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Taubaté recebe torneio de 
ciclismo

serão 21 categorias, divi-
didas em 6 baterias, com 
concentração a partir das 
7h da manhã. A largada 
da primeira baterias se 
iniciará às 8h e a previsão 
do encerramento da últi-
ma bateria às 15h. A quar-
ta bateria contará com os 
principais atletas do ciclis-
mo nacional, nos naipes 

masculino e feminino. E 
a equipe da Prefeitura de 
Taubaté, Taubaté Cycling 
Team (TCT) quer manter 
os bons resultados obtidos 
nos dois últimos fim de 
semana, quando Alan Ma-
niezzo conquistou o GP de 
Ubatuba e ficou em segun-
do lugar na L’Étapa Bra-
sil, em Campos do Jordão

No próximo domingo, dia 
03 de outubro, Taubaté 
será sede do Grande Prê-
mio Taubaté de Ciclismo e 
Paraciclismo com largada 
e chegada no Mirante do 
Quiririm. O percurso de 
5,11 km passará pelas Ave-
nidas José Renato Cursino 
de Moura e José Benedito 
Miguel de Paula. Ao todo 

PAT começa a receber 
currículos para vagas no

 Poupatempo de Caçapava

gas imediatas para aten-
dentes multitarefas, com 
experiência em lidar com 
o público.
 Para se candidatar, o inte-
ressado tem que ser maior 
de idade e ter Ensino Mé-
dio completo.
Os currículos para essas 

vagas serão recebidos du-
rante esta semana, de duas 
formas: pelo e-mail do 
PAT (pat@cacapava.sp.
gov.br) ou pessoalmente 
em sua sede, a partir desta 
terça-feira até sexta-feira. 
O PAT fica na Ladeira São 
José, 90.

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Caçapava começa, esta 
semana, a receber currícu-
los para a primeira fase de 
contratação de pessoas in-
teressadas em trabalharem 
no Poupatempo.
Inicialmente são seis va-

Escola do trabalho do 
centro de Taubaté oferece 

50 vagas nas áreas de 
beleza e padaria artesanal

as inscrições devem ser 
realizadas no dia 5 de ou-
tubro, terça-feira. Já o cur-
so de Maquiagem Social, 
conta com 20 vagas e abri-
rá turmas para o período 
da manhã e da tarde, e as 
aulas acontecem das 8h às 
11h30 e das 13h às 16h30, 
de segunda a quinta-feira. 
As inscrições acontecem 
no dia 6 de outubro, quar-
ta-feira. O curso de Desig-
ner de Sobrancelhas ofe-
rece 10 vagas, com aulas 
de terça a quinta-feira, das 
8h às 11h30. Para fazer a 

inscrição é exigida a apre-
sentação dos originais e 
cópias do RG, CPF, com-
provante de endereço – o 
interessado deve residir 
em Taubaté, cartão de va-
cina comprovando a imu-
nização contra a Covid-19 
e ter a idade mínima de 
18 anos. A unidade fica 
na Rua Armando Salles 
de Oliveira, 284, e o ho-
rário de atendimento para 
inscrição será das 8h30 às 
11h30 e das 13h às 16h30. 
Mais informações pelo te-
lefone 3625-5060.

A unidade do Centro da 
Escola do Trabalho abre 
inscrições para três cursos 
profissionalizantes rela-
cionados às áreas de bele-
za e padaria. No total, es-
tão disponíveis 50 vagas e 
o preenchimento será por 
ordem de chegada. Com 
a oferta de 20 vagas, se-
rão formadas duas turmas 
(manhã e tarde) para cur-
so de padaria artesanal e 
as aulas serão realizadas 
de segunda à quinta-feira, 
das 8h às 11h30 e das 13h 
às 16h30. Para este curso 

Limpeza e manutenção de bocas de lobo 
prosseguem em vários bairros de Pinda

drenagem. 
“Estamos aproveitando o 
período da seca para re-
alizar a manutenção em 
diversos pontos, para que 
na chegada do período 
chuvoso a população não 
seja prejudicada”, afirmou 
o secretário e vice-prefeito 
Ricardo Piorino.
No bairro do Santana, um 
PV recebeu a troca de anel 
e da tampa. Já nos bairros 
Santa Luzia, São Judas, 
Cidade Nova e Castolira 

foram executadas a lim-
peza, reforma e troca de 
tampas de diversas bocas 
de lobo.
Visando melhorar a drena-
gem em trecho da av. Inde-
pendência (Cidade Nova) 
a Prefeitura realizou o ni-
velamento de sarjeta e no 
bairro do Araretama foi 
finalizada a construção da 
cabeceira da entrada de 
água com nova tubulação 
no valetão que corta a av. 
Nicanor Ramos Nogueira.

