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A GAzetA dos Municípios

Taubaté faz atualização de 
vacina contra febre amarela

Psicóloga do Caps-AD faz 
palestra sobre drogas na 
Anhanguera em Taubaté

Ubatuba abre inscrições para 
cursos gratuitos do Projeto Guri

Cemume distribui remédios 
do Estado em Taubaté

Taubaté promove de 25 a 
28 de junho uma semana 
de atualização da vacina 
contra febre amarela. Esta 
campanha é destinada 
apenas às pessoas que ain-
da não receberam doses da 
vacina, seja ela fracionada 
ou integral. De terça a sex-
ta-feira, as doses estão dis-
poníveis nas salas de vaci-
nação dos postos de saúde 

A Unidade 1 da Faculdade 
Anhanguera, em Taubaté, 
recebe na próxima quar-
ta-feira, dia 26 de junho, 
um encontro para debater 
o consumo de drogas. O 
evento marca o Dia Inter-
nacional contra o Abuso e 
Tráfico Ilícito de Drogas.
A ideia é propor uma re-
flexão sobre a importância 
do diálogo a respeito desta 
temática, bem como com-
partilhar experiências, sa-
beres teóricos, práticas e 

Canto coral, Iniciação mu-
sical, Percussão e Violão 
são os cursos oferecidos 
em Ubatuba pelo Projeto 
Guri para o segundo se-
mestre de 2019. As vagas 
são destinadas a crianças e 
adolescentes entre 6 e 18 
anos incompletos. Não é 
preciso ter conhecimen-
to prévio de música, nem 
possuir instrumentos ou 

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté informa que a 
distribuição de medica-
mentos de responsabili-
dade do Estado passou a 
ser feita em um anexo do 
Centro Municipal de Me-
dicamentos (Cemume) em 
maio deste ano.
Por meio de uma parceria 

do município dentro do 
horário de funcionamento 
das unidades. Durante este 
período, as UBS Mais In-
dependência, Mourisco e 
Fazendinha também vão 
aplicar a vacina em horá-
rio estendido, das 16h30 
às 19h30. E no sábado, 
29 de junho, a UBS Mais 
Independência vai funcio-
nar das 8h às 17h, dentro 

novas possibilidades de 
discussões, a partir das in-
fluências de uma socieda-
de pós-contemporânea.
O encontro “Sociedade e 
Drogas: Diversas perspec-
tivas no cuidado e desa-
fios”, será ministrado pela 
psicóloga Claudia Fabia-
na de Jesus, do Centro 
de Atenção Psicossocial 
Álcool e Outras Drogas 
(Caps-AD) de Taubaté.
Serviço: “Sociedade e 
Drogas: Diversas perspec-

realizar testes seletivos.
Interessados em participar 
devem realizar sua matrí-
cula diretamente no polo 
Ubatuba do projeto, que 
fica na Coronel Domicia-
no, 19 – Centro, segundas 
e terças, das 8h às 12h ou 
terças e quintas, das 13h30 
às 17h30. Em Ubatuba, o 
prazo final para matrículas 
é 27 de junho.

firmada com o governo do 
Estado, a prefeitura cedeu 
o espaço físico e funcioná-
rios para fazer a dispensa-
ção dos medicamentos.
A responsabilidade pelo 
fornecimento destes me-
dicamentos continua com 
o Estado por meio da Di-
reção Regional de Saúde 

da programação do Dia 
D Estadual de Vacinação 
contra a febre amarela. 
Taubaté superou a meta da 
campanha do ano passado 
e atingiu 102,87% de co-
bertura, o que representa 
mais de 256 mil doses da 
vacina contra febre ama-
rela aplicadas. Não há re-
gistros da doença este ano 
no município.

tivas no cuidado e desa-
fios” Dia: 26 de junho
Horário: 9h às 11h
Palestrante: Cláudia Fa-
biana de Jesus
Local: Faculdade Anhan-
guera de Taubaté, Unida-
de 1, av. Dr. José Olegário 
de Barros, 46/58 – Vila 
Nossa Sra. das Gracas, 
Taubaté
Inscrições: CAPS AD – 
(12) 3631 6645 – ou pelo 
e-mail capsad@taubate.
sp.gov.br

É preciso apresentar os se-
guintes documentos:
Certidão de Nascimento 
ou RG do aluno (original 
e cópia)
Comprovante de matrícu-
la escolar e/ou declaração 
de frequência escolar
RG do responsável (origi-
nal e cópia)
Comprovante de endereço

