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Prefeitura de Taubaté reduz 
em 90% lista de espera por 
vagas na educação infantil

Curso de Auxiliar Mecânico de Motor 
Diesel Marinizado possibilita nova 
área de atuação em Caraguatatuba

“Pela janela” é a estreia da semana 
pelo “Ponto MIS” em Pinda

Caçapava terá programação especial 
em comemoração ao Dia do Saci

A Secretaria de Educa-
ção de Taubaté divulgou a 
convocação de pais e res-
ponsáveis para efetivação 
de matrícula para o ano 
de 2020 na rede pública 
municipal de ensino. Esta 
convocação vai reduzir 
em praticamente 90% a 
lista de espera por vagas 
na educação infantil.
A lista, que continha 
1.848 nomes, será reduzi-
da para 196 crianças que 
aguardam por uma vaga 
de berçário e maternal I 
e II. Deste total, a grande 
demanda reprimida era a 
de 1.267 bebês aguardan-

Sempre com objetivo de 
oferecer mais oportunida-
des e abrangendo diversas 
áreas de atuação, o Fundo 
Social de Caraguatatuba 
inovou na qualificação 
profissional e iniciou o 
curso de Auxiliar Me-
cânico de Motor Diesel 
Marinizado, em parceria 
com o Senai, para 16 alu-
nos. Segundo o Fundo So-
cial, este ramo é bastante 
abrangente no município e 
ainda não havia sido ofer-
tado de forma gratuita aos 
munícipes. 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com o Museu da Imagem 
e do Som – “Ponto MIS”, 
realiza a exibição do na-
cional “Pela janela”, no 
CEU das Artes, nesta sex-
ta-feira (25), às 14 horas.
No longa, a personagem 
Rosália é uma dedicada 
operária de 65 anos que 
dedicou a vida ao trabalho 
em um fábrica de reatores 

Caçapava terá programa-
ção especial nos dias 30 e 
31 de outubro em come-
moração ao Dia do Saci. 
O dia 31 de outubro é 
dedicado ao personagem 
como forma de exaltar o 
folclore e a cultura regio-
nal e faz parte do calen-
dário de evento do muni-
cípio por meio da Lei nº 
5.090. Neste ano a data 
será celebrada na Praça 
Nelson da Cunha Lara, no 
bairro Sapé 2, com a festa 
Amigos do Saci, que está 
na 14ª edição e é realizada 
pela CPV Eventos e Turis-
mo, com o apoio da Pre-
feitura.
O evento reunirá atrações 

do por vaga em berçário. 
Com a publicação da nova 
lista de chamadas, esse 
número fica reduzido a 75 
nomes.
As vagas foram concedi-
das nas unidades de ensi-
no com disponibilidade de 
vagas, dentro da área de 
abrangência da residência 
e de acordo com o com-
provante de endereço (ge-
olocalização).
A Prefeitura de Tauba-
té entregou, de 2013 a 
2019, oito novas unidades 
de educação infantil nos 
bairros Vila São José, Vila 
Aparecida, Estoril, Santa 

Sendo assim, é mais uma 
opção de trabalho        que 
a população poderá bus-
car.
O curso ensinará o siste-
ma básico de mecânica, 
conhecimento em motor 
ciclo otto e diesel, sis-
temas de arrefecimento, 
alimentação, lubrifica-
ção, elétrico; sincronismo 
mecânico, regulagem de 
válvulas, sincronismo de 
bomba injetora e testes de 
instalações elétricas.
O instrutor do Senai, Ri-
cardo Vitório, esclarece 

da periferia de São Paulo. 
Certo dia acaba           de-
mitida e é consolada pelo 
irmão José, com quem 
vive. 
Ele resolve levá-la em 
uma viagem de carro até 
Buenos Aires com o obje-
tivo de distraí-la e no país 
vizinho Rosália vê pela 
primeira vez um mundo 
desconhecido e distante de 
sua vida cotidiana.

como música, teatro, ses-
são de cinema ao ar livre, 
contação de história, pas-
seio ciclístico e praça de 
alimentação, com entrada 
gratuita.
As atividades terão início 
dia 30, com a expedição 
do Saci, passeio e brinca-
deiras no entorno do bair-
ro, às 9h e às 14h.
No dia 31, a programação 
começa às 18h com a aber-
tura da praça de alimenta-
ção. A partir das 19h tem a 
largada do passeio ciclísti-
co pela Trilha da Matinha. 
Às 19h30, será realizada 
sessão de cinema com exi-
bição de filme sobre o Saci 
e apresentação de teatro, 

