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A GAzetA dos Municípios

Matrículas para a rede municipal 
de ensino de Pinda estarão

abertas de 20 a 24 de janeiro

Equipes do DSM continuam limpeza e retirada
de árvores em diversas regiões de Caçapava

Prefeitura de Caçapava
conclui sinalização e pintura
de solo na Praça da Matriz

A Secretaria da Educação 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba informa a popu-
lação que no período de 
20 a 24 de janeiro estarão 
abertas as matrículas na 
rede municipal de ensino 
para o ano letivo de 2020.
Para alunos que estão 
fora da escola as inscri-
ções podem ser feitas pelo 
site educapinda.net.br ou 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e a matrícula 
deve ser efetivada na se-
cretaria polo mais próxima 
da residência até dois dias 
após o acesso ao sistema. 
Para efetivar a matrícula, 
o responsável deverá levar 
cópia dos documentos: 
certidão de nascimento, 
carteira de vacina atua-
lizada, comprovante de 
endereço atualizado, duas 
fotos 3×4 (não obrigató-
rio).
Para alunos transferidos 
de outras redes de ensino 
(particular ou de outros 
municípios) o procedi-
mento é o mesmo, porém 
precisam acrescentar nos 
documentos citados a có-

As equipes do DSM (De-
partamento de Serviços 
Municipais) da Secretaria 
de Obras estão trabalhan-
do continuamente na reti-
rada das árvores e galhos 
caídos após o temporal do 
último domingo (5), que 
atingiu Caçapava. Até o 
momento, foram contabi-
lizadas 61 chamados para 
a retirada de árvores e ga-
lhos.
Os funcionários estão tra-
balhando das 7h às 21h 
para atender as solicita-
ções da população, mas, 
de acordo com informa-
ções da Defesa Civil, a 
limpeza completa de todas 
as regiões, se não houver 
novas ocorrências, deve 
acontecer em um período 

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Defesa e Mobilidade Ur-
bana, está concluindo hoje 
a pintura e a sinalização de 
solo na Praça Dr. Pedro de 
Toledo (Praça da Matriz), 
no Centro de Caçapava.
O entorno da Praça rece-

pia do cartão Bolsa Famí-
lia (se for beneficiário) e 
transferência original da 
escola.
O horário de funciona-
mento das secretarias é 
das 8h às 17h. Somente 
os responsáveis legais po-
dem efetivar a matrícula. 
Para identificar a secreta-
ria polo correspondente a 
escola mais próxima da 
residência, o responsável 
pode observar a organiza-
ção nos sites acima citados 
ou ligar para o telefone..
A Secretaria da Educação 
informa ainda que casos 
de transferência de esco-
la dentro do mesmo polo, 
no ato da solicitação de 
transferência é preciso le-
var cópia do comprovante 
de endereço atualizado e, 
para transferência de es-
cola para outro polo é ne-
cessário providenciar os 
mesmos documentos cita-
dos para matrículas novas 
mais cópia do cartão bolsa 
família, se for beneficiá-
rio.
As aulas na rede muni-
cipal de ensino de Pin-

de 15 dias.
Além das árvores em vias 
públicas, estão sendo rea-
lizados trabalhos em pré-
dios públicos, como cemi-
tério municipal, postos de 
saúde e escolas. A priori-
dade é o atendimento às 
residências que foram ala-
gadas, principalmente da 
população de baixa renda.
São cerca de 30 funcioná-
rios espalhados pela cida-
de, mas alguns serviços 
como a retirada de árvo-
res de grande porte levam 
horas para serem executa-
dos, considerando o pro-
cesso de serra e transporte 
da árvore.
Outra dificuldade para os 
trabalhos de limpeza é a 
continuação das chuvas, 

beu recapeamento asfálti-
co no dia 20 de dezembro. 
Foram 1.620 m² de área 
pavimentada pela empre-
sa Construtora Cerqueira 
Torres, por meio de um 
convênio do Município 
com a Caixa Econômica 
Federal.

