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A GAzetA dos Municípios

Projeto Reinvente traz seis novos
cursos profissionalizantes em Pinda

Ce Zito e Cidade Nova tem
“Férias na Piscina” em Pinda

Chuvas em Caçapava alteram 
a programação de Obras no 

Residencial Esperança

PAT de Caraguatatuba abre 
cerca de 50 vagas de emprego 

nesta segunda (13/01)

Definidos os jogos do Torneio 
de Beach Soccer da Arena

Verão 2020 em Caraguatatuba

Os cursos profissionali-
zantes e oficinas do pro-
jeto Reinvente, organiza-
dos pelo Fundo Social de 
Solidariedade de Pinda-
monhangaba, estão com 
novas turmas abertas e ti-
veram início, nesta sema-
na, com seis novos cursos.
Os cursos de Padaria 
acontecem no Centro 
Comunitário do Maricá 
e no Salão Comunitário 
da Igreja São Sebastião 
(Alto Tabaú). As oficinas 
de Marcenaria estão com 
turmas no Parque da Ci-
dade e a de Maquiagem 
no Centro Comunitário do 
Bosque e no Salão Comu-
nitário da Igreja São Lou-
renço (bairro Mombaça). 
As oficinas de Manicure e 

A Secretaria de Esportes 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba (SEMELP) re-
aliza no Centro Esportivo 
José Ely Miranda “Zito” 
(Moreira César) e no Cen-
tro Esportivo da Cidade 
Nova o projeto Férias na 
Piscina.
A programação beneficia-
rá de 13 a 24 de janeiro 
(exceto sábado e domin-
go) as crianças até 14 anos 
que poderão participar de 
lazer nas piscinas públicas 
destas praças esportivas. 
As piscinas estarão aber-
tas das 13h30 às 17h30.
Para participar a criança 
deverá fazer sua inscrição 
no local, acompanhada de 
um adulto levando docu-
mento de identidade do 
menor e do responsável. 
A SEMELP informa que 
as crianças com estatura 
abaixo do nível da água so-
mente poderão participar 
das atividades acompa-

As chuvas dos últimos 
dias em Caçapava dificul-
taram o andamento das 
obras de pavimentação no 
bairro Residencial Espe-

Na próxima segunda-feira 
(13/01), o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) de Caraguatatuba 
disponibilizará cerca de 
50 vagas de emprego com 
foco na alta temporada 
de verão, para atuar em 
quiosques, supermercados 
e hotéis. As vagas são para 
atendente de balconista, 
atendente de loja (PCD), 
atendente de quiosque, 
balconista, balconista de 

O Departamento de Fu-
tebol da Secretaria de 
Esportes e Recreação de 
Caraguatatuba (Secer) se 
reuniu nessa quinta-feira 
(09/01) no Centro Espor-
tivo Ubaldo Gonçalves 
(Cemug), no               Jar-
dim Britânia, com as 
equipes inscritas no Tor-
neio de Verão de Beach 
Soccer para definição dos 
grupos e jogos. O campe-
onato será realizado nas 

Design de unhas são rea-
lizadas no Centro Comu-
nitário do bairro Santana 
e no Centro de Pastoral 
(atrás do Fórum Velho).Os 
cursos de Mantenedor de 
Microcomputador e de In-
clusão Digital acontecem 
no Pólo do Fundo Social 
na Av. Albuquerque Lins 
(ao lado do PAT).
“Nosso objetivo é propor-
cionar de forma gratuita 
aos munícipes uma possi-
bilidade de se capacitarem 
e ao mesmo tempo uma 
chance de melhorar o or-
çamento familiar. 
Temos muitos exemplos 
de famílias que conse-
guiram bons rendimentos 
produzindo bens e ser-
viços através dos conhe-

nhada de um adulto maior 
de 18 anos. Para partici-
par, é obrigatório utilizar 
traje de banho (meninos: 
sunga ou bermuda tac tel, 
meninas: maiô ou biquini 
e bebês com fralda própria 
para piscina).
Monitores e guarda vidas 
estarão presentes no local 
visando garantir a segu-
rança dos participantes do 
projeto, que devem obde-
cer os comandos e orien-
tação da equipe organiza-
dora.
“Convidamos a comuni-
dade para participar deste 
momento de lazer nas fé-
rias e aproveitar nosso es-
paço para curtir esses dias 
de verão”, afirmou Antô-
nio Macedo, secretário de 
Esportes. Macedo ressal-
tou que as piscinas do CE 
João do Pulo e CE Arare-
tama não poderão ser utili-
zadas neste ano pois estão 
passando por manutenção.