Helena, Portal da Manti-
queira, Jardim Oásis, Fa-
zendinha e Hípica Pinhei-
ro. E duas unidades que 
são destinadas ao ensino 
fundamental, mas também 
atendem crianças da edu-
cação infantil nos bairros 
Jaboticabeiras e Jardim 
Continental.
Todas as 64 unidades de 
educação infantil foram 
revitalizadas, sendo que 
16 delas passaram por am-
pliação. Há ainda a pre-
visão de mais uma nova 
escola a ser entregue em 
2020 no bairro Residen-
cial Bardan.

que o aluno sairá capacita-
do para auxiliar em ofici-
nas de manutenção diesel 
terrestre, com conserto de 
caminhões, e em marinas, 
com manutenções preven-
tivas de embarcação, evi-
tando manutenções corre-
tivas, quando já ocorreu o 
problema.
O curso tem carga horária 
de 40h e será desenvol-
vido na Regional Sul, do 
bairro Porto Novo.
Rebecca Bonanate
Informação para a Im-
prensa: (12) 3897-5650

O filme foi selecionado no 
festival de Roterdã (onde 
venceu o prêmio FIPRES-
CI), no festival de Wa-
shington (onde venceu o 
prêmio especial do júri), 
no DC International Film 
Festival e no Festival de 
Gramado em 2017.
O CEU das Artes fica na 
avenida das Orquídeas, no 
Vale das Acácias – Morei-
ra César, Tel. 3637-1715.

às 20h, com o espetáculo 
“As Vontades de Rebeca”, 
com o Coletivo Contra-
mão. O encerramento fica 
por conta de show com o 
músico Leandro Deni.
O evento abre espaço 
também para ações de 
preservação do meio am-
biente com presença do 
PEV (Ponto de Entrega 
Voluntária) móvel, proje-
to da Secretaria de Obras 
e Serviços Municipais de 
Caçapava para descarte de 
material eletroeletrônico e 
resíduos como vidro, plás-
tico e papelão.
Informações sobre a pro-
gramação pelo telefone 
(12) 97600-3379
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Miscelânea
Curiosidades

Antigamente no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo 
da cana de açúcar num tacho e o levava ao fogo. Não podiam parar de 
mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansa-
dos de tanto mexer e com serviços ainda por terminar, os escravos sim-
plesmente pararam de mexer e o melado desandou. O que fazer agora? A 
solução que encontraram foi guardar o melado longe das vistas do feitor. 
No dia seguinte encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensa-
ram duas vezes e misturaram o tal melado com o novo e levaram os dois 
ao fogo. Resultado: o azedo do melado antigo era álcool, que aos poucos 
foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam 
constantemente. Era a cachaça já formada que pingava, daí o nome pinga. 
Quando a pinga batia nas suas costas marcadas pelas chibatadas, ardia 
muito, por isso deram o nome de aguardente. Caindo em seus rostos, es-
correndo até a boca, os escravos perceberam que, com a tal goteira, fica-
vam alegres e com vontade de dançar e sempre que queriam ficar alegres, 
eles repetiam o processo.

Humor

Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz 
da minha mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, carne ou frango?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando 
com o nosso cachorrinho...
***
Classificados

Vendo um jazigo quase novo, pronto para receber a qualquer momento. 
Vista definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de 
arrombamento. Acompanha uma caixa de foguetes e um engradado de 
cerveja. Motivo da venda: A minha sogra escapou, mais uma vez do enfar-
to e o médico garante que a velha viverá por muitos e muitos anos ainda.
***
A Maria desesperada:
- Manoel! Manoel! Corre, corre...
- O que foi Maria?
- A enxurrada está levando o seu carro!
- Deixa de ser besta, Maria! Pois a chave e os documentos do carro estão 
aqui comigo...
***
O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou 
avistou uma placa que estava escrito: “Forro do gerso”. Aí Le pensou: É 
aqui mesmo que eu vou “bater as coxas”. Por horas esperou o estabele-
cimento abrir e nada. Então ele resolveu perguntar para uma senhora que 
estava dentro do portão:
- Dona, a que horas o gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos 
com a colocação de forro de gesso!

Mensagens

Esqueça os dias de nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas ao 
Sol. Esqueça as vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas 
conquistas e vitórias. Esqueça os erros que já não podem ser corrigidos, 
mas lembre-se das lições que você aprendeu. Esqueça as infelicidades que 
você enfrentou, mas lembre-se de quando a felicidade voltou. Esqueça os 
dias solitários que você atravessou, mas lembre-se dos sorrisos amáveis 
que encontrou. Esqueça os planos que não deram certo, mas lembre-se 
sempre de ter um sorriso.
***
Nunca é tarde para resgatar um relacionamento em que houve uma afei-
ção sincera de ambas as partes. Desde que exista uma vontade verdadeira, 
pessoas que passaram muito tempo afastadas podem voltar a se entender e 
a ficar juntas. No entanto, o sucesso desse propósito exige humildade para 
dar o primeiro passo, conscientes de contribuição pessoal para a situação, 
capacidade para esquecer o passado e disposição para aceitar as diferenças 
individuais. Atitudes que precisam ser manifestadas em todos os momen-
tos, pois como diz o velho ditado: De boas intenções o inferno está cheio.

