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A GAzetA dos Municípios

Ecotaubaté faz
carreata de Natal

Troca de ingressos para EMS Taubaté 
Funvic x Fiat/Minas começa hoje

Fussta arrecada mais
de 2.800 brinquedos

em Campanha de Natal

Centro Pop suspende 
atendimento para

mudança de endereço

Hoje, os caminhões da co-
leta domiciliar vão fazer 
uma carreata pelas ruas da 
Taubaté. Os oito veículos 
estarão iluminados.
A saída será às 19h da sede 
da empresa Ecotaubaté, na 
rua Padre José Rubens Bo-
nafé, bairro Parque Ban-

Os ingressos para a par-
tida entre EMS Taubaté 
Funvic e Sada Cruzeiro 
começam a ser trocados 
hoje.
A partida, válida pela 
10ª rodada da Superliga 
2019/2020, acontece sá-
bado, 21 de dezembro, às 
21h30, no ginásio do Aba-
eté.
Estarão disponíveis 1.100 
ingressos, que podem ser 
trocados na Secretaria 
de Esportes e Lazer de 
Taubaté, Clínica Sorri-
dents, Taubaté Shopping, 
Via Auto Shopping ou 
reserva pelo App do Vô-
lei Taubaté. Cada pessoa 
poderá trocar, no máxi-
mo, dois ingressos e de-
verá apresentar o CPF ou 
RG no momento da troca. 
Crianças de até 4 anos não 
precisam de ingresso.
Cada ingresso será trocado 
por um quilo de alimento 
não perecível (exceto sal e 
açúcar). Em caso de dois 
ingressos, o torcedor de-
verá levar 2 (dois) quilos 
de alimento. Pelo aplicati-
vo do time, cada torcedor 
poderá reservar somente 
um ingresso e deverá levar 
no dia do jogo a doação.

O Fundo Social de So-
lidariedade de Taubaté 
(Fussta) arrecadou 2.887 
brinquedos novos e em 
bom estado na Campanha 
de Natal 2019. As doações 
foram realizadas de 11 de 
novembro a 9 de dezem-
bro em diversos pontos 
de coleta espalhados pela 
cidade. Os brinquedos fo-

O Centro de Referência 
Especializado para popu-
lação em situação de rua 
– Centro Pop, de Taubaté, 
suspende o atendimento a 
partir desta segunda-feira, 
dia 16 de dezembro, até a 
próxima quinta-feira, dia 
19 de dezembro.
A unidade vai funcionar 
em novo endereço, na rua 
Arthur Vieira, 295, Jardim 
Maria Augusta (próximo à 
Associação de Taubaté), a 
partir do dia 23 de dezem-
bro. 

deirantes. Os garis e moto-
ristas distribuirão balas e o 
Papai Noel também estará 
presente. O percurso será 
de, aproximadamente, 30 
minutos.
Confira o trajeto:
Rua Padre José Rubens 
Bonafé (Parque Bandei-

O portão de acesso ao pú-
blico será aberto uma hora 
antes do início da partida. 
Não é permitida a entrada 
de instrumentos musicais 
(somente com autoriza-
ção prévia da Polícia Mi-
litar), capacetes, copinho 
de água fechado, guarda-
-chuvas e bebidas, alcoóli-
cas ou não, em garrafa ou 
latinha.
A organização recomenda 
que os torcedores não dei-
xem para trocar os ingres-
sos na última hora, já que 
a expectativa é que o giná-
sio do Abaeté fique lotado 
para a partida.
Pontos de troca:
– Ginásio da CTI (Rua das 
Três Meninas, S/N). Horá-
rio: das 8h30 às 18h – In-
gressos disponíveis: 200
– Sorridents (Rua Conse-
lheiro Moreira de Barros, 
49, Centro). Horário: das 
8h30 às 18h – Ingressos 
disponíveis: 100
– Taubaté Shopping (Av. 
Charles Schnneider, 1700 
– Vila Costa). Horário: 
12h às 20h – Ingressos 
disponíveis: 300
– Via Auto Shopping (Av. 
Dom Pedro I, 7231 – Esto-
ril) Horário: 10h às 19h – 

ram repassados a entida-
des sociais do município 
como: Projeto Esperança 
São Pedro Apóstolo, Ha-
pet, Instituto Há Abra-
ços, Lar Santa Verônica, 
Bom Pastor, Casa Irmãos 
de Francisco, Associação 
Vida Nova, Associação 
Vicentinos e Associação 
de Moradores de Taubaté.

