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Atletismo de Taubaté inicia preparação
para temporada de 2020

Escola do Trabalho do Centro de 
Taubaté oferece 168 vagas 

Reuniões nos bairros 
aproximam administração 

e moradores em Pinda

Atletas de Tauba-
té com destaque 
em competições 

nacionais e internacionais 
iniciaram a preparação 
para a temporada de 2020.
Entre eles estão Denner 
Cordeiro, Kethlyn Rocha 
e Enzo Barros, além dos 
atletas do arremesso de 
peso e lançamento de dis-
co Samanta Santos e Ma-
theus Carvalho.
Sob comando do treinador 
Rodrigo Pereira, o grupo 
participou de treinos re-
generativos esta semana 
e conversou sobre as ex-
pectativas para as compe-
tições.
“Será uma temporada re-
pleta de competições na-
cionais e internacionais, a 
expectativa é de medalhas 
principalmente no campe-
onato brasileiro. 
Este ano é atípico, bus-
caremos vagas no Cam-
peonato Sul-Americano 
sub-18 no Paraguai em 
Setembro, Sul-Americano 
sub-23 na Guyaba em Se-
tembro, o Mundial Escolar 

A unidade do cen-
tro da  Escola do 
Trabalho abre 168 

vagas para 12 cursos pro-
fissionalizantes gratuitos 
nas áreas de beleza, pani-
ficação, gestão e informá-
tica. As inscrições são de 
22 a 24 de janeiro. Cada 
curso tem sua data especí-
fica de abertura na própria 
unidade, que fica à rua Ar-
mando Sales de Oliveira, 
284, com atendimento das 
8h30 às 11h30 e das  13h 
às 16h30.
Para fazer a matrícula é 
necessário que o candi-
dato apresente cópias e 
originais dos seguintes 
documentos : RG, CPF, 
comprovante de endereço 
do município e título de 

A Prefeitura de Pin-
d a m o n h a n g a b a 
realiza uma série 

de encontros nos bairros 
visando aproximar a po-
pulação da administração 
municipal. Na última se-

eleitor de Taubaté. Será 
exigido o histórico escolar 
para os cursos de empre-
endedorismo/ diferencial 
competitivo e informática 
básica, que são certifica-
dos pelo Senai. A falta de 
um dos documentos impe-
dirá o interessado de efeti-
var sua inscrição.
Podem frequentar os cur-
sos quem tiver 18 anos 
completos, com exceção 
para informática básica, 
em que a idade mínima 
permitida é de  16 anos, 
e informática terceira ida-
de, cuja idade mínima é de 
45 anos. O preenchimento 
das vagas será por ordem 
de chegada. O próprio can-
didato terá que fazer a sua 
matrícula, com opção para 

mana o prefeito Isael Do-
mingues e assessores esti-
veram nos bairros Santana 
e Mantiqueira. Durante os 
encontros o prefeito reali-
za uma prestação de con-
tas de sua... Página 03

na China em Outubro e do 
Mundial sub-20 em Julho 
no Quênia, além de todas 
as categorias nacionais”, 
disse o treinador.
De acordo com Pereira, 
todos os atletas são des-
taques em suas categorias 
em cenário internacional e 
todos com grandes chan-
ces de ir ao Mundial Es-
colar.
Enzo Barros é uma das 
promessas da cidade na 
categoria 250 metros. O 
garoto de 15 anos é o atual 
campeão estadual e brasi-
leiro e disputará o Campe-
onato Sul-Americano no 
Paraguai nesta temporada. 
Ele contou sobre a expec-
tativa da chegada de seu 
amigo Thiago Rezende na 
equipe. Os dois participa-
ram juntos do Sul-Ame-
ricano Escolar em 2018 e 
o jovem do Rio de Janei-
ro despertou a atenção do 
treinador, o que integrou 
à equipe taubateana nesta 
temporada.
“Conheci o Thiago no Sul-
-Americano no Peru, cor-

remos juntos no reveza-
mento e fomos campeões 
da prova, as expectativas 
são muito boas com ele 
por aqui, acho que aumen-
tará bastante os olhares e 
pódios para nossa equipe”, 
disse Enzo Barros.
O atleta Thiago Rezende e 
seu irmão Lucas Rezende 
são as novidades da equi-
pe de atletismo de Taubaté 
Luasa Sport para o ano de 
2020.
A equipe de atletismo de 
Taubaté coordenada pelo 
professor Rodrigo Pereira 
é formada por 38 atletas. 
Tem como treinadores os 
professores Daniel Mello, 
João Carlos Elisiário, Luiz 
Antonio dos Santos e Ana 
Paula Campos.
Confira abaixo os princi-
pais resultados das pro-
messas do atletismo de 
Taubaté em 2019:
Enzo Barros – Campeão 
Estadual e Brasileiro sub-
16 nos 250m
Kathelyn Rocha – Cam-
peã dos Jogos Escolares 
do Estado de São Paulo, 

vice-campeã no Brasileiro 
Escolar nos 800m e no re-
vezamento 4x400m.
Matheus Aparecido – 
Campeão dos Jogos Es-
colares do Estado de São 
Paulo no arremesso de 

peso e medalha de bronze 
no lançamento de disco e 
no arremesso de peso no 
Brasileiro Escolar sub-18.
Samanta Santos – Campeã 
Brasileira Escolar e Vice-
-campeã no Sulamericano 

