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A Gazeta dos Municípios

Defesa Animal chega a 100 
denúncias averiguadas e 

solucionadas

Polícia Militar prende assaltantes 
após perseguição em Taubaté

e São José dos Campos
Motorola abre seleção para
programa de estágio 2021

Fundo Social abre inscrição 
para 400 vagas em oito cursos 

em Pindamonhangaba

As denúncias são recebi-
das e as equipes da Defesa 
Civil e Abrigo Municipal 
de Pindamonhangaba vão 
até o local, registram a 
ocorrência, para orientar e 
oferecer mais qualidade de 
vida aos animais. 
Para realizar uma denún-
cia à Defesa Animal, bas-

Na madrugada desta se-
gunda-feira (23), em São 
José dos Campos, o con-
dutor de um Celer, Chery, 
teve seu veículo roubado 
em um assalto a mão ar-
mada. Horas mais tarde, 
após amanhecer, quatro 
indivíduos armados che-
garam com o mesmo veí-
culo e roubaram um super-
mercado no município de 
Taubaté.
A Polícia Militar foi acio-
nada e conseguiu deter dois 
indivíduos ainda no super-

A Motorola, empresa re-
conhecida pelo seu DNA 
de inovação e responsável 
pela invenção do primei-
ro aparelho celular e de 
diversos produtos icôni-
cos no mundo ao longo 
das últimas quatro déca-
das, abriu vagas para seu 
programa de estágio nos 
seus dois escritórios: Vila 
Olímpia, em São Paulo, 
e Jaguariúna (interior do 
estado). O prazo para que 
os interessados enviem o 
currículo vai até o dia 4 de 
dezembro.
Neste ano, as vagas são 

O Fundo Social de Solida-
riedade abriu nova rodada 
de inscrição para oito cur-
sos das Oficinas do projeto 
Reinvente.
As inscrições estão abertas 
de 25 a 30 de novembro e 
os cursos disponíveis são: 
maquiagem, manicure, 
culinária, elétrica básica, 
eletroeletrônica, manuten-
ção de computador, inclu-

ta enviar um e-mail para 
abrigodeanimais@pinda-
monhangaba.sp.gov.br re-
latando a denúncia a ser 
averiguada.
Além do e-mail, a equipe 
do Abrigo orienta que a 
pessoas se cadastrem no 
site da Prefeitura e enviem 
sua denúncia via protocolo 

mercado, porém, outros 
dois conseguiram fugir. E 
após o automóvel passar 
por um radar inteligente 
em São José dos Campos, 
a equipe do Águia 16 de-
colou para tentar locali-
zá-lo e, ao mesmo tempo, 
uma viatura da Polícia 
Militar, anunciou na rede 
de rádio que tinha visua-
lizado o veículo e estava 
acompanhando-o próximo 
ao bairro São Francisco 
pela via Cambui. 
Após breve acompanha-

para as áreas de R&D 
(Software, GPE, GPD), 
Supply Chain, Service, 
Marketing, Financeira, 
Produtos e Jurídica. Para 
se candidatar, é preciso 
estar cursando alguns dos 
seguintes cursos, com for-
mação a partir de 12/2021: 
Engenharia de Computa-
ção, Ciência da Compu-
tação, Análise e Desen-
volvimento de Sistemas; 
Engenharia Elétrica, En-
genharia de Controle e 
Automação, Engenharia 
Mecânica Engenharia de 
Produção/Manufatura; 

são digital e pilates online.
 expectativa é que as novas 
turmas recebam 50 alunos 
por curso, beneficiando 
um total de 350 alunos. 
As aulas estão sendo via 
plataforma online, onde 
também é possível fazer a 
inscrição.
Os cursos terão início na 
próxima terça-feira (1). 
Após o término do curso, 

pelo 1DOC. 
A partir desta formaliza-
ção, é realizada a vistoria 
no local e, a partir daí, o 
animalzinho recebe toda 
atenção para que suas con-
dições sejam adequadas 
a uma vida digna. Mais 
informações no telefone 
(12) 9 3500-5353.

mento os indivíduos co-
lidiram em outro veículo 
e iniciaram a fuga a pé, 
pulando os muros das re-
sidências próximas, po-
rém a ação foi observada 
pela equipe do Águia que 
identificou a casa utili-
zada como esconderijo e 
retransmitiu aos demais 
policiais. 
Desta forma, o cerco 
policial foi realizado e                            
culminou com a            de-
tenção dos outros dois in-
divíduos.