Pensamentos, provérbios e citações

Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
A medida da vida não é a sua direção, mas é a sua doação.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
Uma boa palestra deve esgotar o tema e não os ouvintes.
O homem deve criar as oportunidades e não só esperá-las.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
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Taubaté zera mortes
em vias municipais

em setembro

Mês da Criança tem
apresentação musical

no Cadastro Único

Dados registrados pelo In-
fosiga indicam que no mês 
de setembro de 2019 não 
foi contabilizada nenhuma 
morte nas vias municipais 
de Taubaté. 
As únicas duas ocorrên-
cias fatais do mês foram 
registradas em rodovias e 
o número é menor do que 
no mesmo período do ano 
passado, quando houve 
seis óbitos.
Já no acumulado de janei-
ro a setembro de 2019, fo-
ram registrados 27 óbitos 
em decorrência de aciden-
tes em todas as vias que 
cortam o município contra 

O Núcleo de Pesquisa, 
Projetos e Políticas para 
a Infância, Adolescên-
cia e Juventude (Nuca), 
vinculado à gestão do 
Programa Bolsa Família 
de                     Taubaté, en-
cerra as comemorações do 
mês da criança com uma                 
apresentação musical do 
Projeto Guri, do governo 
do Estado. 

37 registros fatais no mes-
mo período de 2018 (que-
da de 27%).
Os registros de acidentes 
nas vias municipais tive-
ram redução de 56,25%, 
considerando o acumula-
do de janeiro a setembro, 
sendo 7 em 2019 e 16 em 
2018.
Essa redução é reflexo 
das ações da Secretaria 
de Mobilidade Urbana de 
Taubaté, que realiza um 
trabalho permanente de 
educação para o trânsito 
com orientação para mu-
nícipes, escolas e empre-
sas; serviços de adequação 

O evento acontece às 8h15 
desta sexta-feira, dia 25 de 
outubro, no setor de Ca-
dastro Único.
Atualmente, 350 crianças 
e adolescentes são aten-
didos pelo Nuca. Esse 
evento faz parte dos tra-
balhados desenvolvidos 
no projeto Sala Ativa, que 
durante o atendimento no 
setor de Cadastro Único 

e revitalização da sinaliza-
ção viária, e devido ao tra-
balho ostensivo nas ações 
de fiscalização de trânsito 
e no monitoramento atra-
vés das câmeras do COI.
Diversas ações também 
vêm sendo implantadas 
por meio de convênio fir-
mado com o Detran/SP 
pelo Movimento Paulista 
de Segurança Viária, tais 
como a adequação e im-
plantação de lombadas e 
lombofaixas, a implanta-
ção de tachas e tachões, 
ações de educação de trân-
sito e de fiscalização com 
“bafômetro”.

busca refletir com as fa-
mílias questões ligadas 
aos direitos sociais, di-
reitos das crianças e ado-
lescentes e temas sociais 
relevantes, bem como 
promover o acesso à arte e 
cultura da região.
O Cadastro Único fica na 
rua Pasqua Scalzoto Pas-
torelli, nº 82, Jardim das 
Nações.
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Prefeitura de Pinda 
inaugura novo

Posto de Saúde
no Jardim Eloyna

Pindamonhangaba
sedia etapa de volta

internacional de ciclismo

O Jardim Eloyna recebe, 
oficialmente hoje, às 10 
horas, o novo prédio da 
Estratégia de Saúde da 
Família do bairro. O local 
terá o nome de Luiza de 
Oliveira Garcia, moradora 
do bairro que realizava um 
importante trabalho co-
munitário. Ela faleceu em 
2014, aos 74 anos e agora 
receberá essa homenagem 
póstuma.
O novo posto está locali-
zado na Avenida Jardim, 
260, e conta com um es-
paço muito mais amplo, 
permitindo melhor aco-
lhimento e organização do 
atendimento da equipe da 
saúde. 
Entre os ambientes da 
nova unidade estão espa-
ços para almoxarifado, 
consultório médico, con-
sultório odontológico, 
consultório de enferma-
gem, pré-consulta, sala 
de procedimentos, sala de 
vacinas, sala de inalação, 
farmácia, entre outros am-
bientes, além de sanitários 
acessíveis. Aliás, a acessi-
bilidade é uma novidade 
no postinho do Eloyna, já 
que a casa que anterior-
mente abrigava o posto 
tinha uma escada na entra-
da e nenhum espaço aces-

