multiuso, sanitários, 
fraldários, pátio coberto, 
parquinho, refeitório, en-
tre outros ambientes”, ex-
plicou. Novas vagas
O secretário de Educação, 
prof. Júlio Valle, destaca 
que a intenção da Prefei-
tura é iniciar as aulas nos 
novos Cmeis já no início 
de 2020. “O funciona-
mento das novas unidades 
será importante para aten-
dermos a uma antiga rei-
vindicação das famílias, 
estendendo nossa rede 
de atendimento, para que 
tenhamos condições de 
avançar no atendimento 
da demanda de vagas, que 
cresceu consideravelmen-
te ao longo desses anos”, 
explicou. “Além dos no-
vos Cmeis, que estão em 
construção, estamos in-
vestindo nos Cmeis que já 
estão em funcionamento, 
beneficiando os alunos 
com materiais e móveis 
novos, para melhor aco-
lhimento e atendimento 
às crianças. Armários no-
vos para as professoras, 
camas adequadas para 
o tamanho das crianças, 
berços, mesas e cadeiras 
personalizadas para ali-
mentação dos bebês – pela 
primeira vez na Rede – fo-
ram alguns dos produtos 
com os quais as unidades 
foram contempladas. Os 

professor de Educação 
Básica I (PEB I) e Profes-
sor de Educação Básica II 
(PEB II).
Confira o edital de 
convocação para a                                         
realização das provas com 
local e horário na íntegra 

No feminino, Maria Adé-
lia Ribeiro ficou em 3°lu-
gar e Helena Mieko em 
4° lugar e, no masculino, 
Oswaldo Ribeiro em 3°lu-
gar e Antônio Rufino em 
4° lugar. A competição 
serviu como preparatório 
para os 23° Jogos Regio-
nais do Idoso, que acon-
tecerão em maio, em São 
Sebastião.

como: meditação, reiki, 
máscara rejuvenescedora, 
yoga e esfoliação corpo-
ral.
As atividades em celebra-
ção ao Dia da Mulher no 
Cpic são abertas ao públi-
co. O Cpic está localizado 
na avenida doutor José 
Luis Cembranelli, 1005, 
Parque das Nações.

Cmeis também recebe-
ram brinquedos, material 
escolar e muito mais, de 
acordo com a necessidade 
de cada unidade, para au-
xiliar no desenvolvimento 
pedagógico das crianças”, 
lembrou o secretário.
Mais investimentos
Além das obras e dos 
equipamentos nos CMEIs, 
a Prefeitura vem inves-
tindo em diversas melho-
rias para a Rede Munici-
pal de Ensino como um 
todo, para oferecer um 
ensino cada vez melhor 
para seus cerca de 14 mil 
alunos atendidos. Entre 
as melhorias estão a ma-
nutenção completa de 41 
escolas; wi-fi nas escolas 
e mais de 50 lousas digi-
tais instaladas; início das 
aulas de artes e de educa-
ção física para mais de 9 
mil alunos no Ensino Fun-
damental; investimento de 
mais de R$ 2 milhões em 
mobiliário de qualidade; 
projeto-piloto de contra-
turno escolar para mais de 
mil crianças; aquisição de 
novos brinquedos e jogos 
para todas as escolas; in-
vestimento de mais de R$ 
2 milhões em materiais 
pedagógicos de qualida-
de; mais de 80 mil horas 
de formação permanente 
para professores, entre ou-
tras melhorias.

pelo link:
https://www.ubatuba.sp.
gov.br/download/cps/Edi-
tal%20de%20Convoca%-
C3%A7%C3%A3o%20
p a r a % 2 0 a s % 2 0 P r o -
vas%20Objet ivas%20
-%20PS%20001-2019.pdf