Administração ; Design, 
Desenho Industrial, Pu-
blicidade e Propaganda, 
Marketing; Administra-
ção, Ciências Contábeis; 
Análise de Sistemas, En-
genharia da Computação e 
Direito. 
Além de bolsa auxílio 
compatível com o merca-
do, os benefícios incluem: 
Vale Refeição, Vale Trans-
porte, convênio médico e 
seguro de vida. Para con-
correr a esta oportunidade, 
os currículos devem ser 
encaminhados para esta-
giomoto@motorola.com. 

o aluno poderá imprimir o 
seu certificado na própria 
Plataforma online.
As inscrições estarão dis-
poníveis, a partir da quar-
ta-feira (25), pelo site.
Para outras informações, 
os interessados podem li-
gar para o Fundo Social de 
Solidariedade, no telefone 
3643-2223, das 8h às 12h 
e das 13h30 às 17h.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Por que se atira arroz aos noivos?

O habitual lançar arroz aos noivos é uma dessas práticas que por mais anos 
que passem não deixa de fazer parte dessa tradição cerimonial. Este ritual 
contém uma série de simbologia, significados e tradições. Essa tradição 
tem mais de quatro mil anos e provém da China Antiga, onde o arroz é 
símbolo de prosperidade, felicidade e abundância. Nessa altura acredita-se 
que o arroz atrai a felicidade, a sorte, a longevidade e a fertilidade. Pro-
metendo assim a reprodução de gerações vindouras. Foi então, com base 
nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez mais expressão, 
percorreu várias gerações até chegar aos dias de hoje. Atualmente, depois 
dos noivos darem provas de amor eterno, no tão sonhado sim, os convi-
dados juntam-se à entrada da Igreja para desejarem votos de felicidades e 
prosperidade. Apesar de este ritual ser uma prática comum em alguns lo-
cais é necessário ter uma autorização da Igreja para que tal acontecimento, 
já que o arroz é extremamente escorregadio e pode dar caso de acidente 
entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados com 
a extremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema mantendo-a 
centralizada no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade da 
clara diminui porque a albumina, uma proteína presente em sua compo-
sição, reage com o ar externo que passa pelos poros existentes na casca 
e isso faz com que a gema flutue e começa a se deteriorar caso entre em 
contato com a casca do ovo. Se a parte mais estreita estiver voltada para 
baixo a gema flutua e antes de chegar na casca baterá numa câmara de ar 
localizada na mais longa. O ar entra pelos poros com bactérias, levedura 
e fungos que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a 
clara e a gema repousarem nela.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefira 
ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.