Pindamonhangaba sedia-
rá, neste sábado (26), a 2ª 
etapa da Volta Ciclística 
Internacional de Guaru-
lhos.
A equipe de Pindamo-
nhangaba (Funvic/Se-
melp) é uma das favoritas 
para brigar pelo título. 
Para a competição, será 
composta por Flávio San-
tos, Igor Molina, Nathan 
Mahler, Víctor Ferreira, 
Euller Magno, Renan Sil-
va, Sérgio Santos e Rodri-
go Melo.
A 2ª etapa será realizada 
em um circuito nas ime-
diações do Parque da Ci-
dade. Serão 120 km com 
início às 11 horas. A lar-
gada será em frente à en-
trada do parque. De lá, o 
pelotão seguirá pelo anel 
viário (portão de eventos 
do Parque – ao lado da 
rotatória da Manoel César 
Ribeiro, que estará livre) 
seguindo até a rotatória do 
“Quatro Milhas”, rotatória 
do “João do Pulo”, onde 
irá pela avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso 

sível, dificultando muito o 
atendimento a cadeirantes, 
por exemplo.
O novo espaço abrigava 
uma pousada, por isso é 
amplo, está com toda a 
comunicação visual, salas 
adequadas, rampas, possi-
bilitando um ambiente de 
trabalho seguro e agradá-
vel. A nova unidade conta 
ainda com uma área exter-
na que pode ser utilizada 
para atividades ao ar li-
vre e onde já estão sendo 
implantadas duas hortas: 
uma delas comunitária e 
outra sob coordenação do 
Cpic (Centro de Práticas 
Integrativas e Comple-
mentares).
De acordo com o prefeito 
Dr. Isael Domingues, as 
obras de adequação, me-
lhorias e construção de 
novas unidades de saúde 
para atender os bairros 
da cidade fazem parte da 
proposta da gestão, que 
busca oferecer qualidade 
e humanização nos atendi-
mentos da saúde. Além do 
posto do Eloyna, em breve 
serão inauguradas as uni-
dades reformadas do Cris-
pim, Arco-Íris e Castolira. 
Também em obras unida-
des no Ribeirão Grande e 
Cruz Grande.

até próximo do semáforo, 
para fazer o retorno. Todo 
este trecho estará interdi-
tado durante a realização 
da prova.
“Conseguimos acertar to-
dos os detalhes para trazer 
esta etapa para Pindamo-
nhangaba. Será uma ótima 
oportunidade para a popu-
lação conhecer um pou-
co do esporte e também 
prestigiar e incentivar os 
ciclistas da nossa equipe 
nessa importante com-
petição da temporada”, 
destaque o diretor-técnico 
Benedito Tadeu Júnior, o 
Kid.
Durante a realização da 
etapa em Pindamonhan-
gaba, haverá sorteio de     
bicicletas e de outros brin-
des. 
A Volta Ciclística é re-
alizada pela Associação 
Desportiva Facex acon-
tece entre os dias 25 e 27 
de outubro. Em Pinda, 
tem o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba e do 
Fundo Social de Solidarie-
dade.



página 4 A GAzetA dos Municípios 24 de Outubro de 2019

Empresas adotam 
praças e áreas 

verdes em Pinda

Uma lei municipal apro-
vada há mais de 20 anos 
começa a tornar-se reali-
dade agora em Pindamo-
nhangaba. Após estudos e 
com o Decreto nº 5.546/18 
a Prefeitura da cidade, 
através da Secretaria de 
Meio Ambiente, está exe-
cutando o programa Cida-
de Florida, onde empresas 
e cidadãos comuns são 
convidados a adotar pra-
ças públicas, rotatórias, 
canteiros e áreas verdes.
Até o momento 12 empre-
sas já fizeram a adesão. O 
programa é uma ação de 
zeladoria que visa aprimo-
rar a manutenção, conser-
vação e melhorias urbanas 
através da parceria. Após 
preencher os requisitos, 
a empresa deve apresen-
tar uma proposta com os 
serviços que pretende re-
alizar, com as melhorias 
paisagísticas e ambientais 
e o período de vigência da 
cooperação.
“Após a apresentação, a 
proposta é analisada por 
uma comissão e depois de 
aprovado é providenciado 
a assinatura do contrato 
de adoção. Além de im-
plantar o projeto paisagís-
tico e realizar a limpeza e 
manutenção periódica, a 
empresa poderá explorar 
publicidade padronizada 
no espaço adotado”, co-
mentou Frederico Gama, 
secretário adjunto de 
Meio Ambiente. Em en-
trevista, a coordenadora 
administrativa da empresa 
Tecnopackaging, Andirce 
Daiana, afirma que “é um 
privilégio e prazer colabo-
rar com o desenvolvimen-
to da cidade, seja estrutura 
física, cultural ou social. 
Principalmente ao que se 
refere à Imagem de Pin-
damonhangaba, foi o que 
pensamos quando decidi-
mos entrar neste projeto”.
Andirce destacou que o 
projeto traz benefícios 

