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Faixa Legal 
regulamenta fixação de 

publicidade com faixas na 
região central de Pinda

Quatro pessoas são 
condenados em júri por matar 

grávida e roubar bebê em
 Paraibuna

Com o objetivo de com-
bater a poluição visual e 
disciplinar a instalação 
de faixas no município, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba implantou neste 
mês de setembro o pro-
grama Faixa Legal, que 
regulamenta a instalação 
de faixas promocionais 
(públicas e privadas), de-
terminando 12 pontos au-
torizados para recebe esse 
tipo de publicidade.
Com essa ação, a Prefei-
tura elimina a colocação 
indiscriminada de faixas 
amarradas em postes, ár-
vores, semáforos e placas 
de sinalização. A partir 
de agora, o responsável 
pela faixa deverá solici-
tar autorização através da 
plataforma digital 1Doc 
informando qual dos 12 
pontos irá colocar a faixa 
e apresentando um mode-
lo do material a ser fixado. 
Após a autorização da Pre-
feitura, o munícipe deverá 
recolher a taxa e a publici-
dade poderá ser fixada du-
rante 15 dias. O responsá-
vel tem o dever de instalar 
e retirar o material após o 
prazo estipulado.
A iniciativa foi desenvol-

O Tribunal do Júri conde-
nou quatro pessoas a mais 
de 16 anos de prisão por 
matar uma grávida e rou-
bar o bebê dela em Parai-
buna (SP). O julgamento 
foi nesta quinta-feira (30) 
e a sentença dada após 
mais de 12 horas de júri.
Três réus foram condena-
dos a 16 anos de prisão. 
A mulher que tentou re-
gistrar a recém nascida no 
cartório pegou uma pena 
ainda maior, de 18 anos de 
detenção.
O crime aconteceu em ju-
lho de 2018 e chamou a 
atenção pela crueldade. O 
corpo da andarilha Leilah 
do Santos foi encontrado 
com um corte no abdômen 
às margens da represa em 
Paraibuna. Do lado do cor-
po foi achado resquício de 
placenta, o que levantou a 
suspeita que ela a mulher 
morta estava grávida. Na 
ocasião, o bebê não foi 
achado.
Após o crime, um casal 
tentou registrar um bebê 
no cartório, mas levantou 
suspeita por não ter do-
cumentação. À polícia, os 
funcionários do cartório 
contaram que a mulher 

vida pelo Departamento 
de Comunicação e contou 
com apoio dos departa-
mentos de Manutenção e 
Logística e de Administra-
ção, além do Setor de Fis-
calização de Postura. To-
dos os pontos estipulados 
foram identificados com 
a logomarca do programa 
Faixa Legal.
“Estamos começando pela 
região central e adjacên-
cias e queremos levar para 
todas as regiões organi-
zando esse tipo de publi-
cidade, conforme pedido 
do prefeito Dr. Isael”, afir-
mou o secretário adjunto 
de Governo, Alexandre 
Pió. Com o projeto Faixa 
Legal, as publicidades em 
faixa instaladas fora destes 
pontos específicos serão 
retiradas pela Administra-
ção Municipal.
“Temos tratado nossa re-
gião central com muito 
carinho e nos preocupa-
mos até com pequenos de-
talhes como essa questão 
de faixa de publicidade. 
Combatendo a poluição 
visual e disciplinando es-
ses espaços tornamos nos-
sa cidade mais agradável 
e acolhedora”, afirmou o 

disse que era moradora da 
zona rural e que a criança 
tinha nascido na roça, sem 
atendimento médico e que, 
e por isso, não tinha os do-
cumentos que comprovas-
sem a maternidade.
Apesar da insistência dela 
em registrar o bebê, a 
equipe do cartório orien-
tou que ela fosse antes ao 
posto médico com o bebê 
para obter uma certidão 
de nascido vivo. A suspei-
ta, de 34 anos, foi ao local 
com o bebê, mas saiu sem 
o documento depois de se 
recusar a passar por exa-
mes ginecológicos. Esses 
exames poderiam compro-
var o parto recente.
Com o vídeo do cartório, a 
polícia fez a identificação 
dos suspeitos. Um casal 
de amigos da suspeita, que 
também aparece nas ima-
gens com ela, disse à polí-
cia na época, que a mulher 
contou que o bebê era ado-
tado e que a mãe da crian-
ça tinha feito um acordo 
com ela, sobre a entrega da 
criança.O casal ainda con-
tou à Polícia Civil que o 
namorado da mulher teria 
contado uma outra versão 
para o surgimento da re-

