
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 29 DE MAIO DE 2019 EDIÇÃO 2487  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Castração de cães será
no Bem viver, neste fim de

semana em Pindamonhangaba

Obras do centro de
iniciação esportiva

prosseguem no Crispim

Inscrições para a oficina de patrimônio 
histórico em quadrinhos estão abertas

Dia do desafio será
hoje em Pinda

A castração de cães está 
programada para aconte-
cer no Conjunto Residen-
cial Bem Viver, no início 
de junho. Os interessados 
em castrar seus cães deve-
rão procurar a Prefeitura, 
de 28 a 30 de maio, para 
realizar a inscrição.
Esta é a quarta ação de 
castração promovida pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde e Depar-
tamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde, 
abrangendo agora o Bem 
Viver.

Pindamonhangaba terá, 
em breve, o CIE – Centro 
de Iniciação Esportiva. A 
obra está sendo realizada 
no Crispim.
Conforme a Secreta-
ria de Obras e Plane-

O Museu Histórico e Pe-
dagógico D. Pedro I e D. 
Leopoldina recebe a ofici-
na “Revelando o patrimô-
nio histórico em quadri-
nhos”, a partir do dia 8 de 
junho. A oficina é gratuita 
e serão 30 vagas para pes-
soas acima dos 16 anos.
O objetivo da oficina é ca-
pacitar os participantes a 
desenvolverem uma histó-
ria em quadrinhos com o 
tema de patrimônio, isso 
porque o patrimônio histó-
rico, por vezes, necessita 
ser resgatado e valorizado 

Pindamonhangaba partici-
pa hoje do Dia do Desafio. 
Nesta, que é a maior cam-
panha mundial de incenti-
vo à prática de atividades 
físico-esportivas, Pinda 
participará da competição 
com a cidade de Plaza, em 
Cuba.
O evento é aberto a toda 
a população. Para parti-
cipar, basta praticar 15 
minutos ou mais, de qual-
quer tipo de esporte, ativi-
dade física, individual ou 

Para realizar a inscrição, é 
necessário que o proprie-
tário do animal apresente 
comprovante de endere-
ço, cópia do documento 
pessoal com foto, além de 
preencher a ficha de ins-
crição e termo de autori-
zação cirúrgica. 
As inscrições e o procedi-
mento cirúrgico não terão 
custos aos munícipes, que 
deverão estar atentos às 
recomendações do pré e 
pós-operatório, garantin-
do assim a plena recupe-
ração no animal.
O serviço de castração 

jamento da Prefeitura, 
a obra tem o total de                                              
1.740m², que                                                  
compreende um ginásio 
coberto em um terreno de 
14.000m².
No lado externo e des-

pela sociedade e a lingua-
gem mais didática e aces-
sível ao interesse público 
é o desenho sequencial, 
conhecido como história 
em quadrinhos. As inscri-
ções podem ser realizadas 
pelo e-mail: historico@
pindamonhangaba.sp.gov.
br ou pelo telefone: 3648-
1779. A oficina acontecerá 
todos aos sábados de ju-
nho, sendo os dias: 08, 15 
e 22, das 8h às 12 horas. A 
carga horária é de 8 horas, 
sendo dividida em duas 
aulas de 4 horas, com in-

coletiva, hoje, entre 00h e 
20 horas e registrar pelo 
e-mail: semelp.lazer@
pindamonhangaba.sp.gov.
br ou ligando para os te-
lefones: 3648-1146/ 3648-
2248 (Centro Esportivo 
João do Pulo) ou 3637-
5425/ 3643-4537 (Centro 
Esportivo Zito).
Para incentivar a parti-
cipação da população, a 
Prefeitura está com uma 
programação de ativida-
des nos parques, ginásios, 

tem como objetivo a iden-
tificação e ao controle po-
pulacional de cães em Pin-
damonhangaba, sobretudo 
na região do Bem Viver.
No total, serão castrados, 
gratuitamente, 250 cães, 
aproximadamente. As ci-
rurgias serão realizadas no 
sábado (01) e no domingo 
(02) de junho. Segundo o 
Departamento de Riscos 
e Agravos à Saúde, a cas-
tração gratuita está sendo 
realizadas por regiões da 
cidade e, em breve, outras 
localidades serão contem-
pladas.