No dia 20 de dezembro, 
sexta-feira, será realizado 
um café natalino para os 
usuários já atendidos.
O Centro Pop desenvol-
ve o trabalho diário de 
atendimento à popula-
ção em situação de rua, 
buscando promover a                               
construção conjunta de 
seu processo de saída das 
ruas, com dignidade, res-
peito e, principalmente 
de acordo com a sua his-
tória de vida, garantindo o 
acesso às políticas sociais 

rantes), Avenida Antônio 
Garcia da Cunha até a Es-
trada do Pinhão (Vila Cos-
ta), Avenida Cônego João 
Maria Raimundo, Avenida 
Itália, Avenida Indepen-
dência, Rua Dr. Emílio 
Winther e parada final na 
Praça Santa Terezinha.

Ingressos disponíveis: 200
– App “Vôlei Taubaté” – 
Ingressos disponíveis: 300 
(levar o ticket de reserva e 
mais um brinquedo.)
Cota preferencial:
Para todos os jogos da 
temporada 19/20, serão 
reservados 10% dos in-
gressos colocados para a 
troca para atender as pes-
soas de grupos especiais, 
ou seja, pessoas com de-
ficiência (PCD), idosos 
com idade igual ou supe-
rior a 60 anos, gestantes 
e pessoas acompanhadas 
por crianças de colo (Lei 
nº 10.048, de 8 de novem-
bro de 2000). Os mesmos 
deverão apresentar, no 
momento da troca, docu-
mentos comprobatórios de 
sua necessidade de atendi-
mento prioritário.
Caso não seja apresentado 
nenhum documento que 
comprove tal necessida-
de, caberá a organização 
decidir se pode ou não re-
alizar a troca. Além do do-
cumento comprobatório, 
o torcedor de necessidade 
especial também deverá 
apresentar o seu CPF e as 
doações correspondentes 
a quantidade de ingressos.

Alguns munícipes enca-
minhados pela Secreta-
ria de Desenvolvimento 
e Inclusão Social através 
dos Centros de Referência 
Especializado em Assis-
tência Social (Cras), bem 
como famílias atendidas 
no Cadastro Único, tam-
bém receberam as doa-
ções.

e aos serviços e benefícios 
garantidos pela Constitui-
ção Federal e demais le-
gislações.
O atendimento pessoal é 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h30. e tam-
bém através do Serviço 
Especializado de Aborda-
gem Socia (SEAS), que 
faz busca ativa nas ruas e 
também atende denúncias, 
com funcionamento de 
domingo a domingo, das 
8h às 20h, ou através do 
telefone (12)99684-4596.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O gargarejo com água morna e sal alivia dor de garganta. O calor da água 
dilata os vasos e facilita a circulação do sangue na região contribuindo 
assim para uma diminuição da inflamação. A água pura desde que morna, 
já aliviaria a inflamação. O objetivo da mistura com sal é fazer com que o 
líquido tenha uma concentração semelhante a do que circula dentro o nos-
so próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O sal também ajuda 
a higienização da boca e da garganta. 
***
O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 
18, inventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela 
Igreja como invenção do diabo. Sendo o raio expressão de cólera do Se-
nhor, só podia ser tentação do demo de impedir que o castigo divino caísse 
sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério em Saint-O-
mer, Vissery de Bois foi processado por heresia por instalar um pára-raios 
em sua casa.