Escolar no Lançamento 
do Disco. Atual líder do 
Ranking Brasileiro sub-
14.Denner Cordeiro – Atu-
al 3º colocado no ranking 
Brasileiro Sub-23 na pro-
va de 110 c/ barreiras.

apenas um curso. Mais in-
formações estão disponí-
veis no site da prefeitura 
www.taubate.sp.gov.br. ou 
podem ser obtidas pelo te-
lefone 3625-5060.
Os cursos da Escola da 
Beleza e Padaria Artesanal 
tem parceria com o FUN-
DO SOCIAL DE SOLI-
DARIEDADE DE TABA-
TÉ (Fussta).
Serviço:
Cursos profissionalizantes 
da Escola do Trabalho – 
unidade Centro
Total de vagas: 168
Inscrições: de 22 a 24 de 
janeiro (sendo cada curso 
com seu dia específico)
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira, 284, 
Centro.Horário: Das 8h30 
às 11h30 e das  13h às 
16h30.
Confira as vagas, os cursos 
e as data das inscrições:
Assistente de Cabeleireiro 
– 10 vagas
Data da inscrição: 
22/01/2020
Depilação – 10 vagas
Data da inscrição: 
22/01/2020
Design de Sobrancelhas – 
10 vagas
Data da inscrição: 
22/01/2020

Manicure e pedicure – 20 
vagas (uma turma por pe-
ríodo)
Data da inscrição: 
22/01/2020
Maquiagem Social e Artís-
tica – 20 vagas (uma turma 
por período)
Data da inscrição: 
22/01/2020
Padaria artesanal – 20 va-
gas (uma turma por perío-
do)
Data da inscrição: 
23/01/2020
Empreendedorismo/Dife-
rencial Competitivo – 12 
vagas
Data da inscrição: 
24/01/2020
Marketing – 12 vagas
Data da inscrição: 
24/01/2020
HTML5/CSS3- Criação 
de Sites – 12 vagas
Data da inscrição: 
24/01/2020
Excel Avançado- 12 vagas
Data da inscrição: 
24/01/2020
Informática Básica – 20 
vagas
Data da inscrição: 
24/01/2020
Informática Melhor Idade 
– 10 vagas
Data da inscrição: 
24/01/2020
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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.

Matrículas para a Rede Municipal 
de Ensino em Pinda estarão
abertas de 20 a 24 de janeiro

A Secretaria da Edu-
cação da Prefeitura 
de Pindamonhan-

gaba informa a população 
que no período de 20 a 24 
de janeiro estarão abertas 
as matrículas na rede mu-
nicipal 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 le-
var cópia dos documentos: 
certidão de nascimento, 
carteira de vacina atualiza-
da, comprovante de ende-
reço atualizado, duas fotos 
3×4 (não obrigatório).
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-
pia do cartão Bolsa Famí-
lia (se for beneficiário) e 
transferência original da 
escola. O horário de fun-
cionamento 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 beneficiário.
As aulas na rede munici-
pal de ensino de Pinda-

monhangaba iniciarão no 
dia 5 de fevereiro e a Se-
cretaria 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 Adul-
tos (EJA) também estão 
abertas e podem ser feitas 
para alunos com 15 anos 
completos de idade ou 
mais que não concluíram 
o ensino fundamental (pri-
meira à quarta série). É 
necessário levar cópia do 
RG e do comprovante de 
endereço atualizado na se-
cretaria polo que atende as 
escolas “Professor Manoel 
César Ribeiro”, localizada 
no bairro do Crispim ou a 
escola “João Kolenda Le-
mos”, situada no Residen-
cial Bem Viver, que são as 
duas escolas que atendem 
a modalidade EJA.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL 
- A Prefeitura Municipal de Potim torna público que, tendo em vista a 
apresentação de nova Proposta Comercial pela empresa R. T. TER-
RAPLANAGEM PAV. E CONSTRUÇÃO EIRELI, devido ao empate 
ficto ocorrido na Abertura da Proposta Comercial referente à Concor-
rência Nº 002/2019 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, 
CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ELZIRA A. L. V. V. 
CHAD, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDI-
TAL E SEUS ANEXOS, tem-se o seguinte resultado classificatório: 1º 
COLOCADO: R. T. TERRAPLANAGEM PAV. E CONSTRUÇÃO EI-
RELI, com valor total de R$ 398.697,28; 2º COLOCADO: ESKELSEN 
– ARTEFATOS DE CIM. IND. E COM.LTDA, com valor total de R$ 
398.723,10. Fica aberto o prazo recursal. André L. S. Oliveira – Pre-
sidente da Comissão de Licitações.
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Reuniões nos bairro
aproximam administração 

e moradores em Pinda

Inscrições para o Festival 
de Marchinhas em Pinda 

encerram-se dia 30

Demônios da Garoa e Chimarruts são atrações do
Caraguatatuba Summer Festival neste final de semana