para a cidade e para os 
munícipes. “A idéia é co-
laborar com o meio am-
biente, com o verde que 
necessitamos para viver, 
colaborar com o cartão 
postal que a cidade ofere-
ce, principalmente por ter-
mos escolhido um local na 
entrada de Pindamonhan-
gaba, além de incentivar 
os munícipes a preservar 
a natureza e desfrutar de 
uma maneira saudável”.
A coordenadora ainda ex-
plicou os planos para o 
futuro do espaço. “Quere-
mos manter cada vez mais 
a beleza da rotatória de 
maneira que inspirem pes-
soas físicas ou jurídicas a 
adotarem um pedacinho 
da cidade com o projeto”.
O projeto conta com as 
seguintes empresas parti-
cipantes:
ACIP – Associação Co-
mercial – Praça Monse-
nhor Marcondes, Centro;
Associação Real Ville – 
Áreas verdes do condomí-
nio;
Associação Reserva dos 
Lagos – Áreas verdes do 
condomínio;
Associação Residencial 
Moema Ville – Áreas ver-
des do condomínio;
Beija Flor Jardinangem 
e Paisagismo – Rotatória 
João do Pulo, Av. NS Bom 
Sucesso;
Costa e Costa Comércio 
Peças Automotivas – Ro-
tatória José Dias e cantei-
ro central, Alto Tabaú;
Dokar Veículos –  Praça 
Pedro Batista Ramos, Av.  
NS Bom Sucesso;
Givi do Brasil – Rotatória 
em frente à Autopinda e 
Total, Av. Nossa Senhora 
do Bom Sucesso.
Senac – Praça Dom pedro, 
Santana;
Tecnopackaging – Rotató-
ria em frente ao Spani, Av. 
NS Bom Sucesso;
Unimed – Rotatória Maz-
zaropi, Socorro.
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Evento conclui trabalho 
de saúde bucal na Rede 

Municipal de Ensino

Taubaté tem 12
mortes confirmadas

por influenza

Os 650 alunos da 
EMIEIEF Professora Si-
mone dos Santos partici-
pam hoje de um evento de 
conclusão do trabalho de 
saúde bucal desenvolvi-
do na unidade desde abril 
deste ano. As atividades 
na escola vão das 8h10 às 
15h40.
Com o intuito de estimular 
a prevenção, durante todo 
ano durante as aulas, as 
crianças receberam orien-
tações sobre hábitos de 
higiene para evitar cáries 
e outros problemas bucais.
No evento dessa quin-
ta-feira, a programação 
consiste em atividades 
como oficinas, brincadei-
ras, exposição de trabalho 
de alunos como cartazes 
e maquetes. Às 15h40 os 
portões serão abertos aos 
familiares interessados em 

Balanço atualizado da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté indica 12 
mortes confirmadas por 
influenza no município. 
São 10 exames positivos 
para H1N1 e dois casos de 
influenza A não subtipado.
A confirmação mais re-
cente é de um homem de 
73 anos, cujo óbito ocor-
reu no dia 11 de setembro.
No total, são 66 casos 
confirmados de influen-
za no município. O perfil 
epidemiológico mostra até 
agora prevalência do vírus 
H1N1 (55 casos), seguido 
pela influenza B (5 casos), 
H3N2 (4 casos) e dois 

assistir uma peça teatral.
O projeto de prevenção 
em saúde bucal também 
contou com a presença 
do odontomóvel, que fi-
cou disponível na unida-
de prestando atendimento 
aos alunos do maternal ao 
5º ano. Foram realizados 
463 atendimentos preven-
tivos e curativos. Os pro-
fissionais da saúde bucal 
promoveram palestras de 
orientação, escovação su-
pervisionada e aplicação 
de flúor. Foram realizados 
procedimentos como res-
taurações e limpeza.
As principais queixas das 
crianças eram relaciona-
das a dor e necessidade de 
extração de dentes de lei-
te. Os casos mais graves 
foram encaminhados para 
o Centro de Especialida-
des Odontológicas (CEO).

casos de influenza A não 
subtipados.
No mesmo período do 
ano passado tinham sido 
registradas 14 mortes por 
influenza (13 influenza A 
não subtipado e 1 H1N1) 
e 86 casos confirmados da 
doença com grande preva-
lência do vírus H3N2 (46 
casos).
Taubaté garantiu uma am-
pla cobertura este ano, 
com 100.769 doses da va-
cina contra influenza apli-
cadas e uma cobertura de 
100,41% em relação aos 
grupos prioritários. O per-
centual de cobertura supe-
rou o do ano passado.
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Escola do Trabalho oferece 
48 vagas para cursos nas 