Diversos bairros de Pin-
damonhangaba estão rece-
bendo serviços de limpe-
za, reforma e manutenção 
de boca de lobo, que são 
realizados pela secretaria 
de Governo e Serviços 
Públicos. 
A Prefeitura apela para a 
conscientização da popu-
lação, pois muitos espaços 
estão sendo encontrados 
uma grande quantidade de 
lixo domiciliar, que causa 
prejuízos ao sistema de 
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EXPEDIENTE

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

Livro D-26, FLS. nº 2, Termo nº 7472
Faço saber que pretendem se casar JONATAS CARLOS SILVA DE LIMA e ALINE MARA APARECIDA DOS 
SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 08 de novembro de 1985, de estado civil soltei-
ro, de profissão comerciante, residente e domiciliado na Rua Leonidas Nunes do Patrocinio, nº 62, Flamboyant, 
Tremembé/SP, filho de JOSÉ CARLOS DE LIMA, de 58 anos, natural de Vitória de Santo Antão/PE , nascido 
na data de 22 de fevereiro de 1963 e de RUTE MARIA DA SILVA LIMA, de 65 anos, natural de São Luiz do 
Paraitinga/SP, nascida na data de 09 de outubro de 1955, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A 
habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 29 de maio de 1986, de estado civil solteira, de profissão 
balconista, residente e domiciliada na Rua Leonidas Nunes do Patrocinio, nº 62, Flamboyant, Tremembé/SP, 
filha de JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS, natural de Suzano/SP, falecido em Tremembé/SP na data de 21 de 
novembro de 1994 e de VERA LUCIA DOS SANTOS, natural de Tremembé/SP, falecida em Taubaté/SP na 
data de 22 de abril de 2006. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-26, FLS. nº 2, Termo nº 7473
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON LUIZ DE GODOY SANTOS MACHADO e ETIENE CRIS-
TINE ANDRADE DA LUZ, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 
e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 08 de novembro de 1988, 
de estado civil solteiro, de profissão manobrista, residente e domiciliado na Rua das Hortências, nº 91, Flor 
do Vale, Tremembé/SP, filho de EDSON MACHADO, de 60 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 
12 de julho de 1961 e de ADRIANA MARCIA DE GODOY SANTOS MACHADO, de 59 anos, natural de 
Tremembé/SP, nascida na data de 05 de setembro de 1962, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 
A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 17 de julho de 1989, de estado civil solteira, de profissão 
do lar, residente e domiciliada na Rua das Hortências, nº 91, Flor do Vale, Tremembé/SP, filha de JOÃO LUIZ 
DA LUZ, de 55 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 24 de junho de 1966 e de SELMA MARIA 
DE ANDRADE, de 49 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 01 de julho de 1972, ambos residentes 
e domiciliados em Taubaté/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.

Festa de Nossa 
Senhora Aparecida 

começa neste sábado 
(02/10) em Ilhabela

Senhora D’Ajuda (Vila) e 
percorrerá as ruas da Ilha 
até Paróquia de Nossa Se-
nhora Aparecida, onde a 
partir das 19h30 será ini-
ciado primeiro dia de no-
vena. As novenas serão 
realizadas entre os dias 3 
e 11 de outubro, sempre a 
partir das 19h30, celebra-
das ao decorrer dos dias 
pelos Padres Mateus, Moi-
sés, Luiz Carlos, Luciano, 
Douglas, Cláudio, Eli-
mar, Márcio, Alessandro 
e André. A grande festa de 
Nossa Senhora Aparecida, 
comemorada em 12 de ou-
tubro, terá celebração du-
rante todo o dia, iniciando 
às 8h com o Padre Marce-
lo, em seguida às 10h com 
Dom José Carlos e a noite 
às 19h30 com Padre Edu-