A Prefeitura de Pin-
d a m o n h a n g a b a 
realiza uma série 

de encontros nos bairros 
visando aproximar a po-
pulação da administração 
municipal. Na última se-
mana o prefeito Isael Do-
mingues e assessores esti-
veram nos bairros Santana 
e Mantiqueira.
Durante os encontros o 
prefeito realiza uma pres-
tação de contas de sua ges-
tão e os moradores têm a 
oportunidade de levar as 
principais demandas e rei-
vindicações. Os morado-
res do Santana apontaram 
questões relacionadas a 
galeria de água pluviais 
e recapeamento asfáltico 
como as maiores priorida-
des. Dentre os problemas 
apontado no Mantiqueira 
estão questões do recape-
amento asfáltico, limpeza 
urbana, demandas da saú-
de e retorno da lombada na 
avenida central. “É muito 
importante esse contato 
pois na reunião aqui no 
Mantiqueira nós morado-
res tivemos a oportunidade 
de colocar algumas situa-
ções que o bairro precisa”, 

Encerram-se no pró-
ximo dia 30 de ja-
neiro as inscrições 

para o 13º Festival de 
Marchinhas de Pindamo-
nhangaba “Guarani Mar-
condes Avelar”. O even-
to, que acontece de 14 a 
16 de fevereiro, na Praça 
do Quartel, homenageará 
esse ano o popular Gua-
rani, conhecido no meio 
carnavalesco por ter sido 
Mestre de Bateria do Clu-
be Atlético Pindense, du-
rante muitos anos.
O objetivo do Festival de 
Marchinhas é resgatar e 
divulgar a tradição das 
marchinhas de carnaval e 
incentivar a criatividade 
dos compositores de Pin-
damonhangaba e região.
As inscrições podem ser 
feitas pelo link do evento 
no site da Prefeitura www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br enviando documenta-
ção exigida e os audios 
da composição na íntegra. 

A programação do 
C a r a g u a t a t u b a 
Summer Festival 

continua hoje (18/01) com 
a banda Acoustic Rock, 
na Praça da Cultura, no 
Centro. No Porto Novo, o 
show fica por conta da du-
pla sertaneja Tati & Vitor, 
e por fim, no Massaguaçu, 
será a vez da banda de su-
cesso no reggae nacional 
Chimarruts, com a abertu-
ra do grupo Tribo Caiçara.
A banda de reggae Chi-
marruts foi formada no 
Rio Grande do Sul nos 
anos 2000 e é formada por 

afirmou Valdinéia Silva.
Prefeitura realiza chama-
mento para profissionais 
de arte e cultura
Visando dar oportunidade 
para profissionais da arte 
e cultura, a administração 
municipal está com Cha-
mamento Público aberto 
para inscrições até o dia 1º 
de março.
O edital está disponível no 
site da Prefeitura, onde os 
interessados podem ob-
ter as informações sobre 
a inscrição, documentos 
necessários e os critérios 
para serem selecionados.
“Esse chamamento públi-
co refere-se ao credencia-
mento de artistas, pessoas 
físicas ou jurídicas, com 
vista a contratações para 
apresentações artísticas. 
Após o encerramento e re-
cebimento das inscrições, 
uma comissão irá analisar 
a documentação e somente 
após a divulgação dos ha-
bilitados iremos proceder 
o sorteio e a divulgação 
das modalidades e sua res-
pectiva ordem”, afirmou 
Alcemir Palma, Secretário 
de Cultura e Turismo.
Os artistas podem fazer 

A Comissão Julgadora do 
festival irá selecionar 20 
composições que irão se 
apresentar nos dias 14 e 15 
de fevereiro. 
A final com as 10 melho-
res marchinhas acontecerá 
no domingo (16) às 20h. 
Os jurados irão analisar 
os quesitos melodia, letra, 
apresentação e comunica-
ção. A premiação será a 
seguinte: 1º lugar – Troféu 
“Alarico Corrêa Leite” e 
premiação em dinheiro; 2º 
lugar – Troféu “Zé Sam-
binha” – José de Assis Al-
varenga e premiação em 
dinheiro; 3º lugar – Troféu 
“Celso Guimarães” e pre-
miação em dinheiro; 4º lu-
gar – Troféu “Maestro Ar-
thur dos Santos”; Melhor 
Intérprete 2019 – Troféu 
Hélio Camargo; Melhor 
Torcida 2019 – Troféu 
Franco Neto; Melhor Fi-
gurino 2019, Troféu Cida 
Novaes. O evento tem a 
organização da Prefeitu-