(DRS). Quaisquer infor-
mações sobre esses me-
dicamentos devem ser 
obtidas diretamente com 
a DRS por meio de sua 
Ouvidoria. Os telefones 
de contato são 3625-2361 
ou 3625-2364. O e-mail é 
drs17.ouvidoria@taubate.
sp.gov.br.
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Miscelânea
Curiosidades

As estações primavera e verão são ótimas para as frutas, legumes e verdu-
ras, já que no Brasil, a maioria das colheitas são feitas em época de calor. 
Isso faz com que o preço seja reduzido e o consumidor possa aproveitar 
melhor as vitaminas que a natureza nos oferece. Deve-se, porém, tomar 
muito cuidado na compra e no manuseio desses alimentos. Ao comprar 
frutas, verduras e legumes, devemos verificar se não existem amassados, 
se a coloração não está desbotada e se esses alimentos não contém peque-
nos furos. Essas práticas podem evitar que muitas doenças como a virose 
ataquem nosso corpo. Para guardar o alimento utilize sempre locais fres-
cos, arejados e longe dos insetos. Para cozinhar certifique-se de que a água 
está cobrindo todo alimento e use a água do cozimento e as cascas para 
preparo de molhos e sopas, pois muitos nutrientes ficam nela. No verão, 
procure se alimentar com receitas leves, à base de frutas e verduras e... 
Bom apetite.

Humor

Sendo motorista novata, uma loira, minha amiga, achava difícil estacionar 
junto às bombas nos postos de combustíveis. Um dia depois de ter dado 
várias voltas pelo local das bombas, o frentista aproximou-se perguntou:
- Então moça, já viu alguma coisa que lhe agradasse?
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu Zé, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela 
está cheia de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque ela ta cheia de pulgas. 
*** 
Em sua primeira visita na fazenda do tio, o rapaz chegou num momento d 
muito trabalho e seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar 
um pouco.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio e por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?
***
Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não 
vou atender porque estou evitando conversar com uma certa pessoa, ao 
ouvir o sinal, deixe seu recado que depois eu telefonarei, mas se eu não 
telefonar, tenha a certeza de que essa pessoa é você... Obrigado”.
***
Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à pa-
lestrante e pergunta:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
Sorrindo a palestrante respondeu:
- Podem chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir;

Mensagens

A beleza que tanto buscamos está no nosso interior. Não há roupa, nem 
penteado que embeleze a falta de caráter. Vivemos em um mundo preocu-
pado com o exterior, onde por tudo tem que haver retribuição, até no amor, 
espera-se recompensa. Nas brigas de casais, de familiares ou de amigos, 
quase sempre ouvimos queixas do tipo: Depois de tudo que eu fiz? Verda-
des, cobranças, infundadas, cheias de ressentimentos e mágoas, frutos das 
atitudes exteriores que praticamos. Esperamos demais sem oferecer tanto 
assim. Almas queridas! Antes que o Sol se ponha novamente, aprenda que 
o que vale é o que vai dentro de você! Faça tudo com serenidade, manten-
do-se de bem com você. Faça o seu melhor, não espere nada dos outros, 
você mesmo deve olhar para o que faz e sentir-se bem. Ainda que venham 
críticas, desaforos, mal-entendidos. Nada disso vai te afetar, por que você 
sabe que fez o melhor. Vista a alma com bons pensamentos, perfume-se 
com boas ações, penteie as emoções com o bem, seja uma pessoa inda no 
seu interior e brilhe pelo encanto de refletir em sua face, a própria face de 
Deus. Aquilo que somos é o nosso mundo.

Pensamentos, provérbios e citações

Pois a coragem cresce com a ocasião.
É chato ser bonito, mas o mis chato é ser feio.
Há idéias que chegam aos lábios sem ainda chegar à mente.
Triste não é mudar as idéias, triste mesmo é não ter idéias para mudar.
Um idealista é alguém que ainda ajuda outros a ter lucro.
Quem não sabe o que é a vida não poderá saber o que é a morte.
Não sabendo que era difícil, ele foi lá e fez. 
O sábio tem algo a dizer e o idiota quer dizer algo.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
O que eu faço é simples, ponho a mão na massa e compartilho-a.
Uma vez por ano é licito perder a cabeça.
O problema não é perdoar, o problema é confiar de novo.  
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Operação Tapa-Buracos está em ação com 
duas equipes no Rio do Ouro e Pontal de 