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa estavam 
as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do Juqui-
nha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, impa-
ciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às al-
turas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar prazer. 
Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. Tra-
balho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacidade, 
essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. O 
mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força e 
agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo 
destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dou-
rados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma 
não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor 
substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboro-
so vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A saudade não é uma virtude é pelo menos uma força. 
A recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito. 

Festival de Danças Circulares 
será neste domingo em Pinda

Pindamonhangaba rece-
be, neste domingo (22), 
o V Festival de Danças 
Circulares, das 10 às 18 
horas, na Quadra do Lar 
São Judas Tadeu, em fren-
te ao Bosque da Princesa. 
O evento é realizado pela 
Cia Baú Arte Cultura, 
com apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 

Cultura e Turismo. O fes-
tival tem à frente Bebel 
Moraes e João Junqueira 
e contará com os focaliza-
dores convidados: Guata-
çara Monteiro, João Paulo 
Pessoa, Juliana Gallicchio 
Valerio e Siomara Goulart 
Kronbauer. Participação 
especial do grupo “Cultu-
ra da Kombi”, com vivên-
cia da dança Maracatu.

O evento é gratuito e des-
tinado a pessoas maiores 
de 14 anos. As vagas são 
limitadas a 150 pessoas. 
Inscrições e mais infor-
mações no email festival-
pinda2019@hotmail.com. 
O interessado deve enviar 
nome completo e telefone, 
que os organizadores re-
tornarão com mais infor-
mações.

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

Livro D-25, FLS. nº 134, Termo nº 7137
Faço saber que pretendem se casar FELIPE FLORIANO MOREIRA e VITORIA CAROLINE MONTEIRO CRUZ, apren-
sentando 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 11 de julho de 1995, de profissão controlador de acesso, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua Jarbas da Silva Pinto, nº 36, Ana Cândida, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de GILMAR BATISTA 
MOREIRA, de 55 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 06 de março de 1964 e de MARGARETE FLORIANO 
MOREIRA, de 52 anos, natural de Itaquaquecetuba/SP, nascida na data de 25 de agosto de 1967, ambos residentes e domi-
ciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de São José dos Campos-SP, nascida em 31 de maio de 1999, de profissão do lar, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ALEXANDRO VIEIRA CRUZ, 
falecido em São José dos Campos/SP na data de 13 de setembro de 2004 e de ELISANGELA DE FÁTIMA MONTEIRO, de 
39 anos, natural de São Bento do Sapucaí/SP, nascida na data de 06 de julho de 1980, residente e domiciliada 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. 
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Turisnight marca sua
última edição do ano no

alto da serra da Mantiqueira

Caraguatatuba recebe 10
caminhões de coleta de lixo 
para reforço na temporada

Orquestra Estrela de Ouro faz
‘concerto natalino’ com viola

caipira nesta sexta-feira, no Coreto

Para comemorar a chegada 
do Natal, o Departamento 
de Turismo, da Secretaria 
de Cultura e Turismo de 
Pindamonhangaba, levou 
o Turisnight a 1.800 me-
tros de altitude, no Parque 
Pico do Itapeva, na última 
quinta-feira (12).
A viagem que deu parti-
da às 17 horas, carregava 
pessoas ansiosas para um 
passeio que até então nun-
ca tinha acontecido. Aliás, 
estavam indo para um lo-
cal distante onde muitos 
não sabiam que o parque 
está situado no próprio 
município de Pindamo-
nhangaba, pois o seu aces-
so só é possível através de 
Campos do Jordão.
Durante o percurso, o 
Guia de Turismo, Fábio 
Vieira, explicava diversos 
acontecimentos históricos 
que ocorreram no municí-
pio, com paradas em cer-
tos pontos da cidade para 
situar as pessoas dentro 
de uma época antiga com 
o intuito de resgatar a me-
mória e importância histó-
rica local. Além disso, du-
rante a estrada rural, o guia 
conseguiu chamar atenção 
dos viajantes, citando di-
versas curiosidades de 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba apresentou um re-
forço de 10 caminhões, 
sendo um de coleta hos-
pitalar, vindos de outras 
cidades, que vão circu-
lar durante a temporada 
de verão para a coleta de 
lixo em todo o município. 
A Secretaria de Serviços 
Públicos vai montar dois 
turnos de trabalho para 
garantir o atendimento 