damonhangaba iniciarão 
no dia 5 de fevereiro e a 
Secretaria de Educação re-
comenda aos responsáveis 
que, entre os dias 3 e 4 de 
fevereiro, os responsáveis 
procurem à escola para sa-
ber o horário de estudo de 
seus filhos.
Educação de Jovens e 
Adultos
As matrículas para a mo-
dalidade de ensino Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA) também estão aber-
tas e podem ser feitas para 
alunos com 15 anos com-
pletos de idade ou mais 
que não concluíram o en-
sino fundamental (primei-
ra à quarta série). 
É necessário levar cópia 
do RG e do comprovante 
de endereço atualizado na 
secretaria polo que aten-
de as escolas “Professor 
Manoel César Ribeiro”, 
localizada no bairro do 
Crispim ou a escola “João 
Kolenda Lemos”, situada 
no Residencial Bem Vi-
ver, que são as duas esco-
las que atendem a modali-
dade EJA.

como ocorreu na noite de 
quarta-feira (8), com ín-
dice pluviométrico de 50 
milímetros de chuvas no 
período de 3 horas, o que 
colocou Caçapava nova-
mente em estado de aten-
ção.
O temporal de domingo 
(5), que causou os prin-
cipais estragos, teve ven-
tos de mais de 80 km/h, 
granizo e 50 milímetros 
de chuva em apenas meia 
hora. As pessoas que tive-
rem novas solicitações por 
causa das chuvas, devem 
ligar para a Defesa Civil, 
no telefone 199.
O DSM informa que todas 
as solicitações serão aten-
didas, porém em ordem de 
urgência e prioridade.

A sinalização original da 
via foi mantida, sendo pin-
tados 110 m² de solo, in-
cluindo faixas de pedestre, 
área para deficiente, ido-
sos, pontos de táxi e moto. 
Com relação às placas, 
foram substituídas três e 
instalada uma nova placa.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando 
têm que permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões 
e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenha ameaças de perigo. A 
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade 
incontrolável, provocando diversas reações na parte física, como aumen-
to dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante 
comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inú-
meras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe 
um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustro-
fobia devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses 
distúrbios.  

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O homem que teme sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

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

Livro D-25, FLS. nº 136, Termo nº 7141
Faço saber que pretendem se casar ÉDER LUIS DE MORAES CORREA e ISABEL RODRIGUES SILVA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo-SP, 
nascido em 21 de abril de 1995, de profissão supervisor de padaria, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
da Solidariedade, nº 50, Jardim Jaragua, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JORGE LUIZ NASCIMENTO CORREA, 
de 63 anos, natural de Santos/SP, nascido na data de 10 de janeiro de 1956 e de SIMONE APARECIDA DE MORAES, de 45 
anos, natural de São Caetano do Sul/SP, nascida na data de 08 de agosto de 1974, ambos residentes e domiciliados em São 
Paulo/SP. Ela é natural de Morro do Chapéu do Piauí-PI, nascida em 16 de setembro de 1992, de profissão ajudante de confei-
teiro, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contrante, filha de LUIZ BATISTA DA SILVA, 
de 49 anos, natural de Esperantina/PI, nascido na data de 18 de agosto de 1970 e de RAIMUNDA ALVES RODRIGUES, de 
51 anos, natural de Esperantina/PI, nascida na data de 30 de janeiro de 1968, ambos residentes e domiciliados em Morro do 
Chapéu do Piauí/PI. 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. 

Prefeitura de Caraguatatuba 
realiza Operação

Bota-fora no Ipiranga

A Operação Bota-fora 
está recolhendo resídu-
os no bairro Ipiranga. O 
serviço é feito pela Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Público (Sesep), 
com apoio da empresa 
terceirizada Pioneira. O 
Bota-fora recolhe todos 
os resíduos onde é feito o 
serviço de roçada e lim-
peza, além dos resíduos 

provenientes pelos pró-
prios munícipes, porém 
segundo o Código de Pos-
turas do município (art. 8º 
inc. XIV da lei 1144/80), 
entulho, lixo domiciliar e 
inservíveis não podem ser 
descartados na rua, calça-
da, praças encostas de rios 
e outros lugares públicos. 
A Prefeitura orienta aos 
munícipes fazer correta-
mente o descarte de resí-

duos em um dos Ecopon-
tos mais próximos. Saiba 
mais clicando aqui. Além 
da Operação Bota-fora, as 
equipes de limpeza e roça-
da trabalham nos bairros 
Porto Novo, Estrela D’Al-
va, Califórnia e Sumaré, 
além de toda a Avenida da 
Praia, desde o Porto Novo 
até o Indaiá contando com 
diversos funcionários e 
varredeiras mecânicas.
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Secretaria de Saúde de
Caçapava promove

capacitação para equipes

Urbanismo Itinerante chega ao
Massaguaçu no dia 17 de janeiro com 
diversos serviços em Caraguatatuba