Santamarina em Caraguatatuba

Duas equipes da Opera-
ção Bota-Fora estão em 
ação em diversos bairros 
da cidade. A operação está 
sendo realizada por meio 
da Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesep). Desde a 
semana passada, a Prefei-
tura de Caraguatatuba está 
colocando as equipes do 
Bota-Fora no Porto Novo 
e nos arredores de colô-
nias de férias, que acumu-
lam grande quantidade de 
resíduos. Até mesmo no 
feriado, a operação não 

deu pausa. Na sexta feira 
(21/06), uma das equipes 
estava no bairro Martim de 
Sá. No sábado (22/06), o 
serviço continuou na Mar-
tim de Sá e após ser fina-
lizado, a operação partiu 
para o bairro Cidade Jar-
dim. No domingo (23/06), 
o Bota-Fora foi até o Rio 
do Ouro, retirando um to-
tal de 17 caminhões carre-
gados de resíduos durante 
todo o final de semana.
A operação está em fun-
cionamento com duas 

equipes simultaneamente. 
Uma delas está finalizan-
do os serviços de limpeza 
no Rio do Ouro enquanto 
a outra está fazendo a re-
tirada no Pontal de Santa-
marina.
As equipes contam com 
duas retroescavadeira, 
quatro caminhões truca-
dos e um total de dez fun-
cionários divididos para 
cada equipe. Segundo a 
previsão, até amanhã a 
Sesep irá finalizar os ser-
viços nos bairros citados.

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

Livro D-25, FLS. nº 71, Termo nº 7011
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ FÁBIO LUZ e NAYARA CRISTINE DIAS BARBOSA, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Utinga-SP, 
nascido em 20 de janeiro de 1982, de profissão comerciante, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua José 
Benedito de Morais, nº 320, Guedes, Tremembé/SP, filho de JOSÉ MARCOS CARDOSO LUZ, residente e domiciliado em 
Belo Horizonte/MG e de NADIR APARECIDA CARDOSO LUZ, de 74 anos, natural de São Gonçalo/MG, nascida na data 
de 8 de dezembro de 1944, residente e domiciliada em São Gonçalo/MG. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 7 de junho 
de 1992, de profissão comerciante, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
MAURICIO BARBOSA, de 53 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 24 de outubro de 1965 e de DENISE DIAS, 
de 54 anos, natural de Caxambú/MG, nascida na data de 30 de junho de 1964, ambos residentes e domiciliados 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.
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Taubaté realiza clínicas
de com a Seleção

Brasileira de Handebol

Caraguatatuba abre hoje 
(25/06) inscrições para

cursos na área de costura

Confira o calendário de
oficinas gratuitas do
Sebrae Aqui Ubatuba

Nos dias 25 e 26 de junho, 
terça e quarta-feira, a Se-
leção Brasileira de Han-
debol Masculino realiza-
rá clínicas esportivas em 
Taubaté. Eles passam pela 
cidade para realizar a pri-
meira fase de treinamento 
para os Jogos Panamerica-
nos Lima 2019.
No primeiro dia (25), das 
15h às 17h, as atividades 
envolvem os atletas da se-
leção brasileira e os atletas 
da Escola de Atletas e For-
mação Integral (EAFI). 
Será uma oportunidade 
para os jovens do EAFI 
conhecerem, jogarem e 
aprenderem com seus ído-
los do handebol.
Na quarta-feira (26), das 
14h às 16h, será a vez dos 
professores de educação 
física e treinadores, com a 
presença do técnico da se-
leção brasileira, professor 
Washington Nunes. Será 
um momento para troca de 
experiências e  aprendiza-
do. De acordo com a agen-
da da seleção, serão duas 
fases de treinamentos, a 
primeira em Taubaté e a 
segunda em São Bernardo 

Nesta terça e quarta-fei-
ra (25 e 26/06), o Fundo 
Social de Solidariedade 
de Caraguatatuba abre 
inscrições para dois cur-
sos gratuitos de Iniciação 
à Costura e de Pequenos 
Reparos em Costura.
Para se inscrever é neces-
sário comparecer à sede 
do Fundo Social, no Cen-
tro, das 8h30 às 16h30. 
Os candidatos devem ter 
mais de 18 anos de ida-
de e apresentar originais 
e cópias dos documentos 
pessoais, RG, CPF, título 