ardo.No dia 31 de outubro 
haverá uma live especial 
no facebook da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida 
com sorteio de prêmios, 
entre eles uma Honda Biz 
0km.“A expectativa para 
este ano é que mais pesso-
as possam vivenciar dias 
de fé, sem desrespeitar e 
esquecer que ainda esta-
mos no período de pan-
demia, mas que isso não 
nos impeça de demonstrar 
nossa fé”, afirmou o Padre 
Eduardo Toledo. A Festa 
de Nossa Senhora Apare-
cida conta com apoio da 
Prefeitura de Ilhabela, por 
meio da Fundaci.A Paró-
quia Nossa Senhora Apa-
recida fica na Rua Antô-
nio Carlos Aires da Fé, na 
Barra Velha.

A programação em home-
nagem à Nossa Senhora 
Aparecida em Ilhabela já 
foi definida e segue de 2 a 
31 de outubro.
A Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida informa que o 
tema deste ano será “Ma-
ria, somos povo de Deus, 
unido pela aliança”.
Já na sexta-feira (1) ocor-
re o início da festa social a 
partir das 20h30, onde se-
rão vendidos pastéis, lan-
che de linguiça, lanche de 
pernil, doces, bolos e refri-
gerantes. No sábado (2), a 
partir das 19h30, ocorrerá 
a missa de abertura com 
benção e levantamento do 
mastro. No domingo (3), 
por volta das 18h, a ima-
gem de Nossa Senhora 
sairá da Paróquia Nossa 

Obra emergencial de 
enrocamento na orla 
do Perequê entra na 

reta final

lho será de refazer a parte 
de paisagismo no local.
Durante cerca de 10 dias 
foram colocadas pedras e 
terra para conter o avanço 
das águas. Para os traba-
lhos, foram utilizados uma 
retroescavadeira, uma car-

regadeira e uma PC.
As obras emergenciais 
contam com o apoio da 
Secretaria de Serviços Ur-
banos, Secretaria de Meio 
Ambiente e Secretaria de 
Planejamento Urbano, 
Obras e Habitação.

A Prefeitura de Ilhabela fi-
nalizou a obra emergencial 
de enrocamento em par-
te da orla do Perequê que 
sofreu com o avanço da 
maré, derrubando coquei-
ros e destruindo decks de 
quiosques. Agora, o traba-

Termo de Retificação de Publicação de Homologação - Pregão Eletrônico 
N° 043/2021 - Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Loca-
ção, Implantação e Suporte em Sistema de Informática (Software) Integrado 
para as Áreas: Contábil, Financeiro e Orçamentário, Compras e Licitações, 
Administração de Pessoal e Folha de Pagamento, Holerite Web, Controle 
de Frequência – Ponto Eletrônico, Administração Tributária, Serviços Web, 
Nota Fiscal Eletrônica, Saneamento, Almoxarifado, Controle de Frota, Con-
trole Patrimonial, Educação, Assistência Social, Saúde e Agente Comuni-
tário de Saúde (ACS), Protocolo, Portal da Transparência, Controle Interno 
e Execução Fiscal – Procuradoria Municipal - Na publicação à página de 
Nº 228 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 29/09/2021, com 
referência a homologação do objeto à empresa RESOFT CONSULTORIA 
E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, no valor total, onde se lê: R$ 
355.248,96; leia-se: R$ 362.180,00. Publique-se. Potim, 30 de setembro de 
2021. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.