prefeito Dr. Isael. Confira 
os pontos autorizados para 
colocação de faixas:
Praça Campo Alegre
Ao lado Praça São Fran-
cisco
Rotatória Mombaça
Ao lado da Linha EFCJ
Semáforo Túnel Mombaça
Canteiro sentido Campos 
Maia
Av. Fortunato Moreira
Área verde ao lado da ro-
tatória Zé Dias
Av. Jorge Tibiriçá – viadu-
to
Em frente a Lojas CEM
Praça do Quartel
Esquina com a Rua dos 
Andradas
Praça do Quartel
Esquina com a Rua Bicu-
do Leme
Posto Guerrero
Esquina com a Rua Cel. 
José Francisco A
Posto Guerrero
Esquina com a Rua Cel. 
José Francisco B
Praça da Estação
Canteiro Lateral da Praça 
Barão H Mello
Largo São José
Em frente ao Correio
Praça Sete de Setembro
Lateral da rua Dr. Gregó-
rio Costa

cém nascida - que ele tinha 
feito o parto da grávida, o 
que levantou a suspeita de 
que o companheiro tam-
bém estivesse envolvido 
na morte de Leilah Santos.
A investigação da polícia 
apontou que, após o parto, 
o grupo matou a vítima e 
tentou ocultar o cadáver, 
que foi queimado e aban-
donado em uma área rural, 
para ficar com a criança.
A guarda do bebê arranca-
do do útero de Leilah ficou 
com a família da vítima. A 
recém nascida foi raptada 
por uma das suspeitas do 
assassinato, até ser encon-
trada em uma favela no 
Rio de Janeiro. De acor-
do com a Polícia Civil, os 
familiares do bebe vivem 
em São José dos Campos 
e levaram a criança para 
ser registrada no cartório 
em Paraibuna. A menina 
ficou com um tio da mãe. 
Antes, o bebê esteve em 
um abrigo em Duque de 
Caxias, no Rio de Janeiro. 
A menina ficou no local 
após um casal - agora con-
denado pelo crime - ter re-
alizado o parto da criança 
para roubá-la da mãe, ser 
encontrado com a menina.

Ilhabela realiza 
vacinação contra 

Covid-19 no próximo 
sábado (2/10)

A Prefeitura de Ilhabela 
realiza neste sábado (2/10) 
em todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde do muni-
cípio a vacinação contra 
Covid-19.
Na oportunidade, as Uni-

dades Básicas de Saúde 
estarão abertas das 8h às 
15h para vacinação de 1ª 
e 2ª doses para pessoas 
acima de 12 anos, além da 
dose de reforço para ido-
sos acima de 70 anos.

De acordo com o Sistema 
Vacivida do Governo do 
Estado, Ilhabela já apli-
cou 51.841 doses, sendo 
31.393 de 1ª dose, 19.318 
de 2ª dose, 270 de 3ª dose 
e 860 de dose única.
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Acesso aos boletos de 
tributos municipais será 

apenas digital e não mais 
impresso, a partir de 

fevereiro de 2022

A Prefeitura de Paraibu-
na, por meio da Divisão 
Municipal de Arrecadação 
(Setor de Tributos) comu-
nica aos contribuintes pa-
raibunenses que – A PAR-
TIR DE FEVEREIRO DE 
2022 – o município fará 
a IMPLANTAÇÃO DE-
FINITIVA DO IPTU, ISS 
E TAXAS APENAS DE 
FORMA DIGITAL, vi-
sando facilitar o acesso ao 
pagamento. Hoje, já é pos-
sível imprimir esses bole-
tos no site da Prefeitura: 
www.paraibuna.sp.gov.br, 
no ícone SERVIÇOS AO 
CIDADÃO.

Segundo o Governo Mu-
nicipal, a ação tem como 
objetivo a economia dos 
cofres públicos munici-
pais, uma vez que a Pre-
feitura não precisará mais 
ter gastos com a emissão 
impressa dos carnês de 
IPTU, ISS e Alvará.
De acordo com informa-
ções da Divisão de Arre-
cadação do Município, 
somente com os serviços 
de gráfica a Prefeitura tem 
um gasto anual de cerca de 
11 mil reais com carnês do 
IPTU, ISS e Alvará, isto 
sem contar as despesas 
com papéis e o pagamento 

aos Correios para entrega 
dos carnês, recursos que 
passarão a ser investidos 
em outras necessidades 
da Administração Pública 
Municipal.
A equipe da Divisão de 
Arrecadação está à dis-
posição dos contribuintes 
para esclarecimento de dú-
vidas, pelos e-mails: gui-
lherme.maia@paraibuna.
sp.gov.br, pedro.tributos@
paraibuna.sp.gov.br, pelo 
telefone: (12) 3974-2080, 
ramal nº 2, ou pessoal-
mente, no Setor de Tribu-
tos (piso térreo do Paço 
Municipal).

