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A GAzetA dos Municípios

Orquestra Sinfônica Jovem e 
Banda Sinfônica de Taubaté 

lançam temporada 2020

Taubaté abre inscrições
para Corte de Momo

Prefeitura de Taubaté
passa a ofertar ensino

empreendedor nas escolas

Instituto Rodrigo Mendes destaca 
prática inclusiva de Taubaté

A Secretaria de Turismo e 
Cultura promove o lança-
mento oficial da tempora-
da 2020 da Orquestra Sin-
fônica Jovem e da Banda 
Sinfônica de Taubaté.  
O evento acontece no Mu-
seu Histórico Professor 
Paulo Camilher Florença-
no.

A Prefeitura de Taubaté 
tornou público o edital do 
concurso nº 04/19 para a 
eleição da Corte de Momo 
do Carnaval de 2020. As 
inscrições devem ser fei-
tas até o dia 30 de janei-
ro de 2020 pelo endereço 
eletrônico https://www.
taubate.sp.gov.br/cortede-
momo/.
Serão eleitos para compor 
a corte o Rei Momo, Rai-
nha, primeira e segunda 
princesas. As vagas para 
inscrições são limitadas, 
sendo 10 para os primei-
ros candidatos ao posto de 
Rei Momo e 15 para rai-
nha ou princesas.
Para concorrer à posição 
de Rei Momo, o candida-

A partir de 2020, cerca 
de 3.000 alunos da Rede 
Municipal de Ensino de 
Taubaté passam a ter ensi-
no empreendedor no cur-
rículo.
A parceria entre a prefei-
tura e o Sebrae, respon-
sável pela formação dos 
professores e fornecimen-
to do material didático, foi 
formalizada em um even-
to na Secretaria de Educa-
ção nessa quarta-feira, dia 
18 de dezembro.
Em janeiro, os oficineiros 
do Ensino Integral pas-

A Organização Não Go-
vernamental Instituto 
Rodrigo Mendes destaca 
uma prática inclusiva uti-
lizada na Rede Municipal 
de Ensino de Taubaté.
Educadores de Taubaté 
participaram este ano de 
um programa de formação  
promovido pelo instituto 
Rodrigo Mendes, que é re-
ferência em educação in-
clusiva no Brasil. As ativi-
dades foram realizadas em 
parceria com a Volkswa-
gen. Eles apostaram no 
trabalho colaborativo para 
a aprendizagem de um es-
tudante público-alvo da 
educação especial em es-
cola comum.
O caso apresentado foi de 
um aluno, de 10 anos, que 
tem Síndrome de Down e 
está matriculado no 4ª ano 
do ensino fundamental 
da EMEF Prefeito Gui-
do José Gomes Miné, no 
bairro Cecap. A unidade 
atende outros 965 alunos.
No início de 2019, Felipe 
apresentava dificuldades 
relacionadas à comunica-

No evento, será apresen-
tada toda a programação 
de séries de concertos 
destes dois corpos artís-
ticos, além do Caderno 
da Temporada Artística e 
anunciadas as parcerias 
e solistas para a próxima 
temporada.
Na ocasião, se apresenta-

to deve ser do sexo mas-
culino. Para as vagas de 
Rainha e princesas, a exi-
gência é ser do sexo femi-
nino (sejam cisgêneras ou 
transexuais). Os candida-
tos devem ser brasileiros 
ou naturalizados, maio-
res de 18 anos, e, no ato 
da inscrição, apresentar a 
documentação exigida no 
edital. A eleição da corte 
acontece no dia 14 de fe-
vereiro de 2020, às 20h, 
na avenida do Povo. Para 
a decisão, serão seleciona-
dos cinco jurados que irão 
avaliar os quesitos simpa-
tia e desembaraço, samba 
no pé, fantasia e caracteri-
zação.
Os vencedores levam uma 

sarão por formações pre-
senciais e online com o 
Sebrae para que possam 
compartilhar os conheci-
mentos adquiridos com os 
alunos durante todo o ano.
Estudantes do Fundamen-
tal II (6º ao 9º ano), de 11 
a 14 anos, de 36 escolas 
terão duas horas semanais 
de aulas de um programa 
chamado JEPP – Jovens 
Empreendedores Primei-
ros Passos, que conta com 
material didático próprio 
que será entregue para as 
crianças. O tema central 