O posto Sebrae Aqui de 
Ubatuba está recebendo 
inscrições para as oficinas 
gratuitas “Equipe moti-
vada”, que acontecerá no 
dia 24 de junho, e “Leis 
e normas”, a ser realiza-
da em 3 de julho. Ambas 
as atividades acontecerão 
na Associação Comercial 
de Ubatuba (Aciu), na 
rua Dr. Esteves da Silva, 
51 – Centro, entre 18h30 
e 22h30. A capacitação 
“Equipe motivada” é vol-
tada a empreendedores 
que buscam alcançar me-
lhores resultados por meio 
do fortalecimento das rela-
ções de trabalho e da cria-
ção de um ambiente sau-
dável. Relações humanas, 
autodesenvolvimento, 
promoção do trabalho em 

do Campo.
Os Pan de 2019 acontece 
na cidade de Lima, capital 
do Peru, de 26 de julho a 
11 de agosto.
CONVOCAÇÃO
O Handebol Taubaté tem 
quatro jogadores con-
vocados para a Seleção 
Brasileira que irá aos Jo-
gos Pan-Americanos. A 
Comissão Técnica divul-
gou no dia 12 de junho a 
convocação de 21 nomes 
atuantes em clubes euro-
peus e brasileiros, que vão 
iniciar no dia 22 de junho, 
a primeira fase de treina-
mentos visando aos Jogos 
Pan-Americanos de Lima.
Os convocados são:
Goleiros: César de Almei-
da (Fenix Toulouse Han-
dball – França), Leonardo 
Tercariol (BM Benidorm 
– Espanha) e Rangel Rosa 
(Bidasoa Irun – Espanha)
Pontas Direita: Fábio Ro-
cha Chiuffa (Sporting Lis-
boa – Portugal), Rudolf 
Hackbarth (Esporte Clu-
be Pinheiros – Brasil) e 
Lucas Cândido (Taubaté/
FAB / UNITAU – Brasil)
Armadores Direito: José 

de eleitor e comprovante 
residência.
São duas oportunidades 
que atingem públicos di-
ferentes. O curso de Ini-
ciação à Costura é oferta-
do para pessoas que nunca 
tiveram contato na área, 
desenvolvido para inician-
tes que queiram adquirir 
uma nova experiência.
O curso de Pequenos Re-
paros é realizado para 
pessoas que possuem co-
nhecimentos e habilidades 
com máquina de costura 
reta, que desejam aprimo-

equipe e gerenciamento 
de conflitos são alguns dos 
itens abordados na oficina. 
Já a oficina sobre “Leis e 
normas” é destinada a re-
solver principais dúvidas 
dos empreendedores em 
relação à legislação.
As inscrições podem ser 
feitas no Sebrae Aqui pre-
sencialmente ou pelos te-
lefones (12) 3834-3433 / 
3834-3436 ou, ainda, pelo 
email sebraeaqui@ubatu-
ba.sp.gov.br
O Sebrae Aqui fica na rua 
Dona Maria Alves, 850 – 
Centro – Ubatuba/SP.
Parceria
Foram prorrogadas até o 
dia 28 de junho as inscri-
ções para a oficina “Co-
meçar bem – Formaliza-
ção: passo a passo rumo 

Toledo (Orlen Wisla Plo-
ck – Polônia) e Oswaldo 
Guimarães (BM Granol-
lers – Espanha)
Armadores Central: Hen-
rique Teixeira (CSM Bu-
curesti – Romênia), Gui-
lherme Valadão (Taubaté/
FAB / UNITAU – Brasil) 
e João Pedro da Silva 
(Benfica – Portugal)
Armadores Esquerdo: Ha-
niel Langaro (Dunkerque 
Handball – França), Thia-
gus Petrus (FC Barcelona 
Lassa – Espanha), Thia-
go Ponciano (BM Ciudad 
Encantada – Espanha) e 
Raul Nantes (BM Beni-
dorm – Espanha)
Pontas Esquerda: Felipe 
Borges (Tremblay Han-
dball – França), Arthur 
Peão (Esporte Clube Pi-
nheiros – Brasil) e An-
dré Martins, o Alemão 
(Taubaté/FAB / UNITAU 
– Brasil)
Pivôs: Vinicius Teixei-
ra (Taubaté/FAB / UNI-
TAU – Brasil), Alexandro 
Pozzer (CSM Bucures-
ti – Romênia) e Rogerio 
Moraes (Veszprem – Hun-
gria).