coberto haverá a pista de 
salto com 65 metros de 
extensão, pista de arre-
messo com 120 metros de 
extensão e arremesso de 
peso com área de 17 x 28 
metros.

tervalo de 15 minutos en-
tre elas. Os materiais ne-
cessários para a aula são: 
folha de sulfite A4, cane-
tas coloridas (canetinhas), 
lápis de cor, lápis grafite 
para desenho, borracha, 
régua e apontador. Quem 
ministra a palestra é a co-
lunista e designer gráfica, 
Magô Pool. Ilustradora há 
10 anos, já fez trabalhos 
para empresas como MTV 
Brasil, Editora Virgo, Edi-
tora Saraiva, Editora Eu-
ropa, Jornal O Vale e entre 
outros.

praças, prefeitura e qua-
dras da cidade. O evento 
reúne cidades do Brasil 
e toda a América Latina 
para disputar competições 
e desafios que estimulam 
o corpo, com o objetivo 
de sensibilizar as pessoas 
para a importância da vida 
ativa e adoção de hábitos 
saudáveis. 
Mais do que competição, 
a campanha busca promo-
ver integração e coopera-
ção.
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Miscelânea
Curiosidades

Embora muitos acreditem que as pirâmides do Egito tenham sido constru-
ídas por escravos, na verdade elas foram erguidas por trabalhadores assa-
lariados, respeitados pela sociedade da época. Os arqueólogos chegaram 
a essa conclusão depois de descobrir várias tumbas desses trabalhadores 
próximas às estruturas que construíram e, apesar de seus corpos não terem 
sido mumificados eles foram sepultados acompanhados de pão e água, 
para consumo “no além”. Esse detalhe é um indício de que essas pessoas 
eram respeitadas e que sentiam muito orgulho de suas profissões. Segundo 
os arqueólogos, a idéia de que os construtores eram escravos chegou a ser 
aceita por algum tempo e foi consolidada graças aos filmes de Hollywood, 
que sempre retrataram os trabalhadores dessa forma.
***
Apesar de muita gente acreditar que Tiradentes morreu com os cabelos 
compridos e barbudo, o que lhe dava um ar de revolucionário e vagamente 
parecido a Jesus Cristo, José Joaquim da Silva Xavier, o mártir da Incon-
fidência Mineira, era militar, portanto tinha os cabelos curtos e não usava 
barba, Além disso, Tiradentes passou três anos na prisão, onde os conde-
nados eram obrigados a raspar os cabelos e a barba para evitar a infestação 
de piolhos Quando foi enforcado, o inconfidente estava careca e barbado. 
Por certo, Tiradentes é retratado dessa forma com a túnica e tudo mais, de 
propósito, pois sendo o Brasil um país cristão, nada melhor do que as duas 
figuras para transformar o homem em mártir.

Humor

A faxineira do banco diz ao gerente:
- Estou me demitindo... O senhor não confia mais em mim...
- Mas que é isso Maria? A senhora trabalha aqui há tantos anos e eu até 
deixo as chaves dos cofres na minha mesa!
E ela responde:
- Eu sei... Eu sei! Diz a faxineira chorando. Mas nenhuma delas funciona, 
elas não abrem os cofres...
***
Contratada como aeromoça ou comissária de bordo, como elas gostam de 
ser chamada, a loira foi instruída a ser muito gentil com os passageiros. No 
seu primeiro vôo, ela pergunta ao passageiro, depois do jantar:
- O senhor gostaria de saborear pudim? Está uma delícia.
- Obrigado, eu sou diabético.
- E um pedaço de torta.
- Infelizmente não posso.
- Mas um mouse de maracujá o senhor não vai recusar, vai?
- Mas eu já disse que sou diabético. Dá pra entender?
- Nem um brigadeiro?
E o passageiro começa a gritar:
- Eu sou diabético! Diabético, diabético, diabético...
E a loira não desiste:
- Por favor, não fique nervoso... Espere só um pouquinho que eu vou trazer 
um copinho de água com açúcar...
***
Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido.
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher 
do farmacêutico e então ele diz:
- Oh! Desculpe, eu não sabia que a senhora trazia a receita...