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

Livro D-25, FLS. nº 207, Termo nº 7283
Faço saber que pretendem se casar WILIAN SANTOS MENDES ARAÚJO e AMANDA NUNES MONTEIRO, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Cuiabá-MT, nascido no dia 04 de fevereiro de 1991, de estado civil solteiro, de profissão vendedor líder, residente e do-
miciliado na Rua Pedro Celete, nº 363, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de FRANCISCO ADEGILDO MENDES 
ARAÚJO, de 54 anos, natural de Aiuaba/CE, nascido na data de 15 de maio de 1966, residente e domiciliado em Cuiabá/
MT e de ANGELITA DE PAULA SANTOS, de 52 anos, natural de Paranavai/PR, nascida na data de 18 de março de 1968, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 28 de agosto de 1992, de 
estado civil solteira, de profissão auxiliar infantil, residente e domiciliada na Rua Pedro Celete, nº 363, Jardim dos Eucaliptos, 
Tremembé/SP, filha de FRANCISCO ROBERTO MONTEIRO, falecido em Tremembé/SP na data de 08 de junho de 1992 e 
de MARIA IZABEL NUNES DA SILVA MONTEIRO, de 63 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 19 de outubro 
de 1957, residente e domiciliada 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 208, Termo nº 7284
Faço saber que pretendem se casar DECIO PIRES DE SOUZA e ELISANDRA APARECIDA DA CRUZ, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido no dia 06 de abril de 1956, de estado civil divorciado, de profissão funcionário público municipal, 
residente e domiciliado na Avenida dos Manacas, nº 379, Flor do Vale, Tremembé/SP, filho de ELISIA PIRES DE SOUZA, 
falecida em Tremembé/SP na data de 21 de janeiro de 2012. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 16 de fe-
vereiro de 1977, de estado civil solteira, de profissão professora, residente e domiciliada na Avenida dos Manacas, nº 379, 
Flor do Vale, Tremembé/SP, filha de BENEDICTO GUIDIO DA CRUZ, falecido em Taubaté/SP na data de 02 de julho de 
2006 e de ANÉSIA CARVALHO DA CRUZ, falecida em Taubaté/SP na data de 25 de setembro de 1993. 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. 

Canção Nova realiza
“Kairós Famílias em Pé” 

no próximo sábado

A Canção Nova, em Ca-
choeira Paulista (SP), re-
aliza neste sábado (28) o 
“Kairós Família em Pé”, 
com o tema: “Maria passa 
à frente e pisa na cabeça 
da serpente”.
O evento tem início às 
8h20 com orações, prega-
ções, cânticos, missa, às 
16h, no Santuário do Pai 
das Misericórdias, único 
momento aberto ao públi-
co, encerrando com uma 
Noite de Adoração, às 21h.
Toda a programação do 

Kairós será transmiti-
da pelo Sistema Canção 
Nova de Comunicação. O 
encontro será conduzido 
pelo casal missionário da 
Canção Nova, Jimmy e 
Benedita Fioramonte, com 
a participação do profes-
sor Felipe Aquino, apre-
sentador do programa “Es-
cola da Fé”; e animação 
musical dos missionários 
André Florêncio, Cassiano 
Meirelles e Geice Britto.
O Movimento Família 
em Pé teve início no ano 

de 2008 para ajudar os 
colaboradores da Funda-
ção João Paulo II, Canção 
Nova e, hoje, o trabalho é 
realizado nas cidades de 
Cachoeira Paulista (SP), 
Piquete (SP), Lorena (SP), 
Guaratinguetá (SP), Pin-
damonhangaba (SP), São 
Paulo (SP) e Presidente 
Venceslau (SP); e também 
em cidades de outros esta-
dos, como Anápolis e Ale-
xânia (GO), Campos de 
Goytacazes (RJ) e Jequié 
(BA).
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TV Câmara Taubaté
promove debate
quarta-feira (25)