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

Livro D-26, FLS. nº 3, Termo nº 7474
Faço saber que pretendem se casar LUCIENIO FERREIRA DE OLIVEIRA e TAIS BE-
ZERRA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Volta Redonda-RJ, 
nascido no dia 07 de junho de 1960, de estado civil divorciado, de profissão aposentado, 
residente e domiciliado na Rua Onze, nº 312, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filho 
de LEOMARQUES DE OLIVEIRA, falecido em Volta Redonda/RJ na data de 03 de maio 
de 1997 e de ESMERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA, falecida em Volta Redonda/SP 
na data de 02 de maio de 2020. A habilitante é natural de Fernandópolis-SP, nascida no 
dia 21 de abril de 1993, de estado civil divorciada, de profissão do lar, residente e domici-
liada na Rua Onze, nº 312, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filha de VALDIVINO 
MODESTO DA SILVA, de 50 anos, natural de Fernandópolis/SP, nascido na data de 23 de 
novembro de 1970 e de MARIA TERESA BEZERRA DA SILVA, de 53 anos, natural de 
Campinas/SP, nascida na data de 01 de julho de 1968, 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.
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Setembro mantém tendência de 
queda em mortes por Covid e 

registra menor índice em 2021 no 
Vale até o momento

Um motociclista morreu 
na tarde desta quinta-feira 
(30) em um acidente com 
um caminhão na rodovia 
SP-50 em Monteiro Loba-
to (SP).
Thiago Rodolfo da Silva 
tinha 25 anos e havia saído 
de São José dos Campos 
com destino ao distrito de 

O mês de setembro man-
teve a tendência de queda 
nas mortes por Covid-19 
no Vale do Paraíba e re-
gistrou o menor índice de 
óbitos dentro de um mês 
em 2021 na região até o 
momento.
Foram registradas 138 
mortes até às 15h desta 
quinta-feira (30). Em rela-
ção a agosto, a redução de 
mortes foi de 36,4%. Es-

São Francisco Xavier.
De acordo com a Polí-
cia Rodoviária Estadual 
(PRE), o acidente ocorreu 
por volta das 13h30 na al-
tura do Km 118. Não há 
detalhes de como o aci-
dente ocorreu.
De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, o helicóptero 

pecialistas apontam que a 
queda das mortes e casos é 
efeito direto da vacinação, 
porém, ressaltam que é ne-
cessário continuar seguin-
do protocolos como uso de 
máscara e evitar aglome-
rações até que o índice da 
população imunizada seja 
maior. 
A vacinação completa é a 
única forma de gerar imu-
nização coletiva eficaz que 

Águia da PM chegou a ser 
acionado para o socorro, 
mas o médico da equipe 
constatou a morte ao che-
gar ao local.
O corpo do motociclis-
ta estava em transporte 
para o IML por volta das 
17h50. Thiago deixa espo-
sa e uma filha de um ano.

pode frear o avanço da 
variante delta do corona-
vírus, que é mais transmis-
sível e infecta com maior 
carga viral, em relação 
à cepa original do Sars-
-Cov-2. 
Ao todo, o Vale do Paraíba 
tem até esta quinta-feira 
(30) 317.776 casos de Co-
vid-19 e 6.853 mortes pela 
doença desde o início da 
pandemia.

Motociclista morre em acidente 
com caminhão na SP-50

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna 
público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico Nº 050/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição 
Futura e Parcelada de Hipoclorito de Sódio para Tratamento da 
Água. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 
02/10/2021, até as 08h00min do dia 15/10/2021; data da abertu-
ra de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 15/10/2021; 
data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 15/10/2021, 
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado 
no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado 
aos interessados no site supracitado. Maiores informações atra-
vés do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna 
público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico Nº 051/2021. Objeto: Contratação de Empresa Especia-
lizada para Prestação de Serviços na Área de Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho, Conforme Termo de Refe-
rência e demais Anexos do Edital. Data para recebimento de 
proposta: das 13h00min do dia 02/10/2021, até as 13h00min do 
dia 15/10/2021; data da abertura de propostas: das 13h00min 
às 14h00min do dia 15/10/2021; data de início da sessão pú-
blica: às 14h00min do dia 15/10/2021, horário de Brasília/DF, 
local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. 
O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no 
site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 
3112-9200.