Prefeitura de Caraguatatuba abre 
vagas de estágio para estudantes 

de 21 cursos em janeiro

A Secretaria de Saúde de 
Caçapava, por meio do 
NASF (Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família), pro-
moveu nesta quinta-fei-
ra (9), capacitação para 
28 profissionais da saúde 
do município sobre a im-
portância da atualização 
do território para o pla-
nejamento das ações na 
APS (Atenção Primária à 
Saúde). A capacitação foi 
conduzida pela articulado-

A Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secreta-
ria de Urbanismo, leva no 
próximo dia 17 de janeiro 
para o bairro Massaguaçu, 
Região Norte da cidade, 
uma série de serviços para 
atender a população da re-
gião norte. 
Esta edição conta, ainda, 
com ações da Saúde e da 
Habitação.
O Urbanismo Itineran-
te será montado na Praça 
de Eventos do Massagua-
çu, próximo à Rodovia 
Rio-Santos (SP-55) e vai 
atender a população das 
9h30 às 15h30.
Com os funcionários da 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba publicou o Edital 
001/2019 do Processo 
Seletivo Para Quadro de 
Reserva e Contratação de 
Estagiários.
Alunos de 21 cursos de 
ensinos superior, técnico 
e médio têm até o dia 20 
de janeiro (segunda-feira) 
para se inscrever na sele-
ção, na sede do Centro de 
Integração Empresa-Es-
cola (Ciee), no Centro.
Em janeiro, no nível su-
perior, as oportunidades 
são para estudantes de 
Administração, Análise e 
Desenvolvimento de Sis-
temas, Arquitetura e Ur-
banismo Ciências Bioló-
gicas, Ciências Contábeis, 
Direito, Educação Física, 
Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Enge-
nharia de Produção, Ges-
tão Empresarial, Gestão 
de Recursos Humanos, 
Jornalismo, Nutrição, Pe-
dagogia, Processos Ge-
renciais e Serviço Social; 
além dos cursos técnicos 
de Informática p/ Internet, 
Nutrição e Segurança do 
Trabalho. Este mês tam-
bém há chances para os 
alunos do Ensino Médio.
Os interessados podem se 
inscrever nos dias úteis, 
das 9h às 11h e das 13h30 
às 15h, na sede do Ciee, 
localizada no Campus do 
Módulo do Centro. A sele-
ção é para a formação de 
um cadastro de reserva de 
alunos dos cursos, que se-
rão convocados para atuar 
nas secretarias municipais 
conforme a necessidade 
da administração pública.
Para fazer a inscrição o 
estudante deve apresen-
tar RG original, ter ca-
dastro atualizado no site 
da CIEE, ser maior de 16 
anos e morar em Caragua-
tatuba. O valor da bolsa-
-auxílio é de R$ 1.039 (um 
salário mínimo) para esta-
giários de ensino superior 
e técnico, e de R$ 623,40 
para os alunos do ensino 

ra de atenção básica da Di-
retoria Regional de Saúde, 
Denise Mendes Ribeiro.
A ação aconteceu no Cen-
tro Educacional, Cultural 
e Esportivo José Francis-
co Natali, na Vera Cruz, 
das 8h30 às 12h, e reuniu 
equipes do NASF e enfer-
meiras da ESF (Estratégia 
Saúde da Família).
O objetivo do encontro é 
capacitar as equipes para 
diagnosticar as princi-

Secretaria, os moradores 
poderão tirar dúvidas rela-
cionadas à planta popular, 
numeração, aprovação de 
projetos e fiscalização.
Junto aos servidores da 
Secretaria de Habitação, 
haverá possibilidade de 
tratar sobre adequações de 
construções irregulares e 
regularização fundiária. Já 
a equipe da Saúde partici-
pa com aferição de pres-
são arterial.
Se o munícipe precisar de 
orientações em relação às 
contas de água, poderá 
procurar auxílio dos fun-
cionários da Sabesp.
Para quem quiser, haverá, 