rar os conhecimentos. No 
ato da inscrição, o candi-
dato passará por um teste 
de aptidão.
As aulas iniciam a partir 
do dia 1º de julho, sendo 
realizadas uma vez por se-
mana, com turmas manhã 
e tarde. 
As datas serão confirma-
das após o fechamento das 
turmas.
O Fundo Social de Soli-
dariedade fica na Rua José 
Damazo dos Santos, 39 
– Centro, telefone: 3897-
5656.

ao sucesso do seu negó-
cio”, oferecida pelo Fundo 
Social de Solidariedade 
em parceria com o Sebrae 
Aqui Ubatuba.
A atividade acontecerá no 
dia 1º de julho, às 19 ho-
ras, no salão de eventos 
do Teatro Municipal (pra-
ça Exaltação à Santa Cruz, 
22 – Centro).
As inscrições devem ser 
feitas com antecedência 
diretamente no Centro de 
Capacitação Profissional 
(ao lado do Terminal Tu-
rístico da Comtur, no Pe-
requê-Açu).
A oficina vai abordar os 
direitos e obrigações após 
a formalização do negócio 
e aspectos como planeja-
mento e identificação de 
oportunidades.
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Prazo para jovens de
Caraguatatuba se alistar no serviço 

militar encerra sexta-feira (28)

Palestra “A Arte da Excelência
Profissional” para servidores da

Prefeitura de Caraguatatuba é hoje (25)

Os jovens de Caraguata-
tuba do sexo masculino 
(sejam cis – que se iden-
tificam com o gênero de 
nascença – ou transgêne-
ros), nascidos em 2001, 
devem fazer o alistamento 
militar pelo site https://
www.alistamento.eb.mil.
br/index.action. Todo bra-
sileiro, do sexo masculi-
no que completa 18 anos, 
é obrigado a se alistar no 
serviço militar.  O prazo 
termina na próxima sex-
ta-feira (28/06), último 
dia útil do mês. Para o ca-
dastro online, é necessário 
apenas, o CPF, RG, email 
e telefone.
Quem não tem acesso à 
internet pode utilizar a 
rede do Acessa São Paulo 
gratuitamente. É necessá-
rio ir ao local munido de 
um documento de identi-
ficação com foto e fazer 
um cadastro digital para 
usar o serviço de internet 
gratuita do posto. O Aces-
sa SP fica na Praça Dióge-
nes Ribeiro de Lima (lo-
calizada na Av. da Praia), 
140 – Centro. O horário de 
atendimento vai das 11h 
às 17h. O telefone é (12) 
3883-3042.
Os jovens nascidos antes 
de 2001, que ainda não se 
alistaram, têm até o dia 28 

Os servidores públicos 
municipais interessados 
em assistir a palestra “A 
Arte da Excelência Pro-
fissional”, com o mágico 
e ilusionista, Juan Araújo, 
podem se inscrever gra-
tuitamente no site http://
servidor.caraguatatuba.
sp.gov.br/. As vagas são 
limitadas. A palestra ocor-
re hoje(25/06), às 19h, no 
Teatro Mario Covas, no 
Indaiá. Promovida pela 
Secretaria de Administra-
ção, por meio da Escola 
de Governo, a palestra 
abordará as técnicas dos 
artistas para impressio-
nar e cativar seu público, 
com ênfase no profissio-
nalismo. Campeão Lati-
no-Americano de Mági-
ca de 2017 e 5º lugar no 
Campeonato Mundial de 
Mágica de 2018, Juan 
Araújo, além dos segredos 
utilizados pelos artistas 
para encantar seu público, 
traz conceitos e dicas prá-
ticas para os participantes 
se tornarem profissionais 
mais completos e eficien-
tes, rumo à excelência.
Na palestra, Araújo abor-
da os tópicos “Definindo 
objetivos claros e espe-
cíficos”; “Porque o pla-
nejamento é fundamental 
para chegar onde se de-
seja”; “Como desenvol-
ver um personagem ideal 
para atingir a excelência 
profissional”; “O traba-
lho colaborativo como 
ferramenta de evolução”; 