áreas de gestão e tecnologia

Balé da Cidade e amigos
promovem noite

solidária no Metrópole

No próximo dia 30 de 
outubro, a Escola do Tra-
balho do centro abre 48 
vagas para cursos profis-
sionalizantes nas áreas de 
gestão e tecnologia.
São 12 vagas disponíveis 
para cada curso: empre-
endedorismo/diferencial 
competitivo (36 horas), 
marketing (36 horas), 
HTML 5/CSS3- criação 
de sites (40 horas) e excel 
avançado (40 horas).
Os cursos são direciona-
dos para quem tiver idade 
a partir de 18 anos e seja 
morador de Taubaté. O in-
teressado pode optar por 
apenas um curso.
Para se inscrever, é ne-
cessário apresentar cópia 
e originais do RG CPF, 
comprovante de endereço 
de Taubaté e título de elei-
tor do município. Além 
desses documentos, quem 
escolher os cursos na área 
de gestão precisa apresen-
tar o histórico escolar do 
ensino médio. O curso de 
excel avançado exige ain-
da o certificado do curso 
de informática básica ou 
excel básico.

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté realiza 
uma noite solidária hoje, 
às 20h no Teatro Metró-
pole com apresentação do 
Balé da Cidade e amigos.
O ingresso solidário é um 
pacote de bolacha salgada 
ou doce que serão desti-
nados ao Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté 
(Fussta) e repassados a 
entidades assistenciais do 

As inscrições serão reali-
zadas na própria escola, 
das 8h30 às 11h30 e das 
13h às 16h30. A unidade 
fica à avenida Armando 
Sales de Oliveira, 284, 
centro. Mais informações 
pelo telefone: 3625-5060.
Confira o horário dos cur-
sos e a data de início das 
aulas:
Curso: Empreendedoris-
mo/diferencial competiti-
vo (Senai)
Horário: terça e quinta-
-feira, das 8h às 11h.
Início das aulas: 05 de no-
vembro
Curso: Marketing
Horário: segunda e quarta-
-feira, das 8h às 11h
Início das aulas: 04 de no-
vembro
Curso: HTML 5/CSS3- 
criação de sites
Horário: segunda, quarta 
e sexta-feira, das 13h30 às 
16h30
Início das aulas: 11 de no-
vembro
Curso: Excel avançado
Horário: terça e quinta-
-feira, das 13h30 às 16h30
Início das aulas: 11 de no-
vembro

município. 
A apresentação conta-
rá com a participação de 
amigos convidados dos 
projetos Integrarte Dança, 
Estações da Dança, Cia 
Vanda Fenner do Centro 
Cultural Toninho Mendes, 
além de Vanessa Ballet e 
Studio Dancers.
O Teatro Metrópole fica à 
rua Duque de Caxias, 312 
no centro.



página 7A GAzetA dos Municípios24 de Outubro de 2019

Prefeitura de Pinda se reúne 
com moradores do Lago Azul

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
melhorias no lago do bair-
ro Lago Azul. De acordo 
com moradores do local, 
pela primeira vez, em cer-
ca de 20 anos, o lago está 
sendo visto por completo, 
se tornando um verdadei-
ro cartão postal da cidade.
As obras ainda estão em 
andamento mas, para de-
finir os próximos passos, 
a Prefeitura se reuniu com 
os moradores do bairro, no 
Rancho Lago Azul. A reu-
nião foi realizada na noite 
de terça-feira (22), com a 
presença de moradores e 
gestores da administração 
municipal. O prefeito Dr. 
Isael Domingues esteve 

presente e ouviu as dúvi-
das e sugestões dos muní-
cipes, sobre o lago e outras 
questões do bairro.
Alguns dos assuntos de-
batidos na ocasião foram 
sobre a manutenção e lim-
peza do lago, obras em seu 
entorno, asfalto nas áreas 
ainda não contempladas, 
segurança para o lago e 
para o bairro em geral, so-
licitação de lombadas e de 
troca de postes, entre ou-
tros.
Participaram da reunião 
representantes das se-
guintes secretarias: Meio 
Ambiente, Obras e Plane-
jamento, Segurança, Ad-
ministração, Habitação e 
Governo / Comunicação.