Pindamonhangaba
aquece economia

com R$ 20 milhões

Depois do sucesso e da 
repercussão obtidos no 
debate entre os candida-
tos a prefeito no dia 11, a 
TV Câmara Taubaté está 
organizando mais um en-
contro entre Saud (MDB) 
e Loreny (Cidadania) para 
a apresentação de ideias e 
propostas para auxiliar o 
eleitor na sua decisão.
O debate do segundo turno 
acontecerá na quarta-feira, 
25, a partir das 21h, com 
transmissão ao vivo pelo 
canal 4 da Net, pelo site, 
Facebook e Youtube.
As regras do debate foram 
discutidas com represen-
tantes das duas coligações 
no dia 18, em um encontro 
que reuniu o diretor de Co-
municação, Júlio Rocha, a 
chefe de redação, Tânia 
Vinhas, o procurador jurí-
dico, Guilherme Ricken, a 
chefe de Cerimonial, La-
rissa de Paula, e o presi-
dente da Comissão Interna 
de Prevenção de Aciden-
tes, Thiago Rodrigues.
Além de definirem todas 
as regras, os participantes 
reforçaram os protoco-
los sanitários obrigatórios 
numa época de pandemia. 
Desta vez, o encontro 
ocorrerá no estúdio da TV 
Câmara, onde estarão ape-
nas os candidatos e o me-
diador, Carlos Abranches, 
além da equipe técnica e 
da produção da TV.
O debate será dividido em 
cinco blocos. 
No primeiro e quarto, os 
candidatos farão perguntas 
entre si e terão uma rodada 
de perguntas ou comen-
tários livres, em formato 
de “banco de minutos”; 
no segundo, responderão 
perguntas feitas pela pro-
dução. No terceiro bloco, 
os candidatos poderão ex-
plicar suas propostas de 
governo a cada tema apre-
sentado, e o quinto bloco 
será reservado para consi-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai antecipar 
o pagamento da segunda 
parcela do 13º salário para 
os servidores públicos 
municipais, bem como os 
vencimentos de novembro 
para o dia 26 de novem-
bro, nesta quinta-feira. 
Com isso, o Executivo 
injetará na economia do 
município, nesta semana, 
cerca de R$ 20 milhões.
Cerca de 3700 funcioná-

derações finais e direito de 
resposta, se houver. Desta 
vez, a previsão é que o de-
bate tenha duração de duas 
horas.
Desde 2008 a TV Câma-
ra Taubaté realiza debate 
entre os candidatos a pre-
feito, com um diferencial: 
todos os concorrentes 
participam do encontro, o 
que possibilita ao eleitor a 
chance de conhecer e es-
colher o futuro prefeito.
Então, marque na sua 
agenda esse encontro, 
sintonize a TV Câmara 
Taubaté e compartilhe essa 
notícia com seus amigos e 
familiares. O segundo tur-
no das eleições acontecerá 
no último domingo de no-
vembro, dia 29, e a equipe 
da emissora está preparada 
para acompanhar a apura-
ção ao vivo.
Fornecimento de álcool 
em gel em bancos 
Agências bancárias de 
Taubaté estão obrigadas a 
fornecer álcool em gel nos 
caixas eletrônicos, por de-
terminação da Lei 5.597, 
de 19 de novembro. A pro-
posta é de autoria da vere-
adora Gorete (DEM).
A obrigatoriedade do for-
necimento do álcool em 
gel deverá ocorrer duran-
te o estado de calamidade 
pública desencadeado pela 
pandemia do coronavírus. 
As sanções para as agên-
cias que não cumprirem a 
norma vão de advertência 
e notificação a multa de 
até R$ 19 mil em caso de 
reincidência.
A autora da proposta con-
sidera que, em geral, os 
caixas eletrônicos não 
recebem higienização e, 
para operação, exigem 
contato direto das mãos 
dos usuários. Para ela, “a 
disponibilização de álco-
ol em gel pode diminuir a 
disseminação de doenças 
contagiosas, incluindo a 

rios receberão o benefício 
que, por lei, poderia ser 
pago até o dia 20 de de-
zembro. Essa antecipação 
é reflexo da economia fei-
ta durante o ano e reflete 
a atenção que a Prefeitura 
tem com seus funcioná-
rios. “A antecipação da se-
gunda parcela do décimo 
terceiro, que colabora para 
o aquecimento do comér-
cio da cidade, irá possibili-
tar aos servidores públicos 