médio, com direito a va-
le-transporte, para ambos 
os cursos. A carga horária 
varia entre 25 e 30 horas/
semanais, conforme o ní-
vel de escolaridade.
A prova será aplicada no 
Ciee, localizado no Cam-
pus Módulo do Centro, 
logo após a inscrição do 
interessado. Os candidatos 
têm uma hora para respon-
der 20 questões de Língua 
Portuguesa, Matemática, 
Conhecimentos Gerais e 
História.
A validade do processo se-
letivo de estágio vigora a 
partir da data de publica-
ção no Diário Oficial até 
o dia 31 de dezembro de 
2020. Mais informações 
sobre o Processo Seletivo 
Para o Quadro de Reserva 
e Contratação de Estagi-
ários 001/2019 estão nas 
páginas 1, 2 e 3 da edição 
nº 192 do Diário Oficial 
Eletrônico do Município 
de Caraguatatuba, de 30 
de dezembro de 2019, 
disponível no site da Pre-
feitura. O Centro de In-
tegração Empresa Escola 
fica Avenida Frei Pacífico 
Wagner, 653 – Centro. O 
atendimento é das 9h às 
11h e das 13h30 às 15h. O 
(Departamento de Recur-
sos Humanos) da Secreta-
ria Municipal de Adminis-
tração está localizado na 
Av. Frei Pacífico Wagner, 
985 – Centro.  . Mais in-
formações pelo telefone 
(12) 3883-7866 (Ciee) ou 
(12) 3886-3700/3701 (De-
partamento de RH).
Processo Seletivo
A relação dos cursos ofer-
tados e o resultado das 
provas serão divulgados 
até o último dia do mês, 
nos sites da Prefeitura e 
da CIEE, além de afixada 
no Departamento de DH 
da Secretaria de Adminis-
tração, sede do Ciee e pu-
blicado no Diário Oficial 
Eletrônico do Município 
de Caraguatatuba (https://
www.caraguatatuba.sp.

pais demandas de cada 
território onde atuam,                           
visando a um planeja-
mento mais eficiente das 
estratégias adotadas para 
resolução dos problemas 
identificados.
A atividade faz parte do 
plano de ação da Comissão 
de Educação Permanente 
de Saúde do município, 
que prevê a capacitação 
contínua das equipes de 
saúde.

ainda, a doação de 50 mu-
das de plantas de espécies 
nativas da Mata Atlântica.
De acordo com o secretá-
rio de Urbanismo, Wilber 
Cardozo, o objetivo dessa 
ação é levar os serviços 
da Prefeitura para mais 
próximo da população. 
“Muitos têm dificuldade 
de ir até a região central, 
e dessa foram, podem ser 
atendidos de imediato ou 
tirar as dúvidas”.
Em 2019, o Urbanismo 
Itinerante passou pelo 
Centro e Morro do Algo-
dão, na Região Sul. Este 
ano deve ser levado a ou-
tras localidades.

gov.br/pmc/category/dia-
rio-oficial/), na parte da 
página oficial destinada 
ao cidadão. A convocação 
dos aprovados é feita con-
forme a necessidade da 
administração pública e o 
estudante deve acompa-
nhar a chamada no Diário 
Oficial Eletrônico, publi-
cado no site da Prefeitura 
de segunda a sexta-feira.  
Processo Seletivo para 
contratação de estagiários 
de janeiro
Nível Cursos Vagas
Médio Ensino Médio Ca-
dastro de Reserva
Técnico Informáti-
ca para a Internet
Nutrição
Segurança do Trabalho
Superior Admin i s -
tração
Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Direito
Educação Física
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Gestão Empresarial
Gestão de Recursos Hu-
manos
Jornalismo
Nutrição
Pedagogia
Processos Gerenciais
Serviço Social
Período de Inscrições: Até 
dia 20 de janeiro, de se-
gunda a sexta-feira
Local: Ciee (Campus Mó-
dulo do Centro)
Horário: 9h às 11h e das 
13h30 às 15h
Endereço: Av. Frei Pacífi-
co Wagner, nº 653 – Cen-
tro
Informações: (12) 3883-
7866
Departamento de RH da 
Secretaria Municipal de 
Administração
Horário: 9h às 16h30
Endereço: Av. Frei Pacífi-
co Wagner, 985 – Centro
Informações: (12) 3886-
3700/3701
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AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 443/2019 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - A comissão de licitações da 
Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a aber-
tura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS 
DO BAIRRO FREI GALVÃO – TRECHO 01, CONFORME AS ESPE-
CIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entre-
ga dos Envelopes: até as 09h45min do dia 27/01/2020. Abertura dos 
Envelopes: 10h00min do dia 27/01/2020. Local da realização: Prédio 
da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratui-
tamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.
potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 444/2019 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - A comissão de licitações da 
Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a aber-
tura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS 
DO BAIRRO FREI GALVÃO – TRECHO 02 E 03, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
Entrega dos Envelopes: até as 14h45min do dia 27/01/2020. Abertu-
ra dos Envelopes: 15h00min do dia 27/01/2020. Local da realização: 
Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado 
gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: 
www.potim.sp.gov.br.