página 3A Gazeta dos Municípios01 Outubro de 2021

“Tenho muito orgulho em 
coordenar a equipe e ter 
em nossa piscina atletas 
tão dedicados. Espero po-
der continuar contribuindo 
para o crescimento da mo-
dalidade na nossa cidade e 
apoiando as competições”, 
declarou.
Confira os resultados:
Prova 1 km
Ludmila Silva: 1º Lugar – 
Petiz 1 Feminino
Julia Cristine Lima: 1º Lu-
gar – Petiz 2 Feminino
Maria Clara S. de Aquino: 
2º Lugar – Petiz 2 Femini-
no
Iasmyn da Costa Figueira: 
1º Lugar – Infantil 1 Femi-
nino
Julia Moreira D. Bastos: 2º 
Lugar – Infantil 1 Femini-
no
Maria Helena K. Martins: 
3º Lugar – Infantil 1 Femi-
nino
Joaquim Castro de Jesus: 
1º Lugar – Infantil 1 Mas-
culino
Otavio Alex de Paula Car-
mo: 5º Lugar – Infantil 1 
Masculino
Cecilia Queiroz dos San-
tos: 1º Lugar – Infantil 2 
Feminino
Vitor Rodrigues Danas: 1º 
Lugar – Infantil 2 Mascu-

lino 
Fellipe Lourenço Fagnani: 
2º Lugar – Infantil 2 Mas-
culino
João Vitor de Moura Gar-
cia: 4º Lugar – Infantil 2 
Masculino
Henrique Satoshi Kana-
zawa: 6º Lugar – Infantil 2 
masculino
Shayenne Grabner de Sou-
za: 2º Lugar – Juvenil 1 
Feminino
Bruno Leandro Santos 
Campos: 1º Lugar – Juve-
nil 1 Masculino
Kenai Carielo Nogueira: 
1º Lugar – Juvenil 2 Mas-
culino
Paulo Eduardo de Moura 
Garcia: 1º Lugar – Sênior 
2 Masculino
Gustavo Tridente Borges 
Barros: 1º Lugar – Sênior 
Masculino
Flavia Ferrari Barbosa: 6º 
Lugar – Master C
Domingos Salles: 5º Lu-
gar – Master G

Prova 5 km
Luciana Celestino dos 
Santos: 1º Lugar – Master 
C
Otavio Hideki Kanazawa: 
4º Lugar – Master D
João Luiz de Carvalho Ju-
nior: 2º Lugar – Master F

Os atletas de natação de 
Ubatuba ficaram em se-
gundo lugar na classifi-
cação geral na maratona 
aquática disputada, no últi-
mo sábado, 26, em Ilhabe-
la. Participaram do desafio 
“Pier to Pier” cerca de 340 
nadadores, entre eles, atle-
tas das cidades de Ilhabela, 
Caraguatatuba, São Sebas-
tião e Ubatuba.
A competição foi compos-
ta por provas de 1km e 5km 
com a chegada no Pier da 
Vila, no centro da cidade. 
Ubatuba foi representada 
por 24 atletas, sendo eles 
dezenove crianças e ado-
lescentes, e cinco adultos.
Dez crianças ficaram pri-
meiro lugar no pódio em 
suas categorias. Entre os 
adultos a surpresa ficou por 
conta da atleta e educado-
ra física Luciana Celestino 
dos Santos, da Secretaria 
de Esportes e Lazer de 
Ubatuba, que conquistou o 
primeiro lugar na catego-
ria master C.
A coordenadora da piscina 
municipal, Marina Franco, 
parabenizou o desempe-
nho de todos os atletas, e 
citou o competente traba-
lho desenvolvido pelo téc-
nico Antonio Pinto Netto. 

Ubatuba tem ótimo 
desempenho na maratona

 aquática disputada em Ilhabela

Ubatuba realiza dia “D” de segunda 
dose contra a Covid-19 no sábado, 

02 de outubro

da Pfizer, devido à ante-
cipação da segunda dose, 
poderão tomar a vacina as 
pessoas que tiverem rece-
bido a primeira dose até o 
dia 8 de agosto. Para tomar 
a segunda dose, é necessá-
rio apresentar documento 
com foto (RG, CNH ou 
outro) e carteira de vaci-
nação comprovando que 
tomou a primeira dose em 
Ubatuba. 
Importante: quem estiver 
apresentando sintomas 
gripais deve ficar em casa 
e buscar a segunda dose 
somente quando estiver 
melhor.
Veja as unidades que esta-
rão abertas no sábado:

ESF Estufa 2-A: Rua Ban-
gu, 378 ESF Ipiranguinha: 
Rua da Assembléia, 114
ESF Itamambuca: Rua 
Quarenta, 20
ESF Maranduba: Rua do 
Engenho, s/n
ESF Perequê-Açu: Aveni-
da Padre Manoel da Nó-
brega, 1218
ESF Perequê-Mirim: Rua 
Benedito Henrique, s/n
ESF Puruba: Rua Estrada 
da Puruba, 900
ESF Sesmaria: Rua Mer-
cury, 86
ESF Taquaral: Rua Estra-
da do Taquaral, s/n
UBS Cícero Gomes: Rua 
Batista de Oliveira, 199 – 
Centro

 A Prefeitura de Ubatuba 
realiza no próximo sába-
do, 02, um dia D de va-
cinação exclusivo para 
aplicação da segunda dose 
de vacinas contra a Co-
vid-19. A expectativa da 
Vigilância em Saúde é de 
completar o esquema vaci-
nal de cerca de 15 mil pes-
soas. Quem estiver com a 
segunda dose da Astraze-
neca ou da Coronavac em 
atraso ou com aprazamen-
to na carteira de vacinação 
marcado até o dia 2 de 
outubro poderá compare-
cer no sábado a uma das 
dez unidades de saúde que 
estarão abertas no horário 
das 8 às 17 horas. No caso 

CAGED confirma 
abertura de 250 novos 

empregos em Pinda 
somente em agosto

lação ao mês anterior. Em 
janeiro, Pindamonhanga-
ba começou o ano com 
32.151 trabalhadores re-
gistrados contra 33.695, 
totalizando a variação de 
4,8%, superior a grandes 
cidades do Vale do Paraí-
ba como Taubaté (3,36%) 
e São José dos Campos 
(3,4%).
O saldo positivo do mês 
de agosto em Pinda foi pu-
xado pelo setor industrial 
que teve um superávit de 
213 contratações, seguido 
pelo ramo de serviços com 
78 novas vagas, comércio 
com 42 empregos novos, 
setor agropecuário com 
saldo positivo de 2 vagas 
e o ramo da construção ci-
vil foi o destaque negativo 
com o fechamento de 85 
postos de trabalho.
Pindamonhangaba está 
entre as 100 cidades mais 
bem posicionadas no 
ranking estadual do em-
prego, considerando o sal-
do do período de janeiro a 
agosto de 2021. O ranking 
é liderado pela capital 

paulista que gerou 288,2 
mil postos de trabalho no 
ano e Pinda melhorou a 
sua colocação, passando 
da 64ª para a 59ª, com sal-
do positivo de 1.544 em-
pregos.
“Mais um mês fechamos 
no positivo. 
São 250 famílias a mais 
que agora estão inseridas 
no mercado de trabalho 
e vamos continuar nosso 
trabalho para proporcio-
nar um ambiente favorável 
para que os investimentos 
aconteçam”, comentou o 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Roder-
ley Miotto.
Para o prefeito Dr. Isa-
el Domingues, os dados 
mostram a boa condução 
da política de desenvol-
vimento econômico do 
município. “Novamente 
nosso CAGED está bem 
posicionado e vamos con-
tinuar nossa luta pela atra-
ção de investimentos e 
que isso possa continuar 
gerando mais emprego e 
renda para nossa cidade”.

O Ministério do Traba-
lho e Emprego confirmou 
através do CAGED (Ca-
dastro Geral do Emprego), 
que Pindamonhangaba 
abriu, somente no mês de 
agosto, 250 novas vagas 
no mercado de trabalho. 
Os dados foram divulga-
dos nesta quarta-feira (30) 
e apontam que, impulsio-
nado pelo setor industrial, 
o município teve 1.184 ad-
missões e 934 demissões, 
registrando um saldo po-
sitivo de 250 novas vagas 
em sua economia.
Durante todo o ano de 
2021, Pindamonhangaba 
vem registrando uma ex-
celente recuperação eco-
nômica em sua emprega-
bilidade e já soma em 8 
meses a abertura de 1.544 
postos de trabalho, equi-
valente a uma variação 
média de 4,8%.
A variação média é a for-
ma mais justa de medir 
a geração de empregos e 
demonstra a evolução do 
comportamento total de 
carteiras assinadas em re-