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 - PROC. ADM. Nº 400/2021 - OB-
JETO: O objeto da presente Chamada Pública é a Contratação de 
Projeto de Artesanato para ser Desenvolvido com os Participantes 
das Oficinas do Caps de Potim/SP, conforme condições descritas na 
Chamada Pública, no Termo de Referência e demais anexos que inte-
gram a presente. DATA DE INSCRIÇÃO: de 04/10/2021 à 06/10/2021 
- Horário: 09h00min às 16h30min. LOCAL DA REALIZAÇÃO: Secre-
taria Municipal de Saúde, localizada à Praça Josino Ribeiro da Sil-
va, Nº 100, Bairro Frei Galvão, Potim/SP. DATA DE REALIZAÇÃO: 
07/10/2021 com agendamento prévio com o candidato. A Chamada 
Pública na integra poderá ser consultada no endereço acima citado 
ou retirado GRATUITAMENTE no site: www.potim.sp.gov.br.

Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazão – Processo Adminis-
trativo Nº 311/2021 – Tomada de Preços Nº 009/2021 – Contratação 
de Empresa para Execução de Obras de Infraestrutura Urbana nas 
Ruas do Bairro Miguel Vieira, Potim/SP, conforme as Especificações 
constantes do Edital e seus Anexos – Tendo em vista a interposição 
de recurso das empresas F. R. DA S. OLIVEIRA ME e EDE TERRA-
PLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, conce-
de-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis após esta publicação, para 
apresentação de contrarrazão. Potim, 01 de outubro de 2021. Bruno 
C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitação.

AVISO DE INABILITAÇÃO E NEGOCIAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 041/2021 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Material de Equipamentos de Proteção Individual para a 
Assistência Social – A Prefeitura Municipal de Potim informa a INABI-
LITAÇÃO da empresa ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS 
E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI, tendo 
em vista o não envio da documentação de habilitação em vias físicas, 
conforme item 1.1 do Anexo II do Edital do Pregão em epígrafe. Con-
voca-se os licitantes que ficaram em segundo lugar no item 01 para 
sessão de negociação que se realizará em 04/10/2021 às 10h00min, 
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no 
link - licitações”. Potim, 01 de outubro de 2021. Bruno C. F. Abreu – 
Pregoeiro.
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EXPEDIENTE

EDITORIAL
Quando você não paga na entrada paga na saída
Até parece que não existem graves problemas econômicos e sociais 
que venham ocupar espaços na mente de nossos dirigentes. Uma serie 
de assuntos quase sem importância e até mesmo onde não haveria de 
ter interferência do estado estão sendo tratados como se fossem cru-
ciais na vida do país, como por exemplo a cobrança de taxa de baga-
gem nas viagens aéreas. Compete só as companhias estabelecer os 
valores até porque existe um custo quando se transporta uma bagagem  
levando-se em conta o espaço ocupado, o peso e até mesmo a respon-
sabilidade pelo transporte que pode culminar com uma indenização em 
caso de dano ou extravio quando esta bagagem se perde. A bem da ver-
dade o estado deve sim se preocupar com a saúde, educação segurança 
e com o social, quando ao restante apenas deve editar normas discipli-
nadoras. É para isso que os contribuintes pagam seus elevados tributos. 
A justiça é paga salvo em casos de necessidade de justiça gratuita, os 
legisladores e executivo são pagos através de tributos, portanto car-
gos políticos e de tutela do estado são remunerados e assim devem ser 
exercidos por força da obrigação. E é aí que o poder público deve focar 
suas ações. A experiência de deixar por conta da administração pública 
setores onde a atuação privada deveria fazer tem demonstrado  a inefi-
ciência destas empresas estatais e comprovado que na maioria da vezes 
só servem para nomear apadrinhados políticos não vocacionados para 
dirigir empresas, como forma de cabide de emprego causando grandes 
prejuízos a nação e fonte de corrupção. Na mão da iniciativa privada 
estimula-se a livre concorrência, a gestão ficando mais enxuta pro-
porciona um baixo custo para o consumidor, e é assim que a historia 
tem comprovado. Um país grande com economia forte como o Brasil 
precisa de grandes atitudes e soluções e não preocupação com coisas 
menores que de nada servirão para levar o país ao seu justo e merecido 
desenvolvimento que e fator importante para que haja realmente a tão 
esperada justiça social