Quinta-feira tem troca ingressos para final
do Paulista 2019 de Vôlei

Hoje, começa a troca de 
ingressos para a partida 
entre EMS Taubaté Fun-
vic e Vôlei Renata, pri-
meira da final do Campe-
onato Paulista de Vôlei 
2019. O jogo acontece na 
sexta-feira, dia 25 de ou-
tubro, às 21h30, no giná-
sio do Abaeté.
Os ingressos podem ser 
trocados em quatro pontos 
e pelo aplicativo.
A troca será por alimentos 
não perecíveis. 
Para cada ingresso, são 
necessários 2 (dois) quilos 
(exceto sal e açúcar). Em 

caso de dois ingressos, o 
torcedor deverá levar 4 
(quatro) quilos de alimen-
tos. 
Pelo aplicativo do time, 
cada torcedor poderá re-
servar somente um in-
gresso e deverá levar no 
dia do jogo 2 (dois) quilos 
de alimentos não perecí-
veis (exceto sal e açúcar). 
Crianças de até 4 anos não 
precisam do ingresso.
Já no aplicativo, o CPF e 
e-mail cadastrados pode-
rão reservar somente uma 
vez por jogo e somente um 
ingresso por partida. Caso 

o torcedor não apresente 
o ticket no dia do jogo e 
não leve o alimento, não 
poderá entrar no Ginásio 
do Abaeté.
No total, serão disponi-
bilizados 1.100 ingressos 
para este jogo, sendo 10% 
reservados para atender 
pessoas dos grupos espe-
ciais: pessoas com defi-
ciência, idosos com ida-
de igual ou superior a 65 
anos, gestantes e as pes-
soas acompanhadas por 
crianças de colo. 
Para a troca de ingressos 
destes grupos, devem ser 

apresentados documentos 
comprovatórios de sua ne-
cessidade de atendimento 
prioritário. 
Caso não seja apresentado 
nenhum documento que 
comprove tal necessidade, 
caberá à organização deci-
dir se pode ou não realizar 
a troca.
A organização solicita 
que cada torcedor leve 
saquinhos plásticos para 
a retirada do próprio lixo 
produzido durante o jogo 
e ressalta que é proibida 
a entrada de instrumentos 
musicais, capacetes, guar-

da-chuvas e bebidas alco-
ólicas ou não, em garrafas 
ou latinhas. Somente será 
liberada a entrada de água 
em copos plásticos.
A recomendação é que 
os torcedores não deixem 
para trocar os ingressos na 
última hora, pois a expec-
tativa é de lotação e não 
serão realizadas trocas na 
hora do jogo. 
Os portões do Abaeté se-
rão abertos uma hora antes 
da partida.
Pontos de troca
Ginásio da CTI ( rua das 
Três Meninas, s/nº) – 200 

ingressos
Horário: das 8h30 às 18h
Taubaté Shopping (aveni-
da Charles Schnneider, nº 
1700, Vila Costa) – 300 
ingressos
Horário: das 12h às 20h
Via Auto Shopping (aveni-
da Dom Pedro I, nº 7231, 
Estoril) – 200 ingressos
Horário: das 10h às 19h
Clínica Sorridents (rua 
Conselheiro Moreira de 
Barros, 49, Centro) – 100 
ingressos
Horário – das 8h30 às 18h
Aplicativo “Vôlei Tauba-
té” – 300 ingressos
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3º Caraguá Beer Festival
comercializa mais de 10 mil

litros de chopp e 3 mil lanches

IBGE inicia trabalhos do 
Censo Demográfico 2020 

em Caraguatatuba

O sucesso do 3º Caraguá 
Beer Festival pode ser 
constatado em números 
divulgados nesta terça-
-feira (22/10) pela Prefei-
tura de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de Tu-
rismo.
Em quatro dias de even-
to foram comercializados 
mais de 10 mil litros de 
chopp e quase 500 garra-
fas de cervejas artesanais, 
dos quais só dos panelei-
ros – cervejeiros que fa-
zem o produto em casa, 
foram 1.370 litros e 70 
garrafas. Para quem gosta 
de comer bem, na Vila do 
Hamburguer, foram feitos 
mais de 3 mil lanches.
A Praça da Cultura (Ave-
nida da Praia) esteve lo-
tada e a estimativa é que 
tenha superado mais de 20 
mil visitantes. Foram mais 
de 40 rótulos representan-
do 120 cervejarias artesa-
nais apresentadas.
Na área de alimentação, o 
Quiosque do Markinhos 
vendeu em torno de 220 
quilos de costela, 50 de fi-
let mignon, 50 de camarão 
e 15 de torresmo.
Dos parceiros Mala e Cuia 
e Allegro saíram cerca de 
150 petiscos de pernil trin-
cado, queijo e salsichão. 
Ainda foram registradas 
vendas de 100 peças de 
queijo, mais de 200 cama-
rões e 540 outros tipos de 