A Orquestra de Viola Cai-
pira Estrela de Ouro faz 
uma apresentação espe-
cial, nesta sexta-feira (20), 
a partir das 20h30, na Pra-
ça Dr. Cândido Mota (Co-
reto). A atração faz parte 
do projeto Viola na Praça.
Para comemorar a proxi-

personagens marcantes de 
Pindamonhangaba e mos-
trando a enorme capacida-
de turística e gastronômi-
ca daquela região.
Quando o ônibus se aden-
trou ao Parque, o Lago do 
Pico do Itapeva, situado 
a quase dois mil metros 
acima do nível do mar e 
considerado um dos mais 
altos do país, já chamava 
a atenção dos visitantes. 
O Parque Pico do Itapeva 
é uma fazenda com um 
lindo campo de lavandas 
que circunda o mirante. 
O lugar foi criado para 
lembrar os famosos la-
vandários franceses. Além 
disso, amoras, blueberries 
e outras frutas vermelhas 
são cultivadas ao entorno 
da propriedade.
Quando o veículo estacio-
nou próximo ao mirante, 
já era possível observar 
a felicidade das pessoas, 
através de seus sorrisos, 
que estavam impactadas 
pela paisagem que aque-
le espaço proporcionava. 
Todos pareciam entender 
que aquele momento era 
único. O sol se pondo en-
tre as montanhas, as luzes 
das cidades (de Cachoei-
ra Paulista até São José 

no período considerado 
mais crítico. A média re-
colhida é de cerca de 120 
toneladas dia ou cerca de 
5 mil toneladas por mês 
e, conforme o secretário 
da pasta, Marcel Giorgeti, 
somente no período de 26 
de dezembro a 10 de ja-
neiro, a estimativa é de 2 
mil toneladas. “Já fizemos 
convênio com o DER (De-
partamento de Estradas de 

midade do Natal, o grupo 
fará uma espécie de con-
certo natalino cantado e 
tocado com a viola caipi-
ra, segundo informações 
do maestro Alexandre Nu-
nes.
O grupo tem 18 violas, 
um violão e uma percus-

dos Campos) iluminando 
o horizonte alaranjado. 
Tudo isso com a suavida-
de e frescor da natureza 
que ocupava e dominava 
em torno do espaço, às 19 
horas, de uma quinta-fei-
ra.
No centro do mirante, sob 
a lua cheia, o dono do es-
paço, sr. Sant Claire, rece-
beu os visitantes em seu 
castelinho, contando um 
pouco de sua história, mo-
tivações e projeções para o 
Parque. Mais tarde, o local 
também foi palco de uma 
confraternização, com di-
reito a chocolate quente, 
caldinhos, queijos e até vi-
nhos para os adultos. Uma 
experiência fina no alto da 
Serra da Mantiqueira.
“A ideia era proporcionar 
uma experiência cultural 
marcante para os muní-
cipes da cidade que fosse 
diferente de tudo. Além 
disso, conseguimos atingir 
a proposta do passeio, a de 
ter um novo olhar sobre 
a região, com muito co-
nhecimento. Esse projeto 
prova que vale acreditar 
no potencial turístico que 
a cidade possui”, disse o 
idealizador do projeto Fá-
bio Vieira.