Covid-19”.
Esta e outras leis muni-
cipais estão disponíveis 
no portal da Câmara de 
Taubaté na internet.
Sancionada declaração de 
utilidade pública à Loja 
Simbólica Coesão Social
A Augusta e Respeitável 
Loja Simbólica Coesão 
Social recebeu a declara-
ção de utilidade pública 
por meio da Lei 5.598, de 
19 de novembro. O projeto 
de lei é de autoria do vere-
ador João Vidal (PSB).
A declaração de utilidade 
pública permite o recebi-
mento de apoio do poder 
público. Desde 26 de maio 
de 2013 a loja maçônica 
desenvolve atividades fi-
lantrópicas e educativas 
em Taubaté e ajuda enti-
dades, tais como a Casa de 
Apoio Mulher e Vida, Ins-
tituto São Rafael, Projeto 
Hapet e Fundo Social de 
Solidariedade.
Viaduto que dá acesso 
à Oswaldo Cruz recebe 
nome da “Santinha de 
Taubaté”
O viaduto que fica ao final 
da avenida da Saudade, 
que dá acesso à rodovia 
Oswaldo Cruz, está de-
nominado Olga Guedes 
Tavares, conhecida como 
Santinha de Taubaté, com 
a publicação da Lei 5.599, 
de 19 de novembro. A pro-
posta é de autoria do ve-
reador de João Henrique 
Dentinho (PSL).
Olga nasceu em Minas 
Gerais, mudou-se para 
Taubaté na adolescência e 
aos 18 anos foi estudar no 
Colégio Monteiro Lobato. 
Sonhava ser professora. 
No dia em que foi se ma-
tricular, conheceu Araife 
Davi, que se apaixonou 
por ela e, diante da recusa 
do namoro, matou Olga. O 
corpo dela está sepultado 
no Cemitério da Venerável 
Ordem Terceira.

colocar suas contas em dia 
e aproveitar as ofertas das 
promoções de Black Fri-
day, fazendo com que o 
dinheiro circule em nossa 
economia”, afirmou o pre-
feito Isael Domingues.
O prefeito anunciou tam-
bém que os vencimentos 
de dezembro, que podem 
ser pagos até o dia 30 do 
próximo mês, também se-
rão antecipados para o dia 
22 de dezembro.
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46% dos inscritos no Programa 
do Detran.SP tem renda

inferior que dois salários

Reforço da PM chega a
Ubatuba em 21 de dezembro 

para Operação Verão

Dos 1650 condutores ca-
dastrados até o momento 
no Programa Motofretis-
ta Seguro, 46% possuem 
renda familiar inferior a 
dois salários mínimos (en-
tre R$ 600 e R$ 2000). 
É o que mostra o levan-
tamento realizado pelo 
Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo, 
(Detran.SP), responsável 
pela ação. 
O Programa Motofretista 
Seguro oferece justamente 
uma linha de crédito es-
pecial junto ao Banco do 
Povo Paulista (BPP) e o 
Sebrae para aquisição de 
motos (R$ 8,1 mil) e equi-
pamentos (R$ 3 mil), além 
de condições diferencia-
das de financiamentos 
com empresas parceiras 
da iniciativa. O benefício 
é voltado para condutores 
que já estão com a CNH 
regularizada, têm no mí-
nimo 21 anos e exercem 
profissão remunerada.
A ação conta com recursos 
públicos oriundos da arre-
cadação de multas e terá o 
apoio de parceiros, como 
SindimotoSP e Sindicato 
das Autoescolas (CFC). 
Para dar andamento à soli-
citação, basta preencher o 
cadastro no portal e seguir 
as orientações.
Ainda de acordo com a 
amostra, 67% dos inscritos 

Com o objetivo de ofere-
cer ainda mais segurança a 
moradores, turistas e vera-
nistas durante o fim de ano 
e todo o verão, Ubatuba 
viabiliza ações que com-
põem a Operação Verão 
2020/2021.
Mesmo com a pandemia 
e a orientação de evitar 
aglomerações, como Uba-
tuba é um município es-
sencialmente turístico, a 
segurança nas praias e em 
todo o perímetro da cidade 
será reforçada.
A cidade receberá 170 po-
liciais militares, que che-
gam no dia 21 de dezem-
bro. O helicóptero águia 
também chega para ficar 
baseado no aeroporto Gas-
tão Madeira a partir do dia 
26 de dezembro.
Além disso, como já de 
costume, a Prefeitura efe-

