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A GAzetA dos Municípios

Brincadeira perigosa é 
tema de palestras da

Guarda Civil de Taubaté

Operações contra escorpiões 
e Aedes aegypti recolhem

15,9 toneladas de inservíveis

Centro Cultural de Taubaté 
tem oficina de “Samba no Pé”

“Comunidade Empreendedora” 
visita o Parque São Luiz

A Guarda Civil Mu-
nicipal de Taubaté, 
por meio do proje-

to Guardião Azul, leva as 
escolas municipais pales-
tras sobre a “brincadeira 
da rasteira” que se tornou 
conhecida através de um 
vídeo viral postado na in-
ternet. O objetivo é que 
através de dinâmicas e 
interação com os alunos, 
sejam esclarecidas os pe-
rigos da brincadeira que 
já causou mortes e sérios 

Desde a retomada 
das atividades de 
coleta de inserví-

veis em janeiro deste ano, 
o Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) de 
Taubaté acumula um toral 
de 15,9 toneladas de mate-
riais retirados dos bairros.
O total se refere à passa-
gem do caminhão cata-tre-
co pelos bairros do muni-
cípio durante o arrastão Xô 
Mosquito e a campanha 
Xô Escorpião. Em janeiro, 
as atividades somaram 3,1 

O Centro Cultural 
Toninho Mendes 
em Taubaté abre 

38 vagas para oficina de 
“Samba no Pé”. Os in-
teressados devem ter 18 
anos ou mais e realizar a 
inscrição antes do início 
da aula que, promete di-
vertir e preparar os foliões 

Na próxima quin-
ta-feira, dia 20 de 
fevereiro, a Secre-

taria de Desenvolvimen-
to e Inovação de Taubaté 
leva o projeto “Comuni-
dade Empreendedora” ao 
bairro Parque São Luiz, 
das 10h às 16h.
O “Comunidade Empre-
endedora” é um projeto 
que visa fomentar e in-
centivar o comércio e os 
pequenos empresários, le-
vando aos bairros serviços 
oferecidos pela prefeitura 

danos. Durante essa sema-
na, nos períodos manhã e 
tarde, agentes da Guarda 
percorrem algumas esco-
las ministrando a palestra. 
De segunda a sexta-feira 
serão visitadas as unida-
des dos bairros Quinta das 
Frutas, Jardim Gurilândia, 
Parque Aeroporto, Santa 
Tereza e Chácara Silvestre 
e a explanação se destina 
a jovens do 3º ao 5º anos.
O projeto Guardião Azul 
acontece em uma parceria 

toneladas recolhidas. Até 
o dia 14 de fevereiro, o to-
tal de material coletado foi 
de 12,8 toneladas.
O recolhimento destes 
materiais é benéfico para 
as duas frentes de comba-
te, reduzindo a quantidade 
de criadouros do mosquito 
Aedes aegypti e de focos 
para o abrigo de escorpi-
ões.
A campanha Xô Escor-
pião foi retomada em 10 
de fevereiro e segue até o 
próximo dia 28, com pas-

para o Carnaval 2020.
Será hoje, das 19h30 às 
20h30 no Centro Cultu-
ral, com aulas ministradas 
pela Prof. Andrea Garcia. 
As vagas são destinadas a 
ambos os sexos e os inte-
ressados devem somente 
estar munidos de docu-
mento de identificação 

e orientações sobre a ad-
ministração do seu próprio 
negócio.
Entre os serviços ofere-
cidos, estarão presentes o 
Balcão de Empregos, Ban-
co do Povo, Vigilância Sa-
nitária, Procon, Escola do 
Trabalho, Sala do Empre-
endedor e Saúde.
O Sebrae também esta-
rá presente para orientar 
quem já tem ou deseja 
investir em um pequeno 
negócio, com informa-
ções sobre planejamento 

das secretarias de Segu-
rança Pública, Educação e 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social. Em três anos 
de atuação já atendeu 9 
unidades escolares, atin-
gindo quase 1.000 alunos 
dos bairros mais vulne-
ráveis do município. As 
palestras abordam temas 
como respeito, bullying, 
ética, cidadania e outros 
que fazem parte da reali-
dade e do cotidiano dessas 
crianças.

sagem pela Gurilândia, 
Água Quente e Jaraguá 
Novo. As atividades acon-
tecem de forma alternada. 
O arrastão Xô Mosquito 
vem em seguida, a partir 
de 2 de março.
Em ambas as situações, a 
população precisa colabo-
rar com o descarte correto 
do material para evitar a 
proliferação de escorpiões 
e do mosquito responsável 
pela transmissão de casos 
de dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela.