Rodagens) para que pos-
samos subir com os ca-
minhões mais vezes e em 
horários diferenciados até 
o aterro”, disse.
Atualmente, a FortNort, 
empresa responsável pela 
coleta de lixo no municí-
pio trabalha com 12 cami-
nhões e outros seis novos 
devem chegar em 30 dias, 
para substituir os mais an-
tigos.

são e interpreta, de forma 
instrumental, clássicos da 
música brasileira de raiz 
e também fazer um pas-
seio pelos diversos estilos 
musicais como Beatles, 
J.S.Bach e músicas temá-
ticas, sempre ao som da 
viola caipira.
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Eleitores de Caraguatatuba
devem ficar atentos: o prazo para
cadastrar a biometria vai até hoje

Mais de 200 servidores da Prefeitura de Caraguatatuba 
finalizam sete cursos de capacitação

Reforço da PM para Operação Verão 
inicia atividades em Caraguatatuba 
dia 23 com 214 policiais militares

Os eleitores de Caraguata-
tuba devem se atentar ao 
prazo para realizar o ca-
dastramento biométrico, 
pois a data limite é hoje. 
Até o momento, cerca 
de 84% do eleitorado do 
município já estão em dia 
com a Justiça Eleitoral.
Para realizar o procedi-
mento é necessário estar 
munido do documento de 
identidade original, título 
de eleitor (se tiver) e um 
comprovante de residên-
cia (emitido, no máximo, 
há três meses).
Quem precisar utilizar os 

A Escola de Governo da 
Secretaria de Adminis-
tração de Caraguatatuba 
entregou os certificados 
de conclusão dos cursos 
de Gestão Energética Mu-
nicipal (GEM), Sistema 
Municipal para Gestão 
da Geoinformação (SIG-
GEO), Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), Auto-
CAD, Revit, Inglês Tou-
chstone e Formação de 
Coordenador Pedagógico.
A cerimônia de formatu-
ra ocorreu na terça-feira 
(17/12), no Teatro Mario 
Covas, no Indaiá. Ao todo, 
210 funcionários de diver-
sas secretarias passaram 
pelas sete capacitações, 
ministradas ao longo de 
2019.    
O evento contou com a 
participação do prefeito 
Aguilar Junior; do secre-
tário de Administração, 
José Agnaldo Beghini de 
Carvalho; e da diretora 

A chegada dos 214 poli-
ciais militares que partici-
parão da Operação Verão 
2019/2020, em Caragua-
tatuba, será na próxima 
segunda-feira (23/12). 
Eles serão recepcionados 
a partir das 11h, na Praça 
da Cultura (Avenida da 
Praia), no Centro. A ação 
é uma parceria entre 20º 
Batalhão de Polícia Mili-
tar do Interior (BPMI) e 
a Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio de um 
convênio com a Secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo.
O reforço fica na cidade 
até o dia 25 de fevereiro 
de 2020, quando termina o 
Carnaval. “Uma parte fica 
até o dia 3 de fevereiro e o 
restante até o final da fo-
lia”, explica o comandante 
da 2ª Cia da Polícia Mili-
tar do 20° BPM/I, capitão 
Luis Fernando Oliveira.
Com eles, chegam mais 
viaturas para patrulha-
mento, Força Tática, 

serviços do Posto do Pou-
patempo também pode 
aproveitar a ida ao local 
para fazer a identificação 
biométrica no horário das 
9h às 17h.
Atualmente, Caraguatatu-
ba possui 97.022 eleitores 
aptos e desses, 81.676 já 
fizeram o cadastramento 
biométrico. 
Quem não executar o           
procedimento não poderá 
votar nas próximas elei-
ções.
Além disso, o registro da 
biometria evita o cancela-
mento do título eleitoral e 

geral do Instituto Federal 
de São Paulo (IFSP)/Cam-
pus Caraguatatuba, Tânia 
Cristina Lemes Soares 
Focesi; além de secretá-
rios municipais de várias 
pastas.
O prefeito Aguilar Junior 
reconheceu o empenho da 
categoria no cotidiano da 
Prefeitura de Caraguata-
tuba. “É muito importante 
valorizar o servidor e dar a 
oportunidade para que ele 
se aprimore. Quem tem a 
ganhar com a capacitação 
dos funcionários públicos, 
é a população”, destacou.
A Escola de Governo da 
Secretaria de Adminis-
tração está localizada na 
Av. Frei Pacífico Wagner, 
985 – Centro. Mais infor-
mações pelo WhatsApp 
(12) 99775-2420 ou pelo 
e-mail escola.governo@
caraguatatuba.sp.gov.br.
Ao todo 2.837 servidores 
de todas as secretarias fi-