têm entre 25 e 40 anos de 
idade e 62% concluíram o 
Ensino Médio. O levanta-
mento indica também que 
48% deles são parceiros 
de aplicativos de entregas 
e a grande maioria (93%), 
encontra-se com a CNH 
regular. Por outro lado, 
a pesquisa mostra que 
76,96% dos inscritos não 
estavam com a documen-
tação da motocicleta regu-
larizada.
Os motociclistas partici-
pantes são moradores da 
Capital, Região Metro-
politana de São Paulo e 
Interior. Os percentuais 
evidenciam o perfil dos 
trabalhadores afetados 
pela pandemia, que encon-
traram na informalidade 
uma saída para o desem-
prego. Foi exatamente 
pensando nessas pessoas 
que o Programa Motofre-
tista Seguro foi criado. 
Os condutores que reali-
zaram cursos de formação 
há mais de cinco anos po-
derão contar ainda com a 
reciclagem da formação. 
Morador do bairro Pa-
raisópolis, Tiago Muniz, 
39 anos, que durante a 
pandemia começou a tra-
balhar em parceria com 
diversos aplicativos de en-
trega com um automóvel 
alugado, vê no programa 
a oportunidade para con-

tivou a contratação de 
40 Guarda Vidas Tem-
porários (GVT’s) para o 
Grupamento de Bombei-
ros Marítimos (GBMar), 
divididos nos meses de 
novembro a janeiro. O 
efetivo atual do GBMar 
de Ubatuba conta com 39 
bombeiros, que atuam nas 
praias Itamambuca, Pere-
quê-Açu, Tenório, Praia 
Grande, Toninhas e Ma-
randuba
O Estado também deve 
efetuar a contratação de 
GVTs, ano passado, foram 
50 profissionais, quantida-
de que deve ser mantida.
Encontro
Representantes das secre-
tarias de Segurança Públi-
ca, Habitação, Arquitetura 
e Urbanismo e Departa-
mento de Trânsito estive-
ram reunidos com o pre-

seguir mais oportunidades 
de trabalho, já que possui 
CNH de categoria A e B. 
“Trabalhar com um carro 
é muito caro. Como cida-
dão, ter a oportunidade de 
participar do programa é 
muito interessante porque 
conseguirei ganhar mais e 
terei novas oportunidades 
de emprego”, conta.
Rosana Soares Néspoli, 
Gerente da Escola Paulis-
ta de Trânsito, do Detran.
SP, explica que, além de 
investir na construção de 
uma rede de proteção para 
a categoria, possibilitar o 
crédito, facilitar o finan-
ciamento e realizar a for-
mação dos motofretistas, a 
iniciativa também os tor-
nam mais conscientes.
“Durante o curso, con-
seguiremos levar conhe-
cimento aos condutores, 
construindo competências 
necessárias para prevenir 
riscos e identificar aspec-
tos de segurança no trân-
sito. 
Além, é claro, de promo-
ver a regularização de 
documentos e subsídios 
especiais para aqueles 
que precisam renovar seu 
veículo ou adquirir novos 
equipamentos de seguran-
ça, o que é primordial para 
quem utiliza a motocicleta 
como meio de trabalho”, 
afirma a gerente.

feito Délcio Sato (PSD) e 
com o Capitão
da Polícia Militar, tenente 
Guilherme Alves de Aqui-
no, na manhã desta segun-
da-feira, 23 de novembro, 
para alinhar alguns deta-
lhes sobre operações que 
serão realizadas durante o 
período. “Mesmo com o 
final do mandato, estamos 
nos esforçando para conti-
nuar investindo em ações 
que garantam a segurança 
das pessoas na cidade nes-
se período de transição. 
Queremos cumprir com 
nosso dever e deixar tudo 
da melhor maneira até que 
a próxima prefeita assu-
ma”, afirmou Sato.
A Prefeitura relembra que 
a quarentena no município 
vai até o dia 15 de dezem-
bro, assim como em todo o 
Estado de São Paulo.