cimentos adquiridos no 
Reinvente”, afirmou Cláu-
dia Vieira Domingues, 
presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade.
A aluna Lilian Apareci-
da é testemunha dos be-
nefícios que o Reinvente 
proporciona. “Foi muito 
gratificante pra mim. Fiz 
o curso de maquiagem, le-
vantou minha alto estima 
e me incentivou a buscar 
um novo trabalho e quero 
agradecer a todo pessoal 
do Fundo Social.”
Mais informações podem 
ser adquiridas no prédio 
do Fundo Social de Soli-
dariedade que fica na rua 
Deputado Claro Cesar, 53, 
centro ou pelos telefones: 
3644-2223 ou 3550-0004.

rança, que precisaram ser 
pausadas, temporariamen-
te durante esta semana, 
para aguardar a secagem 
do solo.. Página 03

lanchonete, camareira de 
hotel, caseiro (casal sem 
filhos), confeiteiro, empa-
cotador, estoquista entre-
gador, garçom, mecânico 
de autos, motorista entre-
gador, oficial de serviços 
gerais, operador de cai-
xa, pedreiro, promotor de 
vendas, recepcionista cai-
xa, repositor de mercado-
rias, salgadeiro, vendedor 
externo, vendedor interno 
e vidraceiro.. Página 03

dependências da Arena 
Verão a partir deste sá-
bado (11/01), na praia do 
Indaiá. No geral, foram 
inscritos 192 atletas na ca-
tegoria livre masculina. 
Além dos atletas, distri-
buídos em 16 equipes e 
subdivididos em quatro 
grupos (A, B, C e D), cada 
equipe ainda conta uma 
comissão técnica formada 
por três integrantes..
Página 02
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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.

Definidos os jogos do
Torneio de Beach Soccer

da Arena Verão 2020

O Departamento de Fu-
tebol da Secretaria de 
Esportes e Recreação de 
Caraguatatuba (Secer) se 
reuniu nessa quinta-feira 
(09/01) no Centro Espor-
tivo Ubaldo Gonçalves 
(Cemug), no Jardim Britâ-
nia, com as equipes inscri-
tas no Torneio de Verão de 
Beach Soccer para defini-
ção dos grupos e jogos.
O campeonato será rea-
lizado nas dependências 
da Arena Verão a partir de 
hoje, sábado (11/01), na 
praia do Indaiá.
No geral, foram inscritos 
192 atletas na categoria 
livre masculina. Além dos 
atletas, distribuídos em 
16 equipes e subdivididos 
em quatro grupos (A, B, 
C e D), cada equipe ainda 
conta uma comissão técni-
ca formada por três inte-
grantes.
No grupo A ficaram as 

equipes do Morro do Cho-
colate, Lion F.C, Beira 
Mar e A.E Gaivotas. O 
grupo B é composto pe-
los times: Eduardo Sta-
dium, Barcelona, R.F.C e 
Os Inocentes. Carandiru, 
Corinthians, Fiel Caraguá 
e Jetuba foram sorteados 
para o grupo C. Já no gru-
po D estão as equipes Ca-
raguá Cell, Perna de Grilo, 
Real Madri e Atlético Cai-
çara.
Na categoria livre femini-
na, estão inscritas 48 atle-
tas divididas em quatro 
equipes: Fut Bonitas, Li-
fusac/Secer, Ajax e Ilha-
bela.
Serão premiados com 
troféus e medalhas o pri-
meiro, segundo e terceiro 
colocados das duas ca-
tegorias. Outras premia-
ções irão contemplar com 
troféu o “goleiro menos 
vazado” e o artilheiro do 

torneiro.
Clique aqui para conferir 
a tabela completa com os 
jogos e os times do tor-
neio.
Finais
A final do torneio da cate-
goria feminina será dispu-
tada no dia 26 de janeiro 
(domingo), às 9h. Já pela 
categoria masculina, a de-
cisão vai ser realizada no 
dia 31 de janeiro (sexta-
-feira), às 20h15.
Arena Verão 2020
O Arena Verão contará 
com uma grande estrutura, 
com arquibancadas cober-
tas para receber com con-
forto e qualidade mais de 
1.500 pessoas. Serão rea-
lizadas diversas atrações 
esportivas durante todo o 
mês de janeiro.
Vale frisar, que todas as 
atividades realizadas du-
rante o Arena Verão são 
gratuitas.
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PAT de Caraguatatuba abre 
cerca de 50 vagas de emprego 

nesta segunda (13/01)