Prefeitura de Caçapava 
realiza ação educativa para 

motoristas municipais

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Defesa e Mobilidade 
Urbana/ Educação para 
o Trânsito, realizou, nes-
sa quinta-feira, uma ação 
educativa com os moto-
ristas e demais condutores 
de veículos oficiais da pre-
feitura.Alusiva à Semana 
Nacional de Trânsito, que 
aconteceu entre os dias 
18 a 25 de setembro, a 1ª 
Oficina dos Motoristas, 
aconteceu em formato de 
workshop, em quatro ses-
sões diferentes, de uma 
hora e trinta de duração, 
recebendo cerca de 120 

colaboradores que reveza-
ram seus postos de traba-
lho para participarem.
O encontro contou com a 
participação de profissio-
nais que versaram sobre 
Psicologia do Trânsito - 
Edson Leite, Psicólogo/ 
Psicalista; atualização do 
Código de Trânsito Bra-
sileiro - Reinaldo Jofre, 
diretor de ensino creden-
ciado pelo DETRAN; 
conduta em acidente de 
trânsito - Alisson Marinha, 
Bombeiro Educador; além 
da participação musico-
-teatral da dupla: Seres-
teiros do Trânsito - César 

Guirão, 30 anos como ator 
e arte-educador e Idiane 
Dias, atriz estudante de ar-
tes visuais. A oficina para 
os motoristas faz parte de 
uma iniciativa da Educa-
ção de Trânsito para ini-
ciar um relacionamento 
corporativo de constante 
atualização e aperfeiço-
amento dos profissionais 
municipais que atuam no 
trânsito e influenciam di-
retamente na harmonia 
desse ambiente. O evento 
contou com o apoio de di-
versas instituições e acon-
teceu no auditório da Fa-
culdade Santo Antônio

Mês de aniversário de 
Ubatuba tem 

programação diversificada 
presencial e online

Inaugurações, atividades 
esportivas, oficinas de pa-
lhaçaria e circo, interven-
ções artísticas de cultura 
caiçara, dança, música e 
teatro, além da tradicional 
cerimônia de hasteamen-
to da bandeira, integram 
a programação do mês de 
aniversário de 384 anos de 
Ubatuba, celebrado no dia 
28 de outubro.
Devido à pandemia de Co-
vid-19, a maior parte das 
atividades será realizada 
de maneira descentraliza-
da nos bairros e escolas 
do município para evitar 
grandes aglomerações ou 
com transmissão online, 
especialmente na semana 
de aniversário.
A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (SMEL) 
abre a programação do 
mês no domingo, 03, com 
uma manhã de zumba e 
outras atividades recreati-
vas voltadas para a popu-
lação de todas as idades, 
a ser realizada na rua da 
Cascata, em frente à esco-
la municipal Mário Covas, 
no bairro do Ipiranguinha, 
das 9 ao meio-dia. A ação 
se repetirá no dia 24, na 
Escola Nativa Fernandes 
de Faria, localizada na rua 
José Pedro, 80, no Sertão 
da Quina, também das 9 
ao meio-dia.
Já a Fundação da Criança 

e do Adolescente de Uba-
tuba (Fundac) realizará 
durante todo o dia 19 uma 
intervenção artística com 
desenho e pintura da fa-
chada externa de seu edi-
fício, a ser realizada pelo 
artista Tiano Mendes. A 
Fundac fica na av. Prof. 
Thomaz Galhardo, 865 – 
Centro.
Um passeio ciclístico do 
Projeto “Educação Viária 
é Vital”, em parceria com 
a Associação de Ciclismo 
de Ubatuba, é uma das 
atividades da Secretaria 
de Educação no mês de 
aniversário. O evento é 
aberto ao público em ge-
ral e aos alunos da Escola 
Municipal Maria Josefina, 
localizada na Av. Vasco da 
Gama, 430, na Estufa II. 
A largada do passeio está 
prevista para as 9 horas, 
saindo da escola.
A programação se intensi-
fica na semana do aniver-
sário, de 24 a 29 de ou-
tubro, com programação 
especial organizada pela 
Fundação de Arte e Cul-
tura de Ubatuba (Fundart) 
voltada para as comuni-
dades tradicionais caiça-
ra, indígena e quilombo-
la. Ela inclui corrida de 
canoas, apresentação do 
grupo Fandango Caiçara, 
oficinas de palhaço, circo 
e sessões de cinema com 