Mensagens

Ser chique mesmo é dar bom dia ao gari, cumprimentar o porteiro e con-
versar com o faxineiro, ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, 
ser chique é uma questão de educação e não é de dinheiro, porque o jogo 
da vida é como jogar xadrez, que no final da partida o Rei e Pião vão para 
a mesma caixa.
***
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa e efeito” que rege to-
dos os nossos atos. Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, en-
tão em vez de reclamar das relações, que tal controlar as suas ações? Antes 
de agir ou falar sem pensar, tente prever as conseqüências desses atos. É 
certo de que ninguém deseja o mal para si mesmo, deliberadamente, mas 
ignorar os efeitos de suas atitudes estará chamando para si as reações ad-
versas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado para as conse-
qüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou falar.

Pensamentos, provérbios e citações

O dia de amanhã ainda ninguém usou e ele poderá ser seu.
Deixe rolar e o que tiver que ser será.
Pesquisas apontam que acordar cedo é uma sacanagem.
A democracia não é algo que acontece uma vez só na vida.
Não há marcas que o tempo não apaga.
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CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
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PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Prédio do Conselho tutelar
recebe ampliação e reforma

em Pindamonhangaba

O prédio do primeiro Con-
selho Tutelar de Pindamo-
nhangaba foi entregue ofi-
cialmente pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social, para a 
população. 
A obra, que foi realizada 
com recursos próprios, 
tornou o prédio um local 
mais acolhedor para um 
atendimento mais huma-
nizado. 
A reforma teve início no 
fim do ano passado e foi 
realizada pela equipe da 
Secretaria de Obras e Pla-
nejamento da Prefeitura. 
Entre as melhorias, foram 
realizadas realocação dos 
espaços disponibilizados 
com a construção de duas 
novas salas, pintura, co-
locação de vidros, mobi-
liário novo, instalação de 
ar condicionado, novos 
computadores e a constru-
ção de brinquedoteca com 
brinquedos doados que 
ficarão à disposição das 

crianças atendidas
A data também marcou 
o recebimento do kit do 
Conselho, disponibilizado 
pelo Ministério dos Direi-
tos Humanos, contendo 5 
computadores, 1 impres-
sora, 1 bebedouro e 1 veí-
culo Citroen Aircross.
O Conselho Tutelar é o ór-
gão responsável por prio-
rizar os direitos da criança 
e do adolescente, e é re-
gido pelo ECA (Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente), instituído pela Lei 
8.069, do dia 13 de julho 
de 1990. “É muito impor-
tante que os conselheiros 
tenham esse espaço com 
melhor condição de tra-
balho. Cabe à Assistência 
Social ter esse olhar de-
dicado para que eles tra-
balhem bem, pois o Con-
selho Tutelar é um órgão 
de suma importância para 
a cidade, porque atua na 
fiscalização da garantia e 
proteção da criança e do 

adolescente do municí-
pio”, comentou a secretá-
ria de Assistência Social, 
Ana Paula Miranda, lem-
brando que, ainda neste 
ano, será implantada a se-
gunda unidade do Conse-
lho Tutelar, desta vez em 
Moreira César.
O prefeito dr. Isael Do-
mingues parabenizou a 
todos por essa conquista e 
enfatizou a importância de 
dar condições para que o 
atendimento do Conselho 
Tutelar seja cada vez me-
lhor. Ele agradeceu ainda, 
emenda impositiva do ve-
reador Professor Oswal-
do, que beneficiou a obra 
e possibilitou a compra de 
equipamentos, como os 
aparelhos de ar condicio-
nado, por exemplo.
A sede do Conselho Tute-
lar, em Pindamonhanga-
ba, está localizada na rua 
doutor Aníbal Jesus Pinto 
Moreira, 237, no bairro 
Alto Cardoso.
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Escola do Trabalho do Centro 
oferece 112 vagas para