Representantes da Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
Câmara Municipal, Tri-
bunal de Justiça, Polícia 
Militar e Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Caraguatatuba (ACE) se 
reuniram com servido-
res do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) para discutir 
os preparativos do Censo 
Demográfico 2020 no mu-
nicípio, entre os meses de 
agosto e outubro.
A primeira Reunião de 
Planejamento e Acompa-
nhamento do Censo da 
cidade foi realizada nessa 
terça-feira (22/10), na Vi-
deoteca Lúcio Braum, no 
Centro.
Além de funcionários de 
diversos órgãos públicos, 
o encontro também con-
tou com a participação do 
presidente da Câmara de 
Caraguatatuba, Francis-
co Carlos Marcelino; do 

pratos no Gamboa.
Somente de doces foram 
em torno de 4.600. No 
Ufa! Sucos foram seis sa-
cos de laranja, 20 paco-
tes de polpas e outros 20 
de frutas congeladas, 140 
copos de salada de frutas, 
160 espetinhos e oito cai-
xas de 10 litros de açaí.
Importante destacar que 
os participantes da Vila do 
Hamburguer e de outros 
estandes participaram de 
outros eventos promovi-
dos pela Prefeitura de Ca-
raguatatuba ao longo deste 
ano. Para o engenheiro de 
produção da Cervejaria 
Latitude 23º, João Paulo 
Sousa, 39 anos, que há um 
ano e oito meses se mudou 
de Piquete para Caragua-
tatuba, trabalhar com cer-
veja artesanal na cidade é 
aliar duas paixões. “Sou 
apaixonado pela cidade 
e comecei a pensar numa 
forma de valorizar a cul-
tura local. Fiz o progra-
ma Empretec do Sebrae e 
encarei o desafio de criar 
uma cerveja inspirada nes-
sas belezas”.
Ele conta que pesquisou 
algumas praias famosas 
e desenvolveu um sa-
bor para cada uma. Praia 
da Freira é a Cream Ale, 
Praia Brava é a Witbier, 
a Stout é a da Praia Mar-
tim de Sá, a IPA, Praia do 
Massaguaçu e a Weiss a 

secretário de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania, 
Jonas Fontes; do vereador 
Renato Leite Carrijo de 
Aguilar; e do presidente 
da Associação Comercial 
e Empresarial de Cara-
guatatuba, Sávio Luiz dos 
Santos.
Durante a reunião o coor-
denador de Área do Cen-
so 2020, Marcílio Quirino 
de Oliveira Filho, falou 
sobre a importância da 
colaboração de todos na 
contagem da população 
de Caraguatatuba, bem 
como solicitou apoio na 
divulgação dos trabalhos 
dos recenseadores durante 
a pesquisa e comentou a 
relevância dos dados ob-
tidos para implementação 
de políticas públicas e re-
cebimento dos recursos do 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM).
Até o início do Censo 
2020 em agosto do ano 

Praia da Mococa. “Cada 
uma com coloração, aro-
ma e ingredientes diferen-
ciados”, conta.
O secretário de Turismo 
de Caraguatatuba, Cristian 
Bota, destaca a grandiosi-
dade desse evento que a 
cada ano ganha mais nota-
bilidade e cai no gosto dos 
visitantes.
“Sem dúvida foi um su-
cesso vindo do Plano de 
Governo do Prefeito Agui-
lar Junior que é para ficar 
definitivamente no Calen-
dário de Eventos de Cara-
guatatuba”.
Ele ainda destacou o espa-
ço dado aos paneleiros que 
participaram pela primeira 
vez do evento e tiveram 
um movimento impar nos 
quatro dias de festa. “Esse 
também foi um pedido do 
prefeito Aguilar Junior no 
sentido de incentivar o 
produtor local e gerar ren-
da”.
O espaço contou, ainda, 
com espaço kids, área para 
apresentação de 17 músi-
cos, tendas para exposição 
de produtos dos artesãos, 
artistas plásticos e agri-
cultores locais, além da 
geração de emprego para 
pessoas que trabalharam 
nos estandes e no apoio 
logístico.
Mara Cirino
Informação à Imprensa  
(12) 3897-5660

que vem, o IBGE promo-
verá outras reuniões com 
representantes do poder 
público e da sociedade 
civil organizada, com o 
intuito incentivar a par-
ticipação da comunidade 
local, dar transparência à 
pesquisa no município e 
buscar apoio e parcerias 
para viabilizar as ativida-
des censitárias, colabo-
rando com a instalação de 
postos de coleta.
Atualmente, a estimativa 
do IBGE é que Caraguata-
tuba possua 121.532 habi-
tantes. 
O Censo 2010 registrou 
100.840 pessoas resi-
dentes no município.  De 
acordo com o instituto, 
123 recenseadores e 16 
supervisores devem parti-
cipar do Censo Demográ-
fico 2020 no município.
Informação para a Im-
prensa: (12) 3897-5650
Jornalista Paulo Henrique