pipoca. 
Nesse período, também 
serão realizadas inaugura-
ções e entregas de obras 
diversas.
No feriado do aniversá-
rio, 28 de outubro, o ponto 
central das comemorações 
será a avenida Iperoig, 
que se converterá em um 
parque a céu aberto com 
atividades de lazer, espor-
tivas, culturais e sociais 
promovidas pelas diferen-
tes secretarias municipais. 
Nesse local acontecerá 
também a celebração de 
hasteamento da bandeira 
e a inauguração da Casa 
Caiçara.
Outro ponto central das 
comemorações de aniver-
sário é o Teatro Municipal 
de Ubatuba, de onde serão 
transmitidos ao vivo os 
lançamentos da Compa-
nhia de Dança de Ubatuba 
e da Orquestra Sinfônica 
Jovem de Ubatuba, bem 
como apresentação musi-
cal em homenagem a Uba-
tuba, com Miguel Graça e 
Banda Lira Padre Anchie-
ta.
A programação detalhada 
do aniversário será divul-
gada ao longo das próxi-
mas semanas. Acompanhe 
os canais de comunicação 
da Fundart e da Prefeitura 
de Ubatuba para mais no-
vidades.
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Caraguatatuba zera fila de 
espera da vacinação 

contra covid-19; 2.956 
Pessoas são agendadas

Caraguatatuba zerou a fila 
de espera da vacinação 
contra a Covid-19. Todas 
as pessoas maiores de 12 
anos que solicitaram a va-
cina no aplicativo ‘Cara-
guatatuba 156’ até à tarde 
de quarta-feira (29) foram 
agendadas.
De acordo com o ‘156’, 
2.956 pessoas receberão a 
vacina na próxima sema-
na, entre os dias 4 e 8. Vale 
ressaltar que elas precisam 
confirmar o compareci-
mento à a unidade de saú-
de referência do seu bairro 
para a vacinação. Por isso, 
é necessário conferir o 
e-mail cadastro e o próprio 
aplicativo para saber o dia, 
horário e local da aplica-
ção do imunizante.
Quem fez a solicitação 
após o dia 29 de setembro 
precisa aguardar o envio 
de novas doses de vacina 
e ficar atento ao aplicativo 
para que não perca o agen-
damento.
Segunda e terceira dose
A vacinação com a se-
gunda dose continua nor-

malmente no município. 
Até o momento, todas as 
doses (CoronaVac, Pfizer 
e Astrazeneca) estão dis-
poníveis nos 11 postos de 
vacinação, das 8h às 15h.
Nesta quinta-feira (30), 
quem esta recebendo a 
segunda dose da Corona-
Vac são as pessoas que se 
vacinaram até 2 de setem-
bro. A dose da Pfizer será 
aplicada em quem recebeu 
a primeira até 5 de agosto 
e a Astrazeneca será para 
quem foi vacinado com a 
primeira até 8 de julho.
A terceira dose está sen-
do aplicada em idosos 
acima de 70 anos que re-
ceberam a segunda dose 
ou concluíram o esquema 
vacinal há pelo menos seis 
meses. Adultos com imu-
nossupressão recebem o 
imunizante 28 dias após a 
segunda dose.
É muito importante re-
forçar que esses públicos 
irão receber como terceira 
dose a a vacina que estiver 
disponível no posto de va-
cinação.

Confira os locais de vaci-
nação
UBS Morro do Algodão: 
Núcleo de Atendimento 
Social | Rua São Miguel, 
1.382 – Morro do Algo-
dão. UBS Tinga (segun-
da dose): Capela Nossa 
Senhora Aparecida | Rua 
Antônio dos Santos, 164 
– Tinga. A primeira dose 
continua sendo aplicada 
na unidade. UBS Sumaré: 
Ciase Wilson Francisco 
Valente | Avenida Siqueira 
Campos, 705 – Sumaré.
UBS Massaguaçu: Paró-
quia Nossa Senhora da 
Visitação | Rua Pescador 
Manoel Marcondes Sodré, 
75 – Massaguaçu.
Outros locais: UBS Ade-
mir Reis (Perequê Mirim), 
UBS José Maurício Bor-
ges (Perequê Mirim), UBS 
Porto Novo, UBS Jaragua-
zinho, UBS Rio do Ouro, 
UBS Casa Branca e UBS 
Getuba.
O horário da vacinação, 
tanto da primeira quanto 
da segunda e terceira dose, 
é das 8h às 15h.