(R.G) e em caso de doen-
ças crônica e para maiores 
de 55 anos, devem obriga-
toriamente apresentar um 
atestado médico, liberan-
do para a prática atividade 
física. O Centro Cultural 
Toninho Mendes fica na 
Praça Coronel Vitoriano, 1 
no Centro.

para abertura do próprio 
negócio e de gestão, em 
administração, marketing, 
finanças, vendas e atendi-
mento para quem já tem o 
próprio negócio.
SERVIÇO
“Comunidade Empreen-
dedora”
Dia: 20 de fevereiro (quin-
ta-feira)
Horário: das 10h às 16h
Endereço: Rua Jarbas dos 
Santos Toledo, 325 Parque 
São Luiz (Centro Comuni-
tário)
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

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

Livro D-25, FLS. nº 148, Termo nº 7164
Faço saber que pretendem se casar MARCELO FIGUEIREDO SILVA e ANA CLAUDIA DOS SANTOS, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Lorena-SP, 
nascido no dia 06 de julho de 1979, de profissão motorista, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Maria 
José da Silva, nº 47, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de MIGUEL VICENTE SILVA, de 78 anos, 
nascido na data de 02 de agosto de 1941, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MARILZA GONÇALVES FIGUEI-
REDO SILVA, falecida em Taubaté/SP na data de 23 de julho de 2016. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 17 de 
março de 1976, de profissão assistente administrativo, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de JOSÉ RUBENS DOS SANTOS, de 71 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 16 de julho 
de 1948 e de IRENE MUNIZ DOS SANTOS, de 70 anos, natural de Espirito Santo do Dourado/MG, nascida na data de 11 de 
dezembro de 1949, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 148, Termo nº 7165
Faço saber que pretendem se casar LUIZ GUSTAVO SOARES COUTO e MARIA LUCIA DA SILVA MARIANO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido no dia 25 de setembro de 1976, de profissão barbeiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Costa Cabral, nº 359, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de LUIZ SERGIO ALMEIDA COUTO, de 75 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascido na data de 31 de agosto de 1944 e de MARIA EUNICE SOARES COUTO, de 79 anos, natural 
de Tremembé/SP, nascida na data de 12 de agosto de 1940, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural de 
Tremembé-SP, nascida no dia 24 de fevereiro de 1978, de profissão autônoma, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua Doze de Outubro, nº 125, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de JOÃO BATISTA MARIANO, falecido em 
em Tremembé/SP na data de 25 de dezembro de 1998 e de DAISY DA SILVA MARIANO, de 78 anos, natural de Tremembé/
SP, nascida na data de 03 de julho de 1941, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Inscrições do Residencial Vale dos 
Bandeirantes começam em Taubaté

Começa a funcionar 
o ponto de atendi-
mento para cadas-

tramento dos interessados 
no Residencial Vale dos 
Bandeirantes em Taubaté. 
Os munícipes devem levar 
a documentação solicitada 
até a rua Dr. Silva Barros, 
301, Centro.
A equipe local está capaci-
tada para esclarecer dúvi-
das e recepcionar os docu-
mentos para dar início aos 
cadastros e montagem das 
pastas para aprovações so-
ciais e de crédito.
O empreendimento é fru-
to de uma parceria com o 
programa Minha Casa Mi-
nha Vida e a Caixa Eco-
nômica Federal e está na 
última etapa de liberação. 
O cadastramento dos mu-
nícipes está condicionado 
à futura aprovação pela 
instituição bancária.
O Residencial Vale dos 
Bandeirantes está locali-
zado na Álvaro Marcon-
des de Mattos, próximo ao 
shopping Via Vale. Serão 
disponibilizados 640 lotes, 
com área mínima de 140 
metros quadrados para a 
construção de casas com 
dois dormitórios. 
O financiamento do                
projeto será por meio do 
programa Minha Casa Mi-
nha Vida, do governo Fe-
deral.
Os interessados devem 
obedecer aos critérios exi-