brando que é uma seleção 
online e que todo material 
cadastrado será mostrado 
para a direção da novela.
Ressaltamos que as fotos 
podem ser caseiras, feitas 
pelo celular mesmo, sem 
óculos de sol, sem boné ou 
qualquer tipo de acessó-
rio. É importante mostrar 
como você realmente é, 
então tire as fotos em um 
lugar com fundo neutro e 

boa iluminação.
Cada pessoa escolhida 
para gravar vai receber um 
cachê de R$ 100,00 reais, 
30 dias após a filmagem, 
via depósito em conta. 
Caso ocorra alguém pro-
blema no formulário, você 
também pode ser inscrever 
enviando um e-mail para 
contato@pesquisadeelen-
co.com com o assunto de 
POLIANA.

A seleção é para a novela 
Poliana Moça e acontecerá 
na próxima semana, entre 
os dias 4 e 9 de outubro, 
para munícipes de 18 até 
75 anos. Para participar 
é simples: é só preencher 
o formulário https://for-
ms.gle/628YCxVHpcB-
7MsWx9, anexar 3 FO-
TOS, sendo uma de rosto, 
outra de meio corpo e ou-
tra de corpo inteiro. Lem-

Cadastro figuração 
Poliana Moça – SBT em 
São Bento do Sapucaí
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Prefeitura avalia 
possibilidade de implantação 
de capina elétrica no serviço 

público
cem no meio fio das ruas. 
O teste aconteceu sem 
custos para o município, 
com exclusivo propósi-
to de avaliar a tecnologia 
utilizada e a viabilidade de 
implantação. De acordo 
com os técnicos responsá-
veis, o método impede o 
crescimento da planta ma-
tando sua raíz e sementes. 
Elimina completamente 
todo o residual vegetativo 
a partir da quarta aplica-
ção, sem usar nenhum tipo 
de substância no solo, ape-

nas energia de alta tensão 
liberada pelas “vassouras” 
do veículo que passam so-
bre a vegetação. A princi-
pal vantagem do serviço é 
a eficiência. Se for viável, 
a implantação desse siste-
ma, que está em estudo, 
vai agilizar o processo de 
capina nas diversas regi-
ões, evitando situações de 
retrabalho das equipes de 
limpeza urbana, principal-
mente no período de chu-
vas, quando o mato cresce 
mais rapidamente.

A Prefeitura de Caçapava, 
por intermédio da equipe 
de Projetos e Economi-
cidade, realizou, entre os 
dias 13 e 21 de setembro, 
com o apoio da empresa 
GS Ambiental, Tecnolo-
gia e Soluções, um teste 
de capina elétrica na Rua 
Sargento Andiras Noguei-
ra, na Vila Pantaleão.
O objetivo foi verificar, na 
prática, a ação do equipa-
mento que atua com des-
cargas elétricas nas ervas 
daninhas e matos que cres-

Secretaria da Fazenda e 
Planejamento de 
Ubatuba capacita 

servidores

o secretário adjunto da 
pasta, Benedito Altair dos 
Santos. De acordo com a 
Secretaria da Fazenda, a 
qualificação dos profis-
sionais vai permitir que o 
município possa adotar as 
posturas de fiscalização de 
acordo com a nova legis-
lação. 
“A nova legislação simpli-
fica o processo de forma-
lização de empresas em 
todos os segmentos e es-
timula a retomada econô-
mica no pós-pandemia”, 
destacou a secretária de 
Fazenda, Alethea Ageu.
“A fiscalização da norma é 
a cidade funcionando. Por 
exemplo, na pandemia, 
quando tudo ficou parado, 
quem promoveu a fisca-
lização foi a Prefeitura”, 
complementou Godoy.
O profissional
Edilson Pereira de Godoy 
é Advogado Tributarista; 
Economista e Contabilis-
ta, com especialização em 
gestão da qualidade total, 
pós-graduado em Metodo-
logia e Gestão em EAD, 
pós-graduando em Direito 
Processual Civil, e Mestre 
em Administração Econô-
mico-Financeira pela CE-
APOG de São Caetano do 
Sul/SP; e em Direito pela 
Universidade de Ribeirão 