Chuvas em Caçapava alteram 
a programação de Obras no 

Residencial Esperança

Prefeitura busca mais
segurança para as

passagens de nível de Pinda

Região Sul de Caraguatatuba 
recebe operação

especial de limpeza

Na próxima segunda-feira 
(13/01), o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) de Caraguatatuba 
disponibilizará cerca de 
50 vagas de emprego com 
foco na alta temporada 
de verão, para atuar em 
quiosques, supermercados 
e hotéis. As vagas são para 
atendente de balconista, 
atendente de loja (PCD), 
atendente de quiosque, 
balconista, balconista de 
lanchonete, camareira de 
hotel, caseiro (casal sem 
filhos), confeiteiro, empa-
cotador, estoquista entre-
gador, garçom, mecânico 
de autos, motorista entre-
gador, oficial de serviços 
gerais, operador de cai-

As chuvas dos últimos dias 
em Caçapava dificultaram 
o andamento das obras de 
pavimentação no bairro 
Residencial Esperança, 
que precisaram ser pau-
sadas, temporariamente 
durante esta semana, para 
aguardar a secagem do 
solo. A etapa atual de ser-
viços no bairro contempla 
a preparação do subleito, 
compactação de solo e a 

A pedido do prefeito, o 
vice-prefeito de Pindamo-
nhangaba, Ricardo Piori-
no, esteve na manhã desta 
sexta-feira (10) na cidade 
de Mogi das Cruzes co-
nhecendo um sistema que 
traz mais segurança para 
pedestres, ciclistas e ve-
ículos nas passagens de 
nível sobre os trilhos fer-

A Prefeitura de Caragua-
tatuba intensifica servi-
ços de limpeza na Região 
Sul da cidade. Diversas 
equipes da Secretaria de 
Serviços Públicos (Se-
sep) trabalham na rodovia 
SP-55 desde a entrada dos 
bairros Indaiá e Aruan até 
a divisa com o município 
vizinho São Sebastião.
A limpeza é feita em todos 
os canteiros e marginais 
da rodovia dividida por 
equipes. A primeira delas 
é a equipe de roçada me-
canizada, contando com 
quatro funcionários e dois 
tratores equipados com 

xa, pedreiro, promotor de 
vendas, recepcionista cai-
xa, repositor de mercado-
rias, salgadeiro, vendedor 
externo, vendedor interno 
e vidraceiro.
Para a função de atendente 
de balconista é necessário 
ter ensino médio comple-
to, sexo masculino, pos-
suir noções de informática 
e residir próximo ao bair-
ro Praia das Palmeiras. Já 
para estoquista entregador 
é necessário ser do sexo 
masculino e possuir CNH 
nas categorias A e B.
A função de motorista en-
tregador também deve ser 
do sexo masculino e pos-
suir CNH A e D. Vendedor 
Externo deve ter CNH na 

execução de base em BGS 
(brita graduada simples), 
o que demanda um terreno 
mais seco para ser reali-
zada. A continuidade das 
obras sem as condições 
ideais de solo, pode levar 
à perda de material aplica-
do e dificuldade de acesso 
para os moradores.
De acordo com a Secreta-
ria de Obras, tão logo di-
minua a umidade do solo 

roviários.
Acompanhado de técnicos 
da MRS Logística e da 
CPTM, Piorino conheceu 
a forma como funciona 
o sistema automatizado 
e achou viável levar essa 
melhoria para o municí-
pio. 
“A CPTM em Mogi das 
Cruzes oferece um sis-

roçadeiras.
Após a mecanizada, uma 
equipe manual com 10 
funcionários, sendo qua-
tro de roçadores e seis de 
varrição, finaliza o serviço 
fazendo o acabamento nos 
locais onde os tratores não 
alcançam.
Ainda na Rodovia SP-55, 
outra equipe faz a limpe-
za, em todos os abrigos de 
ônibus, fazendo serviços 
de varrição e recolhendo 
microlixo entre outros re-
síduos nos locais.
No Perequê-Mirim, outra 
equipe realiza a limpeza 
do terreno ao lado do Upa 

categoria B, veículo pró-
prio e ser do sexo mascu-
lino. De três vagas para 
vendedor interno, duas 
exigem experiência com 
roupas infantis e celulares.
Todas as áreas exigem en-
sino médio completo, com 
exceção de camareira de 
hotel e pedreiro que ne-
cessita ter o ensino funda-
mental completo.
Os interessados devem 
comparecer munidos de 
RG, CPF, CTPS e PIS. 
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520 – Suma-
ré. Mais informações por 
telefone (12) 3882-5211.
As vagas do PAT são atua-
lizadas diariamente no site 
da Prefeitura.