de junho para procurar a 
Junta de Serviço Militar, 
no Sumaré. O atendimen-
to ao público é das 9h às 
12h e das 14h às 16h30. É 
necessário pagar a multa 
de R$ 4,32 (preço do 2º 
trimestre de 2019) para 
cada ano de atraso no alis-
tamento.
O valor da multa é corri-
gido trimestralmente pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
Especial (IPCA-E), de-
verá ser paga nas seguin-
tes instituições: Banco do 
Brasil (sem tarifa de ser-
viço), Caixa Econômica 
Federal (tarifa de serviço 
é de R$ 2,50) e na Empre-
sa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (tarifa de servi-
ço é de R$ 3,01).
O brasileiro que não se 
alistar no prazo previs-
to estará em débito com 
o Serviço Militar e não 
poderá obter passapor-
te ou prorrogação de sua 
validade; ingressar como 
funcionário, empregado 
ou associado em – ins-
tituição, empresa ou as-
sociação oficial; assinar 
contrato com o Governo 
Federal, Estadual, dos 
Territórios ou Municípios; 
prestar exame ou matricu-
lar-se em qualquer estabe-

“Fundamentos de uma 
comunicação eficaz”; “A 
importância de criar uma 
conexão com quem está 
ao seu redor”; “Como es-
cutar seu público gera re-
sultados concretos para a 
evolução profissional”;e 
“Atitudes para se tornar 
um profissional diferen-
ciado”.
O palestrante – Juan Araú-
jo se apresenta profis-
sionalmente desde 2005, 
atuando em eventos cor-
porativos e teatros. Ilusio-
nista profissional, Araújo 
atua principalmente em 
eventos corporativos com 
palestras e shows de Stand 
Up Magic, usando o hu-
mor e o ilusionismo para 
transmitir de maneira leve 
e eficaz conteúdos perti-
nentes ao ambiente em-
presarial.
Escola de Governo
Ao todo 1.202 servidores 
de todas as secretarias fi-
zeram os cursos oferecidos 
pela Escola de Governo da 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba em 2018. Os funcioná-
rios concluíram 88 cursos 
e, desse montante, 32 fo-
ram realizados na Sala de 
Treinamento da Escola de 
Governo. As outras ca-
pacitações ocorreram em 
instituições de ensino fora 
de Caraguatatuba.
Os treinamentos contínu-
os da Escola de Governo 
da Secretaria de Admi-
nistração envolvem aten-
dimento ao cidadão, lide-

lecimento de ensino.
Também não poderá ob-
ter carteira profissional, 
registro de diploma de 
profissões liberais, matrí-
cula ou inscrição para o 
exercício de qualquer fun-
ção e licença de indústria 
e profissão; inscrever-se 
em concurso para provi-
mento de cargo público; 
exercer, a qualquer título, 
sem distinção de categoria 
ou forma de pagamento, 
qualquer função pública 
ou cargo público, eletivos 
ou de nomeação; e receber 
qualquer prêmio ou favor 
do Governo Federal, Es-
tadual, dos Territórios ou 
Municípios.
As mulheres e os eclesi-
ásticos estão isentos do 
serviço militar obrigatório 
em tempo de paz (Artigo 
143 da Constituição Fe-
deral), mas quem quiser 
seguir carreira nas Forças 
Armadas tem a opção de 
inscrever nos concursos 
públicos das escolas mili-
tares.
A Junta de Serviço Militar 
de Caraguatatuba fica na 
Rua Taubaté, 520 – Suma-
ré. O atendimento ao pú-
blico é das 9h às 12h e das 
14h às 16h30. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3882-6006.

rança, oratória, redação, 
computação, processos 
administrativos, gestão, 
comunicação, marketing, 
legislação, manutenção, 
entre outros.
Cursos
Os servidores interessados 
nos cursos oferecidos pela 
Escola de Governo da Pre-
feitura de Caraguatatuba 
devem preencher a solici-
tação de inscrição no site 
http://servidor.caraguata-
tuba.sp.gov.br/ e encami-
nhá-la para o email escola.
governo@caraguatatuba.
sp.gov.br, com as assina-
turas do chefe imediato 
e do secretário da pasta. 
Não são aceitas inscri-
ções sem o preenchimento 
completo das informações 
e de servidores que fize-
ram os respectivos cursos 
em anos anteriores. O ser-
vidor precisa ser cadastrar 
em capacitações que serão 
aproveitadas no desempe-
nho da sua função na se-
cretaria.
As turmas serão comple-
tadas por ordem de en-
vio das inscrições ou em 
dois dias úteis antes da 
data prevista para o início 
do curso.    A Escola de 
Governo está localizada 
na Av. Goiás, 615 – In-
daiá.  Mais informações 
pelo telefone (12) 3883-
9523/3883-9668,  What-
sApp (12) 99775-2420 
ou pelo e-mail escola.
governo@caraguatatuba.
sp.gov.br.