Preto – UNAERP. 
Professor Universitário de 
graduação e pós-gradua-
ção, das áreas de direito 
e de finanças, membro do 
Grupo de Pesquisa sobre 
Improbidade Administrati-
va da Universidade de Ri-
beirão Preto – UNAERP.
É Consultor Assessor de 
diversas Prefeituras Mu-
nicipais e Consultor de 
empresas privadas; Go-
doy ainda é professor do 
IBRAP, autor do livro 
“Manual Prático de Tri-
butação Municipal” e res-
ponsável pelo ensino de 
Fiscalização a Distância 
pela Editora IBRAP.
Bens patrimoniais
Ainda durante essa sema-
na, a secretaria de Fazen-
da e Planejamento iniciou 
a promoção de um curso 
online de 30 horas para 
capacitação de seis servi-
dores dos setores de Con-
tabilidade, Patrimônio e 
Controle interno referente 
ao controle de bens patri-
moniais. 
Segundo os responsáveis 
pela pasta, além de quali-
ficar a mão-de-obra visan-
do um serviço com mais 
qualidade, promover a ca-
pacitação do funcionário é 
uma das maneiras de valo-
rizá-lo como profissional.

Para se adequar à Legisla-
ção da Liberdade Econô-
mica e o Licenciamento 
Municipal, que trata dos 
deveres e competências do 
município com base na Lei 
n° 13.874/19 – (Liberdade 
Econômica), a Secretaria 
de Fazenda e Planejamen-
to da Prefeitura de Ubatu-
ba promove uma capacita-
ção para 20 servidores que 
teve início na manhã desta 
quarta-feira, 29.
Os profissionais do se-
tor tributário participam 
de dois dias de formação, 
idealizada pela secretária 
de Fazenda e Planejamen-
to, Alethea Ageu, promo-
vida pelo Instituto Brasil 
de Inteligência em Admi-
nistração Pública – Ibrap e 
ministrada pelo professor 
Edilson Pereira de Godoy 
de forma presencial no Te-
atro Municipal Pedro Pau-
lo Teixeira Pinto.
“Com a nova Lei, os empre-
endedores e comerciantes 
foram contemplados com 
mais flexibilidade e não 
há meios de tomar atitu-
des sem essa qualificação. 
Um dos temas discutidos é 
sobre como desenvolver o 
trabalho e exercer o poder 
de polícia administrativa 
no município frente a essa 
nova legislação”, explicou 

xima e última etapa será 
a execução do acabamen-
to da pavimentação e está 
prevista para ser realizada 
na 1ª quinzena de outubro.
A obra, que teve início 
em julho, envolveu gale-
rias subterrâneas e foi re-
alizada em parceria com 
Sabesp e Comgás, respon-

sáveis pelas tubulações 
nessa região.
A Secretaria de Obras e 
Serviços Municipais res-
salta que as equipes se-
guem com a execução de 
vários serviços de manu-
tenção no município, entre 
eles eles manutenção de 
vias no Bairro da Piedade.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais, concluiu nesta sema-
na o fechamento da obra 
de galeria da Av. Cidade 
de São Paulo, região cen-
tral do município.
Esta é a segunda etapa do 
trabalho no local. A pró-

Lixo Zero é tema de evento no Parque Ecológico da 
Moçota em Caçapava

com a artista plástica Júlia 
de Paula. Por meio da ob-
servação da natureza e do 
contato com o tema, todos 
partilharam ideias e apren-
deram na prática alguns 
métodos de reaproveita-
mento de resíduos através 
da compostagem domés-
tica, da separação correta 
de itens utilizados no dia 
a dia, como garrafas, ob-
jetos de plástico, metal, 
papel, vidro, itens eletrô-
nicos e muito mais.
Divididos em grupos, os 
convidados se envolveram 
nas discussões de propos-
tas para uma cidade ecolo-
gicamente mais saudável, 
o que resultou em ativida-
des para serem executadas 
em diferentes bairros.
Como proposta de reedu-
cação ambiental, foi mos-
trado o passo a passo para 
confecção de biopori para 
quem tem quintal ou mora 
na zona rural e também foi 
montada uma composteira 
doméstica com materiais 
de reuso (decorada e pin-
tada ao vivo, durante o ba-
te-papo) e sorteada ao tér-
mino do Café com Atitude 