cursos profissionalizantes

Festival Sertanejo: Inscrições 
seguem até o dia 14 de junho 

em Pindamonhangaba

Taubaté/FAB/UNITAU é
Campeão do Sul-Centro de

Clubes de Handebol Masculino

A unidade do centro da Es-
cola do Trabalho abre 112 
vagas para 6 cursos profis-
sionalizantes gratuitos nas 
áreas da beleza, gestão e 
alimentos em Taubaté.
Para os cursos no ramo da 
beleza, são 80 vagas dis-
tribuídas para assistente 
de cabeleireiro, design de 
sobrancelhas, manicure e 
pedicure/unhas artísticas 
e maquiagem social e ar-
tística. 
As inscrições acontecem 
na próxima quarta-feira, 
dia 29 de maio, e o  can-
didato poderá frequentar 
apenas um curso.
Já na próxima quinta-feira, 
dia 30 de maio, a unidade 
recebe a matrícula para o 
curso de empreendedoris-
mo/diferencial competi-
tivo, com 12 vagas. Esse 
curso é certificado pelo 
Senai.
A inscrição para o curso 
de padaria artesanal será 
realizada no próximo dia  
4 de junho, terça-feira, e 
serão oferecidas 20 vagas.
Para efetuar a matrícula, 

O 16º Festival de Interpre-
tação da Música Sertane-
ja “Luiz Carlos Cardoso” 
está com as inscrições 
abertas e seguem até o dia 
14 de julho. O evento tem 
como objetivo incentivar 
a música sertaneja, revelar 
novos talentos e promo-
ver o intercâmbio artístico 
cultural.
O Festival será realizado 
nos dias 21 (Eliminató-
ria) e 28 (Final e Premia-
ção) de julho, às 9 horas, 
no Espaço Cultural “Luiz 
Carlos Cardoso”. Poderão 
participar cantores: solo, 

A grande final do Cam-
peonato Sul-Centro 
Americano de Clubes de 
Handebol Masculino foi 
disputada na tarde deste 
domingo, 26/05, e reser-
vou fortes emoções no 
confronto entre Taubaté/
FAB/UNITAU, time da 
casa, e a UNLU (Univer-
sidad Nacional de Luján), 
da Argentina. O torneio 
foi sediado no ginásio 
do CEMTE, em Taubaté 
(SP).
Em uma partida equilibra-
da, o Taubaté/FAB/UNI-
TAU venceu por 27 a 21 
(16 a 12 no primeiro tem-
po) e levantou seu 6º título 
continental – o segundo 
consecutivo. O Taubaté já 
havia conquistado o tor-
neio em 2013, 2014, 2015, 
2016 e 2018.
O jogo começou com o 
Taubaté/FAB/UNITAU 
marcando forte, como 
vinha fazendo nos jogos 
anteriores na competição. 
A UNLU encontrou mui-
tas dificuldades de pas-
sar pelo bloqueio central 
na defesa taubateana. O 
goleiro Rick também fez 
um primeiro tempo muito 
bom, fazendo defesas im-
portantes.
O Taubaté variou em al-
guns momentos para uma 
defesa 5-1, conseguindo 

os interessados precisam 
comparecer na unidade, 
que fica na rua Armando 
Sales de Oliveira, 284, 
das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30.  A inscri-
ção é por ordem de chega-
da e o próprio candidato, 
com idade mínima de 18 
anos, deve fazer a sua ins-
crição. Terá que apresen-
tar as cópias e originais 
do RG, CPF comprovan-
te de endereço de Tauba-
té, como também o título 
de eleitor do município. 
Além desses documentos, 
quem optar pelo curso na 
área de gestão deve apre-
sentar o histórico escolar 
do ensino médio.
Os cursos promovidos 
pela Escola da Beleza e 
padaria artesanal são re-
alizados pelo Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Taubaté (Fussta), em par-
ceria com o Fundo Social 
de São Paulo (Fussp).Mais 
informações pelo telefone 
3625-5060 ou em: http://
www.taubate.sp.gov.br/
escolasdotrabalho/.