gidos:
Requisitos
– Residir em Taubaté há 5 
anos ou mais
– Não ter imóvel em seu 
nome ou nome do cônju-
ge/companheiro(a)
– Não ter sido beneficiado 
anteriormente por progra-
mas habitacionais fede-
rais, estaduais ou munici-
pais
– Ter capacidade financei-
ra familiar para pagamen-
to das parcelas, tendo ren-
da familiar entre R$ 1.500 
e R$ 6.999,99 (a renda fa-
miliar pode ser composta 
pelo casal, dependentes ou 
isolada do companheiro/ 
companheira)
– Os critérios de seleção e 
priorização sociais obede-
cerão à lei 5.510/2019
Documentação:
– RG ou CNH
– CPF
– Certidão Estado Civil
– Comprovante de endere-
ço atualizado
– 03 últimos holerites
– CTPS (Xerox de foto, 
qualificação, contrato tra-
balho, FGTS)
– Nº PIS
– IRPF (Recibo e declara-
ção)/ ou
– 03 últimos meses extrato 
bancário/ ou
– Demonstrativo de fatura 
do cartão de crédito
– Extrato FGTS atualizado
– Certidão de nascimento 
filho(s) menor(es) de 21 

anos
– RG ou CNH para filho 
maior de 21 e menor de 24 
anos
– Declaração da faculdade 
atestando curso para filho 
maior de 21 e menor de 24 
anos
– Folha Resumo Cad. Úni-
co
– Declaração Escolar 
comprovando 5 anos de 
município/ou
– Comprovante de resi-
dência dos 5 anos no mu-
nícipio/ou
– Declaração de acompa-
nhamento pelo CRAS/ou
-Declaração emitida por 
um dos Cartórios Eleito-
rais atestando 5 anos de 
município/ou
– Declaração de Rede Pú-
blica de Saúde atestando 5 
anos de munícipio/ou
-Contrato de aluguel re-
gistrado em cartório com-
provando 5 anos de muni-
cípio/ou Comprovante de 
operadora de TV à cabo 
comprovando 5 anos de 
município ou/
– Registro em carteira de 
Trabalho no município 
comprovando 5 anos de 
residência local.

Mais informações podem 
ser obtidas através dos te-
lefones:
Ponto de Atendimento 
– (12) 99663-1227 e De-
partamento de Habitação 
– 3621-6042 e 3624-4242.
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Univesp Caçapava 
faz aula inaugural 
para novos alunos

Nos dias 19 e 20 de 
fevereiro, às 19h, 
a Univesp (Uni-

versidade Virtual do Es-
tado de São Paulo), com o 
apoio da Prefeitura, reali-
zará uma aula inaugural de 
acolhimento para receber 
os novos alunos aprova-
dos no vestibular do 1º se-
mestre de 2020. As aulas 
acontecerão no Complexo 
Educacional Prof. Edison 
de Freitas Ramalho. Hoje, 
haverá aula para os alunos 
do eixo Licenciatura e no 
dia 20, para os alunos de 
Computação.
Os novos aprovados darão 
início em um dos seis cur-
sos oferecidos pelo polo 
de Caçapava. Os cursos 
de licenciatura abrangem 
turmas de Matemática, 
Letras e Pedagogia, e os 
de Computação englobam 
Tecnologia da Informação, 
Ciências de Dados e Enge-
nharia da Computação.
A partir do encontro, os 
alunos começarão a ter 
acesso ao AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 
No eixo Licenciatura, o 
primeiro ano de ensino é 
básico para todos os cur-

sos. A partir do segundo 
ano, os cursos passam a 
ser divididos de acordo 
com as áreas.
Os cursos de Licenciatu-
ra têm duração total de 
quatro anos. Já os cursos 
Tecnologia da Informa-
ção, Ciências de Dados e 
Engenharia da Computa-
ção têm duração de 3, 4 e 
5 anos respectivamente.
Trote solidário
Neste ano, seguindo às 
orientações da Univesp, o 
polo Caçapava está fazen-
do o “Trote Cidadão Pau-
lista” (trote solidário) com 
os alunos recém-matricu-
lados. No dia da matrícu-
la, os alunos foram recep-
cionados por estudantes de 
pedagogia da Univesp que 
explicaram sobre a pro-
posta do trote, que é ajudar 
uma casa de permanência 
de idosos do Município.
Cada novo aluno, de acor-
do com suas possibilida-
des, preencheu uma ficha 
na qual se comprometeu a 
levar um item, ou disponi-
bilizar um tempo para aju-
dar a instituição escolhida. 
As entregas serão feitas no 
dia da aula inaugural.
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Credenciamento de imprensa
Caraguá Folia 2020