- Lixo Zero na prática.
A organização do evento 
solicitou que os presentes 
levassem seus próprios 
copos e todos os resíduos 
produzidos no evento fo-
ram reutilizados, garantin-
do a proposta de lixo zero.
Sobre o Instituto Lixo 
Zero. O Instituto Lixo 
Zero vem cada vez mais 
inspirando ações para re-
duzir a produção de lixo 
dentro das casas, nas es-
colas e empresas. A meta é 
que 80 a 90% dos resíduos 
de um lugar sejam desti-
nados de forma correta, 
e apenas 20 ou 10 % seja 
encaminhado para aterros 
sanitários. Em Caçapava, 
o coletivo atualmente con-
ta com cinco voluntários 
que participam de modo 
ativo e firmam parcerias 
com amigos, empresas e 
órgãos públicos, para re-
alizar atividades e ações 
voltadas à redução de pro-
dução de lixo no municí-
pio com o objetivo de pro-
mover um ambiente mais 
justo, inclusivo e solidário 
por meio do conceito Lixo 
Zero.

Representantes da Pre-
feitura, de associações de 
bairros e outros segmentos 
da sociedade civil parti-
ciparam na última terça-
-feira (28), de encontro 
no Parque Ecológico da 
Moçota para discussão de 
propostas de ações de sus-
tentabilidade para o muni-
cípio. Intitulado Café com 
Atitude – Lixo Zero na 
Prática, o evento contou 
ainda com representantes 
do município de Guarare-
ma. Oficinas, bate-papo e 
intervenção, entre outras 
atividades fizeram parte 
do encontro. O bate-papo 
foi conduzido pela embai-
xadora do Instituto Lixo 
Zero Caçapava, Kelly 
Fernandez, que falou so-
bre gestão de resíduos em 
diversos segmentos da so-
ciedade para atingirmos a 
meta Lixo Zero.
Representantes da Prefei-
tura falaram sobre ações 
que vêm sendo trabalha-
das no município e de-
ram dicas sobre a coleta 
seletiva. Durante todo o 
evento, aconteceu uma in-
tervenção de live painting 

Prefeitura de Caçapava conclui fechamento da 
obra de galeria na Avenida Cidade de São PauloCidadania promove visita de idosos ao Museu

 Ministro José de Moura Resende

gravado em Caçapava. E 
tiveram ainda a oportuni-
dade de visitar a Estação 
Ferroviária Fornovo di 
Taro, prédio ao lado do 
museu.De acordo com a 
educadora social Lucia-
na Ferreira da Silva, que 
acompanhou o grupo, 
o passeio foi um suces-
so, pois despertou muita 
emoção nos idosos, que 
tiveram a oportunidade de 
retomarem suas memórias 
e lembranças dos tempos 
antigos e entenderem um 
pouco mais a história de 
Caçapava. 
O Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de 
Vínculo com idosos pelo 

CRAS voltou às atividades 
presenciais desde o início 
de agosto, e tem apresen-
tado ótimos resultados no 
combate à depressão e ao 
isolamento, por meio do 
aumento da autoestima, 
autonomia, qualificação, 
satisfação e realização da 
pessoa idosa. 
O Museu Ministro José de 
Moura Resende está aber-
to à visitação gratuita às 
terças e quintas, das 9h às 
11h e das 14h às 16h. Gru-
pos e pessoas que queiram 
agendar visitas fora desse 
horário devem entrar em 
contato com a Secretaria 
de Cultura pelo número 
(12) 3652-9222.

O CRAS (Centro de Re-
ferência da Assistência 
Social) Silvia Provasi, or-
ganizou nessa terça-feira, 
uma visita dos idosos aten-
didos ao Museu Ministro 
José de Moura Resende e 
à exposição da Fundação 
Nacional do Tropeirismo 
Ocílio Ferraz, que conta a 
história do tropeirismo no 
Vale do Paraíba.
O museu e a exposição es-
tão alocados no Armazém 
da Estação Ferroviária e 
recebem a visitação do 
público. 
Na ocasião, os idosos re-
ferenciados também pu-
deram assistir ao filme “O 
canto do carro de boi”, 