dupla, trio e banda do Bra-
sil. 
O interessado deve entrar 
no site: www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br e cli-
car na imagem do “Festi-
val Sertanejo”.
Serão 3 categorias e o 
candidato poderá inscre-
ver apenas uma música 
em apenas uma categoria, 
são elas: Jovem Música 
Sertaneja – apresentação 
de músicos interpretando 
a Jovem Música Sertane-
ja e poderão usar qualquer 
tipo de instrumento; Mú-
sica Raiz – apresentação 

roubadas de bola e conver-
tendo os contra-ataques. 
O time da casa se manteve 
o tempo todo à frente do 
marcador, chegando a ter 
até 5 gols de vantagem.
A UNLU cresceu na parti-
da nos últimos 10 minutos 
da primeira etapa, melho-
rando a marcação e conse-
guindo alternativas ofen-
sivas que equilibraram 
as ações. Os taubateanos 
seguiram marcando forte 
e se mantiveram à frente, 
vencendo o primeiro tem-
po por 16 a 12.
O segundo tempo conti-
nuou com o Taubaté ditan-
do o ritmo do jogo. Man-
tendo a defesa agressiva, 
o time da casa conseguiu 
ampliar a vantagem com 
bolas de contra-ataque. 
No ataque, os taubateanos 
seguiram apostando nas 
bolas pelo meio, e apro-
veitando a boa atuação do 
pivô Vini.
O Taubaté/FAB/UNITAU 
também impôs sua supe-
rioridade física, que fez 
diferença na reta final da 
decisão. 
A UNLU teve chances 
de contra-ataque, mas o 
goleiro Maik, que atuou 
no segundo tempo, fez ao 
menos quatro defesas im-
portantes.
O jogo esquentou nos úl-

Serviço:
Escola do Trabalho do 
Centro
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira, 284,
Horário de atendimen-
to:  das 8h30 às 11h30 e 
13h30 às 16h30.
Telefone: 3625 5060
Área da beleza
Inscrição dia 29 de maio
Curso: assistente de cabe-
leireiro
Vagas: 20
Curso: design de sobran-
celha
Vagas: 20
Curso: manicure e pedicu-
re/unhas artísticas
Vagas: 20
Curso: maquiagem social 
e artística
Vagas: 20
Área de gestão
Inscrição dia 30 de maio
Curso: empreendedoris-
mo/diferencial competiti-
vo
Vagas: 12
Área de alimentos
Inscrição dia 4 de junho
Curso: padaria artesanal
Vagas: 20 vagas

de duetos cantando músi-
cas com tema de nature-
za, homem do campo e só 
poderão usar violão, viola 
e/ou acordeão; Individu-
al – apresentação solo, o 
candidato deverá tocar e 
cantar, podendo fazer uso 
de qualquer instrumento e 
cantar Música Raiz ou Jo-
vem Música.
O evento é promovido 
pela Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Cultura. Para mais infor-
mações, ligue: 3642-1080 
/ 3643-2690

timos 10 minutos. Aos 21, 
em um ataque da UNLU, 
Valadão fez uma falta dura 
no lateral adversário e 
acabou expulso. A UNLU 
pressionou e chegou a di-
minuir a vantagem tauba-
teana para apenas dois 
gols.
O goleiro Maik foi peça 
principal nos minutos fi-
nais, parando ao menos 
três bolas da UNLU, e 
abrindo chance para os 
contra-ataques, que foram 
convertidos. O Taubaté 
conseguiu ampliar a van-
tagem e nos minutos finais 
administrou a vantagem 
para vencer por 27 a 21, 
celebrando assim seu sex-
to título continental, além 
da vaga em mais uma edi-
ção do Super Globe.
O Taubaté/FAB/UNITAU 
termina o Sul-Centro 
Americano de Clubes de 
Handebol com uma cam-
panha impecável, de cinco 
vitórias em cinco jogos, 
tendo marcado 163 gols, e 
levado apenas 83. O time 
teve a melhor defesa do 
torneio.
A UNLU termina com 
uma campanha de três 
vitórias e duas derrotas 
– ambas para o Taubaté/
FAB/UNITAU. O time ar-
gentino marcou 135 gols e 
levou 127.
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Guarda Mirim de Caragua
participa de ações

no combate a dengue

Programa Multiação chega ao 
bairro Jardim Califórnia no

dia 8 de junho (sábado)