Instituto Federal de Caraguatatuba 
abre vaga para professor de Química

Prefeitura de Caraguatatuba abre
inscrições para Bolsa Munícipe

Fundo Social de Caraguatatuba 
arrecada roupas infantis e

masculinas em bom estado

Rastapé e Ana Carolina são
atrações do Caraguatatuba Summer 

Festival neste final de semana

O Instituto Federal de 
São Paulo (IFSP) – Cam-
pus Caraguatatuba está 
com inscrições aber-
tas para contratação de                           
professor substituto na 
área de Licenciatura em 
Química.

A Prefeitura de Caragua-
tatuba continua com as 
inscrições para a Bolsa 
Munícipe, que disponibi-
lizará bolsas de até 50% 
de desconto no valor da 
mensalidade de cursos de 
ensino superior credencia-
dos pela administração. 
As inscrições seguem até 
31 de janeiro.
Podem se inscrever mo-
radores de Caraguatatuba 
com renda familiar men-
sal “per capita” de até três 
salários mínimos. Além 
disso, o interessado deve-
rá ter cursado todo o ensi-
no médio na rede pública 
ou deverá comprovar a 
condição de bolsista, caso 
tenha cursado no ensino 
privado. O candidato à 
bolsa não pode possuir an-

Que tal aproveitar o iní-
cio de um novo ano, fazer 
aquela limpeza no guar-
da-roupa e doar peças 
boas para quem precisa, 
ficando apenas com o ne-
cessário para abrir espaço 
para itens novos. O Fundo 
Social de Caraguatatuba 
conta com a colaboração 
da população para arreca-
dar peças de roupas e cal-
çados (chinelos e tênis), 
principalmente masculi-
nas e infantis, além tam-
bém de toalhas de banho, 

A programação do Cara-
guatatuba Summer Festi-
val 2020 continua a todo 
vapor com apresentações 
de artistas locais e canto-
res de renome nacional.
Nesta quinta-feira (9/01) 
quem sobiu ao palco foi o 
artista Zirinho da Bahia, a 
partir das 21h, na Praça de 
Eventos do Porto Novo. 
No Massaguaçu (Praça 
Irmã Lucilia), a atração foi 
a banda Deixa Comigo.
Já na hoje (10/01), a partir 
das 21h, a banda Sunday 
Travels  se apresenta na 
Praça da Cultura, no Cen-
tro. No Porto Novo, será a 
vez do artista Rick Blend  
enquanto Sidão Portuga 
& Banda  se apresenta no 
Massaguaçu, também a 
partir das 21h.
A programação do Cara-
guatatuba Summer Fes-
tival continua no sábado 
(11/01) com a dupla Geo-
vanny Reis e Melissa na 
Praça da Cultura, a partir 
das 21h. No bairro Massa-
guaçu a atração será João 
Marcos & Banda.
Já na Praça de Eventos do 
Porto Novo, o grupo de 
forró Rastapé é a atração 
principal. Antes, quem se 
apresenta é a banda local 
Bichos da Costeira.
A banda Rastapé une os 
amantes do som da san-
fona, o ritmo do triângu-
lo e a batida da zabumba 

As inscrições para o pro-
cesso seletivo devem 
ser realizadas pessoal-
mente até o dia  21 de                             
janeiro, das 8h às 14h, no 
campus do Instituto Fede-
ral, localizado Av. Bahia, 
1739 – Indaiá, Caraguata-

tecedentes criminais, deve 
ser residente do município 
há pelo menos cinco anos, 
estar devidamente matri-
culado em alguma insti-
tuição de ensino superior 
conveniada a prefeitura 
e prestar gratuitamente 
serviços sociais à munici-
palidade, além de outros 
requisitos. Serão priori-
zados os candidatos mais 
carentes.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba alerta que caberá ao 
aluno bolsista arcar com 
o pagamento dos valores 
referentes às matrículas. 
Alunos que são benefici-
ários de outros programas 
de bolsa de estudos, seja 
ele federal ou estadual, 
não poderão inscrever-se 
para este programa muni-