Prefeitura de Caraguatatuba continua com inscrições 
para 110 vagas de bolsista do PEAD até dia 28

A Secretaria de Co-
municação da 
Prefeitura de Ca-

raguatatuba informa que 
será necessário solicitar 
o credenciamento dos 
veículos de comunica-
ção que desejam realizar 
a cobertura dos SHOWS 
que serão apresentados 
durante o Caraguá Folia 
2020. Os pedidos de cre-
denciamento deverão ser 
feitos até às 17h da quin-
ta-feira (19/02). LEIAM 
COM ATENÇÃO ATÉ O 
FINAL.
23/02 (Domingo)
21h: Murilo Huff
Praça da Cultura – Centro
24/02 (Segunda-Feira)
21h: Exaltasamba
Praça da Cultura – Centro

As inscrições para o 
Programa Emer-
gencial de Auxí-

lio-Desemprego (PEAD) 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba terminam às 16h do 
dia 28 de fevereiro (sexta-
-feira), no site http://www.
caraguatatuba.sp.gov.
br/pmc/ (no banner do 
PEAD).  Os bolsistas sele-
cionados de ambos os se-
xos executarão atividades 
de roçada (manual e me-
cânica) e limpeza de valas, 
além da capina, varrição e 
pintura de vias públicas, 
bem como a varrição de 
praias e manutenção de 
obras, coordenadas pela 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos (Sesep).
O Programa Emergencial 
de Auxílio-Desemprego 
conta com 350 vagas no 
total, dessas, 240 estão 
ocupadas. O edital oferece 
110 vagas para preenchi-
mento imediato. Os can-
didatos concorrem para 
20 vagas de Beneficiário 
Oficial de Serviços Leves 
e 90 de Beneficiário de 
Serviços Pesados. Os de-
mais classificados ficarão 
em lista de espera, para 
futura substituição dos be-
neficiários que encerrarem 
o contrato durante a vigên-
cia do certame.Quem não 
possui acesso à internet 
pode se inscrever até o dia 
28 de fevereiro (sexta-fei-
ra), das 8h às 11h e das 
13h às 16h, nas Regionais 
Sul (antiga Subprefeitura 
do Porto Novo), Centro 
(Jardim Aruan) e Norte 
(Massaguaçu), além do 

25/02 (Terça-Feira)
21h: Preta Gil
Praça da Cultura – Centro
O credenciamento de im-
prensa obedecerá aos se-
guintes critérios:
– Jornal/Revista – 2 cre-
denciais (repórter e fotó-
grafo)
– Rádio – 2 credenciais 
(repórter e auxiliar)
– Internet (sites, portais e 
blogs) – 2 credenciais (re-
pórter e fotógrafo)
– Emissora de TV – 3 cre-
denciais (repórter, cine-
grafista e auxiliar)
Para isto, os veículos inte-
ressados em credenciar-se 
deverão responder o for-
mulário abaixo e enviá-lo 
para o e-mail jornalismo@
caraguatatuba.sp.gov.br. O 

PAT de Caraguatatuba, 
no Sumaré.  É necessário 
levar um documento com 
foto (RG e CNH) e preen-
cher o formulário. Durante 
o preenchimento da ficha 
de inscrição, o candidato 
tem que optar se será Be-
neficiário Oficial de Servi-
ços Leves ou de Serviços 
Pesados.De acordo com o 
Decreto nº 1.200/2020, o 
beneficiário de oficial de 
serviços leves fará a var-
rição manual de vias pú-
blicas, ciclovias e praças; 
limpeza manual de praias; 
recolhimento dos resíduos 
de capina e roçada; ma-
nutenção e zeladoria de 
próprios públicos e outras 
atividades afins.  Ainda 
conforme o decreto, o be-
neficiário oficial de ser-
viços pesados executará 
capina e roçada manual, 
desobstrução de boca de 
lobo, roçada mecaniza-
da, limpeza de vala, poda 
de árvores, assentamento 
e retirada de bloquetes, 
operação tapa-buracos, 
assentamento de tubos 
em valas, carga e descar-
ga de diversos, entre ou-
tras atividades afins.Para 
ser inserido no PEAD, o 
cidadão precisa ser maior 
de 17 anos; estar desem-
pregado, ou sem oportuni-
dade de trabalho, e não ser 
beneficiário de seguro-de-
semprego, da Previdência 
Social pública ou privada; 
não ter participado do Pro-
grama Estadual da Frente 
de Trabalho, com oferta de 
qualificação profissional 
durante o período, institu-