motocicletas e Base Co-
munitária. Policiais da 
Atividade Delegada tam-
bém reforçam neste perío-
do e depois da temporada 
voltam a atuar em suas 
folgas. Também chegam 
mais 28 policiais militares 
rodoviários que vão atuar 
no trecho da Rodovia Rio-
-Santos (SP-55) e parte 
da Rodovia dos Tamoios 
(SP-99) no período de 23 
de dezembro deste ano a 
3 de fevereiro de 2020. 
Após essa data, 12 rodovi-
ários devem ficar na base 
até 25 de fevereiro, quan-
do termina o Carnaval. De 
acordo com o comandante 
do Policiamento Rodoviá-
rio, tenente James Apare-
cido de Godoi, esse grupo 
ficará alojado na própria 
base, na Tamoios, que 
foi reformada, ampliada 
e entregue pelo prefeito 
Aguilar Junior em janeiro 
de 2018. Já os policiais 
militares serão alojados 
na Colônia da Prefeitura, 

impede que o eleitor per-
ca uma série de direitos 
e benefícios como: obter 
passaporte, CPF, ficar im-
pedido de ser empossado 
em concurso público, não 
poder obter empréstimos 
em estabelecimentos de 
crédito mantidos pelo go-
verno, entre outros.
Endereços:
Cartório Eleitoral – Ave-
nida Brasil 775 – Sumaré 
(próximo ao Fórum de Ca-
raguatatuba)
Telefone: (12) 3882-1398
Poupatempo – Avenida 
Rio Branco, 955 – Indaiá

zeram os cursos ofereci-
dos pela Escola de Go-
verno da Prefeitura de 
Caraguatatuba em 2019. 
As capacitações envol-
veram atendimento ao 
cidadão, liderança, orató-
ria, redação, computação, 
processos administrati-
vos, gestão, comunicação, 
marketing, legislação, ma-
nutenção, saúde, palestras 
corporativas, Libras (Lín-
gua Brasileira de Sinais), 
entre outros.
Os Cursos
O projeto de Gestão Ener-
gética Municipal (GEM) 
do Programa de Eficiência 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
foi aplicado pela da Eco-
-Power Soluções Tecno-
lógicas Ltda., em parceria 
com EDP Bandeirante e a 
Escola de Governo da Se-
cretaria da Administração, 
mas sem ônus para a Pre-
feitura de Caraguatatuba.

localizada no Porto Novo, 
na Região Sul da cidade. A 
estimativa da Prefeitura é 
servir em torno de 40 mil 
refeições entre café da ma-
nhã, almoço e jantar neste 
período para todo o refor-
ço. Para o secretário de 
Mobilidade Urbana e Pro-
teção ao Cidadão, capitão 
Campos Junior, a chegada 
do reforço policial é mui-
to importante para a ga-
rantia da segurança neste 
período que a cidade deve 
receber cerca de 1 milhão 
de turistas. “Também é 
importante que cada cida-
dão ou turista perceba sua 
a parcela de responsabi-
lidade, tomando atitudes 
seguras, como por exem-
plo, evitando excesso de 
velocidade e bebida alco-
ólica, respeitando o próxi-
mo, cuidando de objetos 
de valor e das residências, 
evitando deixá-las abertas. 
O reforço mais importante 
é cada um fazendo a sua 
parte“.