Estrada municipal Eduardo 
Lourenço de Pinda recebe 
serviços de conservação

A Secretaria Municipal de 
Governo e Serviços Públi-
cos, através do Setor Ru-
ral, continua atuando na 
manutenção das estradas 
rurais do município. Nesta 
semana, foram executados 
os serviços de conserva-
ção na estrada municipal 
Eduardo Lourenço, conhe-
cida como região do Boia, 

no bairro do Mandú.
“Já pensando no período 
de chuvas que está por vir, 
as ações foram intensifi-
cadas e toda a área rural 
está sendo contemplada e 
preparada para enfrentar 
essa fase crítica”, afirmou 
o diretor de Agricultura 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, Thiago Gonçal-

ves.
Segundo ele, entrando o 
período chuvoso, todo 
esse trabalho de prepara-
ção e prevenção facilitará 
muito o trabalho no quarto 
trimestre do ano, quando o 
planejamento do setor es-
tará focado para o estado 
de alerta e atendimentos 
de urgência e emergência.

Seis praças públicas de 
Pindarecebem melhorias 
no sistema de iluminação 

pública

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou na últi-
ma semana a revitalização 
do sistema de iluminação 
em seis espaços públicos 
do município. O objetivo 
da ação é melhorar a se-
gurança dos espaços bus-
cando melhores condições 
para que a comunidade 
possa utilizar as praças 
para o lazer.
Receberam a melhoria as 
praças Patriarca/Moto-
queiros (Crispim), Santa 
Cristina (Jardim Cristi-
na), São Paulo (Parque 
São Domingos), do Sam-
ba (Ouro Verde), Monse-
nhor Marcondes (Centro) 
e o espaço da Academia 
Melhor Idade (Beira Rio).
Confira as ações realiza-
das e os locais que recebe-
ram as melhorias:
AMI do Beira Rio - revi-
talização com substituição 
de luminárias de vapor de 
sódio por luminárias de 
150w LEDPraça Patriar-
ca/Motoqueiros - Crispim 
- substituição de lâmpadas 
mistas por lâmpadas de 
250w metálica
*Praça Santa Cristina * - 
substituição de lâmpadas 
mistas por lâmpadas de 
250w metálica
Praça São Paulo - Parque 
São Domingos - substi-
tuição de lâmpadas mis-
tas por lâmpadas de 250w 
metálica

Praça do Samba - Ouro 
Verde - revitalização com 
substituição de luminária 
com lâmpadas mista por 
nova luminária de 250w 
metálica
Praça Monsenhor Mar-
condes – região central 
- revitalização com subs-
tituição de lâmpadas va-
por de sódio por lâmpadas 
metálicas e implantação 
de 05 postes com luminá-
rias tipo petalar com 03 
luminárias cada de 150w 
LED
Recentemente, receberam 
essas melhorias as rotató-
rias e praças em diversos 
pontos da região central 
de Pindamonhangaba e 
dos bairros Santa Cecília, 
Mombaça, Feital, Terra 
dos Ipês, Alto Cardoso, 
Campo Alegre, Jardim 
Imperial, Jardim Resende, 
Mantiqueira, São Benedi-
to, Maricá, Cidade Nova, 
Espaço João do Pulo, 
Parque São Domingos e 
UPA Araretama. “Essa 
revitalização no sistema 
de iluminação dos nos-
sos espaços públicos está 
transformando nossa cida-
de em espaço mais seguro 
e agradável para uso da 
comunidade”, afirmou o 
secretário da pasta, vice-
-prefeito Ricardo Piorino.
Segundo o secretário de 
Governo e Serviços Públi-
cos, vice-prefeito Ricardo 