ção, autonomia e apren-
dizagem. Não possuía boa 
verbalização, precisava 
usar gestos para se fazer 
entender e se perdia ao 
andar pela escola. Apre-
sentava pouca evolução 
em relação às atividades 
pedagógicas e tinha difi-
culdade de se relacionar 
com os colegas, embora 
procurado pelos alunos.
O trabalho colaborativo 
proposto teve início na 
criação de um Plano de 
Desenvolvimento Indi-
vidual para o aluno. Foi 
realizada uma avaliação 
cognitiva, as professo-
ras da sala regular e do 
Atendimento Educacio-
nal Especializado (AEE), 
trabalhando com a equipe 
gestora, reorganizaram a 
rotina na sala. O acompa-
nhamento no AEE foi am-
pliado, na sala de recursos 
foram trabalhadas estraté-
gias para a socialização do 
aluno, com atividades em 
duplas e em pequenos gru-
pos no período integral, 
como dança e teatro.

rão a Mantiqueira Brass 
Quintet e o Quarteto Ge-
orge Kiszely, grupos for-
mados por membros da 
Orquestra e da Banda Sin-
fônica.
O Museu Paulo Camilher 
Florençano fica à Avenida 
Thomé Portes Del Rey, 
925 no Jardim Ana Emília.

premiação em dinheiro. O 
Rei Momo e Rainha rece-
berão R$ 3.000, primei-
ra e segunda princesa R$ 
1.500,00.
A Corte do Momo eleita 
para o Carnaval de 2020 
deverá cumprir uma pro-
gramação estabelecida 
pela Comissão de Carna-
val, que vai desde a eleição 
até o término do Carnaval 
2021, como visitas às qua-
dras de escolas de samba, 
clubes, espetáculos, shows 
entre outras festividades, 
além dos desfiles oficiais 
das escolas de samba e 
dos blocos carnavalescos 
do município.
Mais informações pelo te-
lefone 3621-6040.

do programa é o “Artesa-
nato Sustentável”.
O objetivo é que os jovens 
tenham uma educação em-
preendedora para terem 
mais uma opção de ge-
ração de renda no futuro. 
Além de conhecimentos 
que os auxiliem no bom 
uso de recursos financei-
ros, controle, entre outros.
Em 2019, a Unidade de 
Ensino Integral do Par-
que Planalto já participou 
como projeto piloto dessa 
experiência com bons re-
sultados.

Além disso, a educação 
fez contato com os profis-
sionais de saúde munici-
pais que atendiam Felipe 
no setor de reabilitação 
(fonoaudiologia e terapia 
ocupacional). Dessa par-
ceria surgiu a necessidade 
de reavaliação auditiva e 
a introdução de imagens 
para facilitar a comuni-
cação. O vínculo com a 
família também foi estrei-
tado.
Também foram instaladas 
placas de orientações geo-
gráficas para que o aluno 
se deslocasse melhor.
Felipe apresentou avan-
ços em sua autonomia e já 
consegue se organizar em 
relação às atividades pro-
postas e à rotina da unida-
de escolar.
A secretaria de Educação 
contabiliza que hoje o 
município atende em suas 
escolas da rede municipal 
2.700 alunos com algum 
tipo de deficiência, além 
do atendimento a casos 
mais severos no Madre 
Cecília.
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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. 

Extrato da Lei nº 1.133 – de 17 de dezembro de 2019.
 “Autoriza a concessão de abono pecuniário de natal e determina 
suas providências”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de 
Redenção da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que aprovou , sancionou e promulgou a referida Lei. 

Extrato da Lei nº 1.134 – de 17 de dezembro de 2019.
 “Disciplina a concessão de abono natalino aos servidores efetivos e 
comissionados da Prefeitura Municipal de Redenção da Serra, e dá 
outras providências”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal 
de Redenção da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais, faz saber que aprovou , sancionou e promulgou a referida 
Lei. 

Extrato da Lei nº 1.135 – de 17 de dezembro de 2019.
 “Dispõe sobre alterações na Lei Municipal nº1.103/2018, que dispõe 
sobre a concessão, o pagamento e a prestação de contas de Adianta-
mento de numerário aos servidores da Câmara Municipal de Reden-
ção da Serra/ SP”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de 
Redenção da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que aprovou, sancionou e promulgou a referida Lei. 

Extrato da Lei nº 1.136 – de 17 de dezembro de 2019.
 “Altera a Lei Complementar Municipal nº01/2017 e 02/2019, que 
dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de 
Redenção da Serra e dá outras providências”. Ricardo Evangelista Lo-
bato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que aprovou , sancionou 
e promulgou a referida Lei. 

A íntegra das Leis encontram-se disponíveis no site www.redencao-
daserra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, 
centro. Tel 12 3676 1600.