e não ocorrendo novas 
chuvas nos próximos dias, 
os serviços continuarão 
normalmente, seguindo o 
cronograma de obras.
Já no bairro Aldeias da 
Serra, como a etapa de 
obras é diferente, englo-
bando o preparo para a 
execução de guias e sarje-
tas, as obras seguem nor-
malmente dentro do cro-
nograma previsto.

tema muito mais seguro 
neste locais. Precisamos 
entender a parte operacio-
nal e dentro das normas 
existentes vamos buscar a 
aprovação da ANTT para 
implantar com maior se-
gurança e eficácia, elimi-
nando as cancelas operada 
hoje manualmente”, afir-
mou Piorino.

Sul, localizado na Aveni-
da José Geraldo da Silva. 
O local recebe provisoria-
mente resíduos de bota-fo-
ra e outros materiais que 
ainda não foram tratados 
na ATT (Área de Trans-
bordo e Triagem). Ontem 
(10/01) a Sesep realizou a 
limpeza de todo o terreno.
A Operação Bota-fora 
com diversos caminhões 
trucados e retroescava-
deiras também está em 
ação dentro dos bairros, 
recolhendo resíduos pro-
venientes das limpezas e 
inservíveis descartados 
pelos munícipes.
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Show de manobras aéreas
com motos abre Arena Verão

Esportiva 2020 em Caraguatatuba

Acrobacias arriscadas, 
emoção, adrenalina e, 
principalmente, muita co-
ragem. É com essa mistu-
ra de sentidos que o Arena 
Verão Esportiva recebe 
neste domingo (12/01), às 
10h, o Freestyle Show. A 
estrutura do maior evento 
esportivo do Litoral Norte 
está instalada na Praia do 
Indaiá, em Caraguatatuba.
Grandes nomes do Fre-
estyle brasileiro farão um 
grande show, que prome-
te deixar o público sem 
fôlego. Entre eles está o 
tetracampeão brasileiro 
de Freestyle MotoCross, o 
piloto Fred Kyrillos.
Além dele, outros fenôme-
nos do MotoCross se apre-
sentarão, como o campeão 
mundial Marcelo Simões 
e Diego Dias, protago-
nista do MTV Sports. O 
torcedor presente pode se 
preparar para conferir sal-
tos cinematográficos com 

diversas combinações 
como: Superman, Rock 
Solid, Tsunami, entre ou-
tras. O Arena Verão conta-
rá com uma grande estru-
tura, com arquibancadas 
cobertas para receber com 
conforto e qualidade mais 
de 1.500 pessoas. As atra-
ções esportivas serão rea-
lizadas aos finais de sema-
na entre 11 de janeiro e 02 
de fevereiro.
Todas as atividades reali-
zadas durante o Arena Ve-
rão são gratuitas e abertas 
à participação de todos os 
interessados.
Confira a programação 
completo do Arena Verão:
19 de janeiro – 10h – De-
safio de Vôlei 3×3
24 e 25 de janeiro – das 
10h às 17h – Superliga de 
Biribol
26 de janeiro – 10h – Co-
rinthians x São Paulo (fu-
tebol máster)
02 de fevereiro – 10h – 

Desafio de Futevôlei
Esportes locais:
18 de janeiro – 15h – Tor-
neio de Vôlei de Praia 
Masculino e Feminino
19 de janeiro – 09h – Fi-
nal do torneio de Vôlei de 
Praia Masculino e Femini-
no
18 de janeiro – 09h – Tor-
neio de Futevôlei Mascu-
lino e Feminino
19 de janeiro – 09h30 – 
Finais do Torneio de Fu-
tevôlei Masculino e Femi-
nino
26 de janeiro – 09h – Fi-
nais do Torneio de Futebol 
de Praia Masculino e Fe-
minino
01 e 02 de fevereiro – Tor-
neio de Tênis de Praia
11 de janeiro a 02 de fe-
vereiro (terça a domingo) 
– 9h30 – Aulas de Dança
11 de janeiro a 02 de fe-
vereiro (sábados e domin-
gos) – das 10h às 16h – 
Espaço Kids