em bom estado de conser-
vação. No Fundo Social, 
há um espaço com prate-
leiras abastecidas com as 
doações da população. As 
peças são doadas durante o 
ano inteiro, para adultos e 
crianças de todos os tama-
nhos. Todo mês, mais de 
3 mil peças são entregues 
às famílias encaminhadas 
pelos Centros de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras) do município.
Segundo o Fundo Social 
com a alta temporada, 

há duas décadas. O grupo 
foi criado oficialmente em 
1999 e começou a se apre-
sentar em festas e eventos 
em todo o Brasil.
A banda é composta por 
Jorge Filho, Seu Jorge e 
Tico e deve apresentar no 
show canções como “Colo 
de Menina”, “Um Anjo do 
Céu”, “Fale Comigo” e 
muito mais.
Domingo
A cantora de MPB Ana Ca-
rolina é a principal atração 
do Caraguatatuba Sum-
mer Festival no domingo 
(12/01). Ela se apresenta 
logo após a atração local 
Conexão Central, na Praça 
da Cultura, no Centro. As 
apresentações começam a 
partir das 21h.
A cantora mineira come-
çou a ganhar fãs logo no 
início de sua trajetória, 
com suas apresentações 
em bares de Juiz de Fora, 
onde fazia a performance 
de grandes ícones da mú-
sica brasileira. Ana Caro-
lina vai apresentar suces-
sos como “Quem de Nós 
Dois”, “É Isso Aí”, “Con-
fesso”, “Eu Sei que Vou 
Te Amar”, “Pra Rua Me 
Levar”, “Garganta” e mui-
to mais. O Caraguatatuba 
Summer Festival segue 
até 15 de fevereiro na Pra-
ça da Cultura, Porto Novo 
e Massaguaçu com shows 
todos gratuitos.

tuba.
Interessados podem en-
trar no site da IFSP de 
Caraguatatuba para infor-
mações sobre requisitos, 
documentos, remuneração 
e todos os detalhes do pro-
cesso seletivo.

cipal. Além disso, caso o 
aluno já tenha descontos 
na instituição, o desconto 
do Bolsa Munícipe não é 
cumulativo.
Para mais informações em 
relação ao programa, in-
cluindo relação de docu-
mentos necessários, aces-
se o link https://tinyurl.
com/s9uhd3a. Os pedidos 
devem ser protocolizados 
no Setor de Protocolo no 
Paço Municipal e uma co-
missão analisará todos os 
pedidos.
O programa “Bolsa de 
Estudo para Munícipe” 
é uma lei municipal de 
2006 (1338/06) e foi re-
gulamentada pelo decreto 
n° 809, de 30 de novem-
bro de 2017 pelo prefeito 
Aguilar Junior.

esses encaminhamentos 
aumentam devido à che-
gada de novos moradores 
na cidade, desta forma, 
algumas peças específicas 
estão em falta.
“Também já estamos nos 
preparando para uma pos-
sível época de fortes chu-
vas na cidade. Se precisar 
estaremos prontos para 
auxiliar a população com 
a entrega de roupas e kits 
necessários”, explica pre-
sidente do Fundo Social, 
Samara Aguilar.

Entre as atrações princi-
pais que ainda vão passar 
pelos palcos da cidade 
estão Demônios da Ga-
roa, Chimarruts, Planta & 
Raiz, Os Travessos, Fala-
mansa, Detonautas e Ban-
da Melim.
Pôr do Som
Curtir o pôr do sol com 
música de qualidade. Esse 
é o projeto Pôr do Som 
que é realizado no espa-
ço Mirantes da Orla (Ca-
maroeiro), sempre a partir 
das 18h.
Nesta sexta-feira (10/01) 
quem se apresenta é o DJ 
Douglas Pinheiro. No sá-
bado (11/01), o Pôr do 
Som recebe o cantor Dou-
glas Ramos e no domingo 
(12/01) será a vez do artis-
ta Wany Oliver.
Arte & Som
Uma novidade deste ano é 
o projeto Arte & Som com 
apresentações na Praça do 
Artesanato (Diógenes Ri-
beiro de Lima), no Centro 
da cidade. O local recebe 
inúmeros visitantes por 
conta da feirinha com a 
venda de produtos de arte-
sãos da cidade.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Turismo, decidiu 
levar música ao local sem-
pre aos sábados, a partir 
das 19h. E neste sábado 
(11/01) quem se apresenta 
é o artista Pacelli.