A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a DESERÇÃO da Carta 
Convite Nº 003/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEÍCULO MOD. SPRINTER 315 
MB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS. 
Sessão realizada em 13/12/2019, às 14h00min. André L. S. Oliveira 
– Presidente da Comissão Municipal de Licitação.
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Taubaté chega a 27 casos
confirmados de sarampo

Centro comercial 10 de julho 
será revitalizado e transformado 

em calçadão em Pinda

Funcionamento dos
serviços da Prefeitura de 

Pinda no período de festas

Balanço atualizado da Vi-
gilância Epidemiológica 
de Taubaté indica 27 ca-
sos confirmados de saram-
po no município este ano. 
Outros 62 casos foram 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai revitalizar 
o Centro Comercial 10 de 
Julho e transformar o local 
em um calçadão. 
As obras vão começar no 
início de janeiro de 2020 
e devem ser concluídas até 
o fim de abril.
De acordo com a Secreta-
ria de Obras e Planejamen-
to, será feita a intervenção 
na modernização na rede 
de águas, revisão em toda 
a drenagem de águas plu-
viais e na repaginação do 
piso com seus acessos, 
iluminação, piso podotá-
til e sinalização – modelo 
semelhante ao existente 
na Praça Monsenhor Mar-
condes e Praça da Bíblia, 
por exemplo.
O valor do investimento é 

No período de festas e 
comemorações de Natal 
e Ano Novo, os serviços 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vão funcionar 
da seguinte forma:
Todas as áreas emergen-
ciais (Pronto Socorro, 
UPA de Moreira César, 
SAMU, COI, Guarda Ci-
vil Metropolitana, agentes 
de trânsito e Defesa Ci-
vil) com funcionamento 
24 horas por dia os sete 
dias da semana. Os servi-

descartados e 13 estão em 
análise.
Os três novos casos regis-
trados são de um bebê do 
sexo feminino de 7 me-
ses moradora da região 

de aproximadamente R$ 
400 mil, cuja obra será 
executada em parceria 
entre Prefeitura, Sabesp e 
a Empresa Ecolyzer (por 
meio da participação co-
munitária – Decreto de 
Doação de Área Indus-
trial).
Na quarta-feira (18), a 
Prefeitura apresentou o 
projeto de revitalização 
aos comerciantes do local, 
que aprovaram a iniciati-
va.
Para Eduardo Augusto 
Spaldin, a proposta é mui-
to boa. “Será uma área 
mais próxima da realidade 
atual de centros de com-
pras. Uma ideia inovadora 
e que rompe com aquele 
modelo antigo que existe 
hoje. 

ços administrativos e de 
atendimento ao público 
estarão suspensos nos dias 
24 (véspera de Natal), 25 
(Natal), 31 (véspera de 
Ano Novo) e 1 de janeiro 
(Ano Novo). Assim, ha-
verá atendimento normal 
nos dias 23 (segunda-fei-
ra),                                       26 
(quinta-feira), 27 (sexta-
-feira), 30 (segunda-feira), 
2 de janeiro (quinta-feira) 
e 3 de janeiro (sexta-fei-
ra). O mesmo vale para as 

central, um bebê do sexo 
feminino de 6 meses mo-
radora do Novo Horizonte 
e uma mulher de 47 anos 
moradora do Jardim Santa 
Clara.

Essa modernização vai be-
neficiar os lojistas e tam-
bém o público”.
Assim como ele, Kathlen 
Pinto Costa, que vai abrir 
uma ótica na próxima se-
mana, também gostou da 
iniciativa da Prefeitura. 
“Adorei a proposta por-
que vai valorizar nossos 
pontos, toda questão de 
calçamento, melhorar a 
iluminação – e com isso 
poderemos também ficar 
abertos em épocas espe-
ciais do comércio, como 
Natal, Dia das Mães e ou-
tros”.
Nas próximas semanas 
deve ser agendado um 
novo encontro com os co-
merciantes para definição 
de itens específicos em re-
lação às obras.

unidades básicas de saùde, 
laboratório e farmácia mu-
nicipal. Haverá coleta de 
lixo normalmente todos os 
dias (exceto dias 25 de de-
zembro e dia 1 de janeiro).
Os Centros Esportivos do 
‘João do Pulo’ e ‘Zito’ 
estarão com as quadras 
externas abertas todos os 
dias (exceto dias 25 de de-
zembro e 1 de janeiro).
Parque da Cidade com 
funcionamento normal to-
dos os dias.
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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.