A proposta capacita os 
servidores dos municí-
pios, com foco na elabo-
ração de programas de 
eficiência energética e 
mudança de hábitos, além 
de um planejamento para 
o uso eficiente da energia 
elétrica. Este planejamen-
to se dará através da ela-
boração de um documen-
to orientador conhecido 
como Plano Municipal de 
Gestão da Energia Elétrica 
(PLAMGE). O PLAMGE 
possibilita estabelecer me-
tas, objetivos e estratégias 
para a redução do consu-
mo de energia elétrica do 
município por um período 
de quatro anos.
O AutoCAD é um sofware 
do tipo CAD (desenho au-
xiliado por computador) 
criado e comercializado 
pela Autodesk, Inc. desde 
1982. É utilizado princi-
palmente para a elabora-
ção de peças de desenho 
técnico em duas dimen-
sões (2D) e para criação 
de modelos tridimensio-
nais (3D). É amplamente 
utilizado em arquitetura, 
design de interiores, en-
genharia civil, engenharia 
mecânica, engenharia ge-
ográfica, engenharia elé-
trica e em vários outros 
ramos da indústria.
O Revit é um software 
BIM (Modelagem/Mode-
lação da Informação da 
Construção) para arquite-
tura, urbanismo, engenha-
ria e design. O software 
permite aos usuários pro-
jetar edifícios, estruturas 
e seus componentes em 
3D e anotações no modelo 
com desenhos 2D. É pos-

sível acessar elementos e 
informações de constru-
ção a partir do banco de 
dados do modelo. O Revit 
possui ferramentas para 
planejar os vários estágios 
no ciclo de vida do edifí-
cio, desde o conceito até 
a construção e, posterior-
mente, manutenção e/ou 
demolição.
O Sistema Municipal para 
Gestão da Geoinformação 
(SIGGEO) da Prefeitura 
de Caraguatatuba con-
siste em um sistema de 
gerenciamento de dados 
geográficos e multifinali-
tários (Cadastro Técnico 
Multifinalitário – sistema 
de informações territoriais 
de um município) para das 
secretarias que necessitam 
de ferramentas de geolo-
calização, sensoriamento 
remoto, geoprocessamen-
to e espacialização de in-
formações.
O método de Inglês “Tou-
chstone” ensina aos alunos 
as estratégias de conversa-
ção, a gramática e o voca-
bulário necessários para 
a comunicação fluente e 
eficiente no mundo atual. 
Seu planejamento úni-
co oferece atividades de 
pronúncia, compreensão 
auditiva, leitura e escrita 
realmente comunicativa.
O coordenador pedagógi-
co é o profissional que ar-
ticula, coordena, acompa-
nha, supervisiona, orienta, 
subsidia o desenvolvimen-
to do trabalho pedagógico 
no interior da escola, na 
perspectiva da realização 
de um ambiente escolar 
que favoreça a aprendiza-
gem, ética e a cidadania, 

a partir do fortalecimento 
da gestão democrática e 
do trabalho coletivo. Sua 
atuação e seu trabalho po-
dem contribuir de maneira 
significativa para que se 
realize na escola um am-
biente educativo que favo-
reça a construção de uma 
sociedade cada vez mais 
inclusiva.
Libras é a sigla de Língua 
Brasileira de Sinais, um 
conjunto de formas gestu-
ais utilizado por deficien-
tes auditivos para a comu-
nicação entre eles e outras 
pessoas, sejam elas surdas 
ou ouvintes.
O Instituto Imperial de 
Surdos-Mudos foi fun-
dado em 26 de setembro 
de 1857, no Rio de Ja-
neiro (RJ). Mais tarde o 
órgão passaria a se cha-
mar Instituto Nacional 
de                       Educação 
de Surdos (INES). 
O professor francês Édou-
ard Huet, também surdo, 
apresentou a proposta de 
uma escola especializa-
da no ensino de pessoas 
surdas a Dom Pedro II. A 
proposta foi aceita e o go-
verno imperial designou o 
Marquês de Abrantes para 
acompanhar o processo da 
criação da primeira escola 
para surdos no país.
A partir da criação do 
Instituto Imperial de Sur-
dos-Mudos, os surdos 
brasileiros puderam então 
criar a Língua Brasileira 
de Sinais, que se originou 
da Língua de Sinais Fran-
cesa e de formas de comu-
nicação utilizadas pelos 
surdos de diversas regiões 
brasileiras.