Alunos da escolinha de tênis de 
mesa da Prefeitura participam

de campeonato em Taubaté

A Guarda Mirim de Ca-
raguatatuba realizou na 
última sexta-feira (24/05), 
abordagens com mora-
dores do bairro Indaiá. 
Uniformizados, os jovens 
saíram em caminhada 
pelo bairro e conversaram 
com moradores, entrega-
ram panfletos e tapa ralos, 
orientando e esclarecendo 
a população sobre a ne-
cessidade da união para o 
combate ao mosquito.
Em parceria com a Secre-

A 8ª edição do Programa 
Multiação, governo itine-
rante, criado pela Prefeitu-
ra Municipal de Caragua-
tatuba, está chegando. A 
ação será realizada no dia 
8 junho (sábado), no bair-
ro Jardim Califórnia, na 
região central da cidade.
Aberto ao público das 9h 
às 15h, o evento será re-
alizado na CIEFI Prof. 
Antonia Ribeiro da Silva, 
situada na Avenida Alci-
des Alves Pereira, 140. O 
programa tem o objetivo 
de aproximar o cidadão 
da Prefeitura, com a oferta 
de atendimento descentra-
lizado. Assim como nas 
demais edições, a ação 
contará com a presença 
do prefeito Aguilar Junior, 
da presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Samara Aguilar e dos se-
cretários municipais, que 
atenderão todos os muní-
cipes durante o evento.
No ano de 2018, o Progra-
ma Multiação realizou um 
total de 8.789 atendimen-
tos nos meses de março, 
agosto e novembro.
Confira a lista de serviços 
oferecidos nesta edição do 
Multiação:
– Fundacc/ várias atrações 
culturais;
– Secretaria de Governo/ 
Sebrae/ Atendimento ao 
empreendedor;
– Centro Universitário 
Módulo/ Estagiários do 
curso de Direito;
– Secretaria de Habitação/ 
Inscrições para o progra-
ma de habitação e Regula-
riza Caraguá;
– Secretaria de Planeja-
mento/ Pesquisas;
– Secretaria de Tecnologia 
da Informação/ Cabea-
mento de acessos à infor-
mática;
– Procon/ Orientação aos 
consumidores e forne-
cedores sobre relação de 

Alunos da escolinha de tê-
nis de mesa da Prefeitura 
de Caçapava participaram, 
no último sábado (25), da 
terceira etapa da Copa Es-
colar de Tênis de Mesa re-
alizada na Escola Evaristo 
Cesar, em Taubaté.
Acompanhados pela pro-
fessora Elaine Pires Bra-
ga, os alunos de Caçapava 
ficaram entre os primeiros 
colocados nas categorias 

taria de Saúde e o setor de 
Zoonoses, os integrantes 
da Guarda Mirim foram 
capacitados para realizar a 
abordagem aos moradores 
informando sobre a doen-
ça, seus sintomas e riscos, 
sobre o agente transmissor 
e as medidas de preven-
ção.
O controle da dengue exi-
ge um esforço de todos. 
Não se combate a dengue 
sem parcerias.
É importante lembrar 