preenchimento da solici-
tação de credenciamento 
não implica na aprovação 
imediata, tendo que passar 
por avaliação de cadastro. 
A confirmação do creden-
ciamento será enviada aos 
veículos até dois dias úteis 
após a solicitação.
Quanto à solicitação de 
credenciamento, ressal-
tamos que: – os dados da 
empresa de comunicação 
deverão ser preenchidos 
corretamente, pois todas 
as solicitações estarão su-
jeitas a conferência.
– o preenchimento do en-
dereço eletrônico é obri-
gatório, pois a resposta de 
deferimento será enviada 
ao e-mail constante na so-
licitação preenchida.

ído pela Lei Municipal nº 
2.082/13; não ter partici-
pado do Programa Munici-
pal da Frente de Trabalho 
nos exercícios anteriores, 
com oferta de qualificação 
profissional durante o pe-
ríodo, instituído pela Lei 
Municipal nº 1.758/2009; 
estar inscrito no PAT – 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador; aceitar os 
termos do programa emer-
gencial mediante assina-
tura de termo de adesão; e 
residir em Caraguatatuba.
Quem participa do PEAD 
recebe o auxílio-desem-
prego, no valor mensal 
de um salário mínimo na-
cional (R$ 1.045); auxí-
lio-alimentação no valor 
correspondente a 1/3 do 
salário mínimo nacional 
vigente (R$ 348,33); e se-
guro contra acidentes pes-
soais, a ser contratado pela 
municipalidade.
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3885-4550 ou 
e-mail servicospublicos@
caraguatatuba.sp.gov.br. 
O edital está disponível 
no Diário Oficial Eletrô-
nico do Município, no link 
http://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/wp-con-
tent/uploads/2020/02/Edi-
tal_225.pdf (Edital 225).
O PEAD
O Programa Emergencial 
de Auxílio-Desemprego 
tem caráter assistencial 
e proporciona ocupação, 
qualificação profissional e 
renda para esses trabalha-
dores. A jornada é de 40 
horas semanais, incluindo 
a realização de atividades 

e cursos profissionalizan-
tes de, no mínimo, quatro 
horas por semana, para 
que o colaborador este-
ja apto a entrar no mer-
cado de trabalho ao final 
do contrato. O período de 
duração do participante 
dentro do programa é de 
seis meses, que podem ser 
prorrogados três vezes por 
seis meses, até completar 
o limite máximo de dois 
anos. Vale lembrar que as 
vagas serão preenchidas 
de acordo a necessidade 
da Administração Pública 
e com a disponibilidade 
orçamentária ou em cará-
ter de substituição ao par-
ticipante que já cumpriu 
com o período máximo de 
duração do programa.
Internet Grátis
A inscrição online no 
PEAD também pode ser 
realizada no Posto do 
Acessa SP, na Praça Di-
ógenes Ribeiro de Lima, 
no Centro. Para utilizar 
os serviços do Acessa São 
Paulo é necessário ir ao 
local munido de um do-
cumento de identificação 
com foto e fazer um ca-
dastro digital para usar o 
serviço de internet gratuita 
do posto. O Acessa SP fica 
na Praça Diógenes Ribeiro 
de Lima (localizada na Av. 
da Praia), 140 – Centro. 
O horário de atendimento 
vai das 11h às 17h, tele-
fone (12) 3883-3042. O 
outro Posto do Acessa SP 
está localizado no Poupa-
tempo, na Av. Rio Branco, 
955 – Indaiá (Em frente à 
Escola Estadual Colônia 

dos Pescadores). O local 
funciona das 9h às 17h, de 
segunda a sexta-feira e sá-
bado, das 9h às 13h.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba conta com o WI-FI 
Livre em vários pontos da 
cidade. Para acessar a rede 
gratuita, o internauta pre-
cisa fazer a autenticação 
através do perfil no Fa-
cebook ou do seu e-mail. 
Após realizar o registro, 
o usuário efetua o login e 
inicia a navegação.  De-
pois de 20 minutos de co-
nexão, o internauta recebe 
uma alerta solicitando que 
ele se reconecte à rede no-
vamente. Não há limites 
de reconexão. Cada ponto 
suporta 70 conexões por 
vez.
O WI-FI Livre pode ser 
acessado nos seguintes lo-
cais: Terminal Rodoviário, 
no Jardim Jaqueira; UPA 
(Unidade de Pronto Aten-
dimento) e CEM/CEO 
(Centro de Especialidades 
Médicas e Centro de Espe-
cialidades Odontológicas), 
localizados no bairro Jar-
dim Primavera; Praça de 
Skate (Praça Ton Ferrei-
ra – Av. Dr. Arthur Costa 
Filho, Centro); Praça Dr. 
Diógenes Ribeiro de Lima 
(Av. Dr. Arthur Costa Fi-
lho, Centro); Polo Cultu-
ral Adaly Coelho Passos 
(Centro); Praça Candido 
Motta, s/n (Centro); Par-
que de Diversões; Praça 
da Cultura (Av. Dr. Arthur 
Costa Filho, s/n (Centro); 
Camaroeiro (Mirantes da 
Orla); Martim de Sá (Ave-
nida Doutor Aldino Schia-