Rafa Machado, Nê, Diego 
Dutra, Vinícius Marques, 
Emerson Alemão, Sander 
Fróis e Rodrigo Maciel.
Já no domingo (19/01) fi-
nalizando as atrações des-

sua inscrição para apre-
sentações nas modalidades 
artes cênicas, cenografia, 
arte circense, arte musical, 
grupos folclóricos, técni-
cas de som e luz e oficinas 
culturais.
O chamamento será para 
os grupos e profissionais 
que poderão ser contra-
tados pela Secretaria de 
Cultura e Turismo do mu-
nicípio, bem como para os 
oficinerios que comporão 
o quadro do programa de 
oficinas nos espaços cultu-
rais do município.
“Com essa ação estamos 
cumprindo uma das nossas 
metas do plano de governo 
e principalmente as pro-
postas de difusão e forma-
ção cultural, prevista no 
Plano Municipal de Cultu-
ra aprovada em 2018 pela 
nossa gestão”, afirmou o 
prefeito Isael Domingues.
Os detalhes do edital es-
tão disponíveis no site da 
prefeitura: http://www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br/site/wp-content/uplo-
ads/2020/01/Edital-2020.
pdf. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo tele-
fone 3642-1080.

ra de Pindamonhangaba, 
através da Secretaria de 
Cultura e Turismo.
Em 2019 a marchinha “O 
Fogo da Paixão de Carna-
val”, de Wagner Muzak e 
Ana Cláudia, foi a grande 
campeã do 12º Festival de 
Marchinhas.
Festival de Marchinhas 
Guarani Marcondes Ave-
lar
De 14 a 16 de fevereiro às 
20h
Praça Padre João Faria de 
Fialho – Largo do Quartel
* Podem participar com-
positores de todo o Brasil
* Somente composições 
inéditas
* Inscrições até 30 de ja-
neiro pelo site da Prefei-
tura
* Divulgação dos selecio-
nados e ordem da apresen-
tação: dia 7 de fevereiro
* Ensaio: dia 13 de feve-
reiro às 18h
* Outras informações 
3642-2690 / 3642-1080

te final de semana, o DJ 
Lukas Mendes se apresen-
ta às 21h na Praça da Cul-
tura, no Centro.
O Caraguatatuba Summer 
Festival segue até 15 de 

fevereiro na Praça da Cul-
tura, Porto Novo e Mas-
saguaçu com shows todos 
gratuitos.
Entre as atrações princi-
pais que ainda vão passar 
pelos palcos da cidade es-
tão Planta & Raiz, Os Tra-
vessos, Falamansa, Deto-
nautas e Banda Melim.
Pôr do Som
Curtir o pôr do sol com 
música de qualidade. Esse 
é o projeto Pôr do Som 
que é realizado no espaço 
Mirantes da Orla (Cama-
roeiro), sempre a partir das 
18h.
Hoje (18/01), o Pôr do 
Som recebe a dupla Jess e 
Julio e no domingo (19/01) 
será a vez da banda de folk 
e blues Sunday Travels.
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 artesãos da ci-
dade.

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 
(18/01) quem se apresenta 
é o artista Carlinhos Guil-
bert.
Confira aqui as atrações na 
Praça da Cultura (Centro).
Confira aqui as atrações na 
Praça do Artesanato.
Confira aqui as atrações na 
Praça de Eventos (Porto 
Novo).
Confira aqui as atrações na 
Praça do Massaguaçu.
Confira aqui as atrações 
no Mirante Por do Som.
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Serviço de limpeza de fossas 
da Prefeitura fica inativo
para novas solicitações

Os serviços de limpeza 
de fossa, executados pelo 
DOP (Departamento de 
Obras Municipais) da Se-
cretaria de Obras da Pre-
feitura, estão suspensos 
temporariamente no mu-
nicípio.
A medida se fez necessá-
ria para zerar a demanda 

de solicitações e aguardar 
a liberação do veículo ne-
cessário para o serviço, 
que atualmente encontra-
-se em manutenção.
O prazo para o retorno dos 
serviços é indeterminado, 
mas a expectativa é que 
assim que o veículo seja 
liberado e que as solicita-

ções antigas sejam atendi-
das, a situação seja norma-
lizada.
De 2019, até o dia 14 de 
janeiro deste ano, foram 
recebidas 248 solicitações, 
das quais 69 foram atendi-
das pelo setor. Ainda en-
contram-se pedentes 179 
solicitações.