consumo, direitos do con-
sumidor, compras e pres-
tação de serviços/ Orien-
tação aos servidores sobre 
endividamento;
– Secretaria de Comunica-
ção Social/ Divulgação do 
evento;
– Secretaria de Educação/ 
fornecimento do local, es-
trutura e funcionários;
– Caraguá Luz/ Serviço 
de informações aos muní-
cipes;
– Primeiríssima Infância/ 
Divulgação do próprio 
trabalho;
– Acessa São Paulo/ Infor-
mações, certidões e emis-
são do CPF.;
– Sabesp/ Atendimento 
geral, técnico para visita 
emergencial, distribuição 
de água no evento;
– Secretaria de Turismo/ 
Exposição fotográfica;
– Pat/ Banco do Povo/ In-
formações sobre seguro 
desemprego, confecção de 
currículos e empréstimos 
via Banco do Povo;
– Secretaria de Desen-
volvimento Social e Ci-
dadania/ CRAS, CREAS, 
Cadastro Único, Conselho 
Tutelar e corte de cabelos;
– Poupatempo/ Emissão 
de carteira de trabalho;
-Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Ci-
dadão/ Orientação e aten-
dimentos;
– Secretaria de Esportes 
e Recreação/ Monitores e 
brincadeiras às crianças;
– Secretaria de Saúde/ 
Aferição de pressão, teste 
de glicemia, teste de hepa-
tites B e C, vacina contra 
a febre amarela, entre ou-
tros;
– Ouvidoria/ Orientações 
e organização do evento;
– Fundo Social (Primeira 
Dama municipal);
– Secretaria da Fazenda/ 
IPTU, informações diver-
sas (cadastro e pendên-

Mirim e Infantil. Kauã 
Henrique foi o campeão 
na categoria infantil e Lu-
cas Brandão, segundo lu-
gar no mirim.
Caçapava participou da 
competição com a seguin-
te equipe: Leoni Gutierrez, 
Pedro Felipe Leal, Car-
los Eduardo Cascadelli, 
Pedro Henrique Martins, 
Kauã Henrique de Março, 
Juliano de Oliveira, Lucas 

que, para se reproduzir o 
mosquito Aedes aegypti 
se utiliza de todo tipo de 
recipientes que as pes-
soas costumam usar nas 
atividades do dia-a-dia: 
garrafas e embalagens 
descartáveis, latas, pneus, 
plásticos, entre outros.
O mosquito se reproduz 
tanto em água limpa como 
em água suja e seus ovos 
sobrevivem até um ano. 
Então, nada de deixar 
água parada!

cias), tributos, débitos, 
certidões e orientações 
para comércio;
– Secretaria de Meio Am-
biente, Agricultura e Pes-
ca/ Orientações, plantio e 
poda de árvores;
– Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiên-
cia e do Idoso/ Projetos 
gratuitos para calçada 
acessível;
– Secretaria de Urbanis-
mo/ Atendimento ao pú-
blico;
– Bandeirantes Energia/ 
Atendimento e orienta-
ções;
– Secretaria de Obras Pú-
blicas/ Informações em 
geral;
– Secretaria de Serviços 
Públicos/ Informações em 
geral;
– CEJUSC/ Realizar con-
ciliação para negociação 
de débitos com a Bandei-
rantes Energia Elétrica e a 
SABESP; Realizar acor-
dos para problemas como 
Batida de carro (as duas 
partes devem compare-
cer com seus documentos 
pessoais e BO, se tiver); 
Realizar Divórcio; Re-
gularizar guarda, visitas 
e pensão alimentícia (as 
partes devem comparecer 
com documentos pesso-
ais, certidão de casamento 
e de nascimento dos filhos 
menores);
– Defensoria Pública/ 
Atendimento de defenso-
res públicos com orienta-
ção a população sobre di-
vórcio, guarda dos filhos e 
outros;
– Prefeito e Secretários/ 
Atendimento à população.
Serviço:
Programa Multiação
8 de junho (sábado), das 
9h às 15h
CIEFI Prof. Antonia Ri-
beiro da Silva
Avenida Alcides Alves Pe-
reira, 140, JD Califórnia.

Brandão e Miguel Pereira.
As aulas de tênis de mesa 
são gratuitas e acontecem 
no salão da Associação 
Amigos de Bairro da Vila 
Santa Isabel, às segundas, 
quartas e sextas-feiras, 
das 10h00 às 12h00 e das 
13h30 às 17h30. Para par-
ticipar, basta procurar a 
professora, no horário das 
aulas. Informações: Tel.: 
(12) 3652-9222.