vi); Praça Travessão (Av. 
José da Costa Pinheiro Jú-
nior); Praça Perequê-Mi-
rim (CIDE – José Geraldo 
da Silva Filho); Praia da 
Cocanha (Av. João Gon-
çalves Santana, s/n); Praça 
de Skate Massaguaçu (R. 
José Vicente dos Santos); 
Praça Dr. Mauro Forte de 
Moraes (Massaguaçu) e 
no Centro de Atendimento 
ao Munícipe do Poço da 
Anta.
Inscrições para o Progra-
ma Emergencial de Auxí-
lio-Desemprego (PEAD) 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba
Período: até dia 28 de fe-
vereiro (sexta-feira)
Site: http://www.cara-
guatatuba.sp.gov.br/pmc/ 
(Banner do PEAD)
Presenciais
Horário: 8h às 11h e das 
13h às 16h
Locais
Regional Centro (Secreta-
ria de Serviços Públicos)/
Avenida Senador Feijó, 
165 – Jardim Aruan/Tel. 
(12) 3885-4550
Regional Sul (Antiga 
Subprefeitura do Porto 
Novo): Av. José Hercula-
no, 7.495 – Porto Novo/ 
Tel. (12) 3887-4432
Regional Norte (Massa-
guaçu): Rua Mário Her-
mes Trigo, 04 – Massagua-
çu/ Tel. (12) 3884-4146
PAT de Caraguatatuba: 
Rua Taubaté, 520 – Suma-
ré/ Tel. (12) 3882-5211
Informações: (12) 3885-
4550 ou e-mail servicos-
publicos@caraguatatuba.
sp.gov.br

QUANTO ÀS CREDEN-
CIAIS APROVADAS:
– Neste evento, não utiliza-
remos credenciais. Vamos 
trabalhar com pulseiras 
de imprensa. As pulseiras 
serão entregues por um 
profissional da Secretaria 
de Comunicação aos jor-
nalistas previamente cre-
denciados, na entrada do 
evento. – Como não have-
rá credencial de imprensa 
padrão, é imprescindível 
que todos os profissionais 
estejam identificados com 
camiseta ou credencial 
do veículo de comunica-
ção do qual representam. 
Esta identificação deverá 
ser utilizada durante toda 
a permanência no evento. 
Os profissionais também 

devem estar munidos de 
documento de identifica-
ção (carteira de identidade 
ou CNH com foto).
– A pulseira dá acesso 
apenas à Área VIP e PIS-
TA, não sendo permitida 
a entrada em camarotes, 
backstage e camarim (so-
mente com expressa au-
torização da assessoria de 
imprensa do evento).
ATENDIMENTO DE IM-
PRENSA – CAMARIM
Serão registrados apenas 
os pedidos para entrevista/
foto recebidos até 2 (dois) 
dias úteis antes do show. 
A aprovação das solicita-
ções passa pelos critérios 
da assessoria de imprensa 
do artista. Os aprovados 
para o acesso ao camarim 

receberam e-mail com as 
instruções e serão acom-
panhados por um profis-
sional de comunicação 
da Prefeitura de Cara-
guatatuba. Como sempre, 
gostamos de reiterar que 
a função desta secretaria 
é auxiliar o jornalista na 
obtenção de fontes e in-
formações, para que possa 
realizar seu trabalho com 
tranquilidade, qualidade e 
segurança. Para eventuais 
dúvidas pedimos a genti-
leza de entrar em contato 
conosco. Faça sua solicita-
ção o quanto antes.
Atenciosamente,
Secretaria de Comunica-
ção – Prefeitura de Cara-
guatatuba
(12) 3897-5650