Piorino, a revitalização 
no sistema de iluminação 
dos espaços públicos está 
transformando a cidade 
em espaço mais seguro e 
agradável para uso do la-
zer da população.
Vandalismo – O Setor de 
Elétrica responsável pelo 
trabalho de manutenção 
da iluminação da cidade 
está enfrentando um gran-
de inimigo: as frequentes 
ocorrências de vandalismo 
e furtos de fios de cobre. 
Diversos espaços públi-
cos tiveram sua ilumina-
ção pública prejudicada 
como a quadra esportiva 
do bairro São Judas e mais 
recentemente o Bosque da 
Princesa e a quadra e pra-
ça Santo Antônio no bairro 
do Bosque, que se encon-
tram atualmente no escu-
ro, aguardando a compra 
de materiais para restabe-
lecer a iluminação.
“É muito triste a Prefeitura 
se deparar com esse tipo 
de ação que além de gerar 
prejuízos para os cofres 
públicos coloca em risco 
a segurança da comunida-
de”, afirmou Piorino.
A Prefeitura vem modifi-
cando os serviços de ins-
talação em novos pontos 
com reforço de concreto 
em caixas ou até mesmo 
optando pela instalação de 
fiação aérea para dificultar 
a ação dos meliantes.

Diretoria de Trânsito realiza 
manutenção em ciclovias 

da região central de 
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
terminou nesta sexta-feira, 
1, a manutenção das ciclo-
vias e ciclofaixas da re-
gião central. Os servidores 
fizeram a pintura de solo, 
manutenção das placas de 
sinalização da ciclovia e 
a revitalização das faixas 
de pedestres. Além disso, 
concluíram a pintura do 
solo da via no sentido da 
ciclofaixa.
Os trabalhos foram coor-
denados pela Secretaria 
de Segurança Pública e 
Defesa Social de Ubatuba, 
por meio da diretoria de 
Trânsito, na avenida Prof. 
Thomaz Galhardo e rua 
Liberdade. A pasta infor-
mou que o município con-
ta com aproximadamente 
20 km de ciclovias e ciclo-
faixas.

O diretor de trânsito Rod-
ney Stuart declarou que 
estão previstos também 
trabalhos de revitalização 
de outras ciclofaixas no 
município, como da ave-
nida Rio Grande do Sul, 
rua Conceição e avenida 
Pacaembu. “A intenção 
é conclui-las ainda em 
2021, porém dependemos 
da ajuda do clima e das 
demandas prioritárias que 
acabam surgindo nesse 
período, podendo atrasar 
nosso cronograma”.
As ciclovias e ciclofaixas 
do município são utiliza-
das diariamente por cerca 
de 35.700 ciclistas, em 
média, de acordo com da-
dos obtidos nas Contagens 
Classificadas de Veículos 
elaboradas pelo plano Di-
retor de Mobilidade Urba-

na de Ubatuba de 2016.
Entre 2016 e 2020, foram 
registrados 109 aciden-
tes não fatais envolvendo 
ciclistas, dos quais 48 só 
no ano de 2020. E muitos 
desses acidentes ocorrem 
na BR-101, a Rodovia Rio 
Santos. Nesse período fo-
ram registradas 12 mortes 
de ciclistas no município: 
2 em 2016, 1 em 2017, 6 
em 2018, 1 em 2019 e ou-
tros 2 no ano passado.
Semana do Trânsito
A Diretoria de Trânsito fez 
uma blitz educativa, em 
parceria com o Corpo de 
Bombeiros, no último dia 
22, na avenida Prof. Tho-
maz Galhardo visando a 
conscientização no trânsi-
to. O evento fez parte das 
comemorações da Semana 
Nacional de Trânsito.
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Crédito emergencial para 
produtores rurais de 

Lagoinha

A Prefeitura Municipal de 
Lagoinha, através da Secre-
taria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São 
Paulo, informa que os pro-
dutores rurais, cooperativas 
e associações, que tiveram 
prejuízos com a pandemia 
da Covid-19, com a seca 
ou com as recentes geadas, 
poderão solicitar o crédito 
emergencial no valor de até 
R $ 100 milhões.
Os recursos serão do Fundo 
de Expansão do Agrone-
gócio Paulista (Feap) por 
meio da Desenvolve-SP, 

para custeio emergencial, 
despesas para manutenção 
e recuperação da produção 
agropecuária. Para solici-
tar o crédito o produtor ou 
associado deve procurar a 
Casa da Agricultura (CA) 
de Lagoinha-SP (caso for 
do município). Os valo-
res vão até R $ 80.000,00 
(oitenta mil reais) para os 
produtores rurais e até R $ 
1.500.000,00 (um milhão 
e meio de reais) para as as-
sociações e cooperativas. A 
taxa de juros é de 1% aa
Serão oferecidos 24 meses 

de carência e 48 meses para 
pagar. O prazo mínimo de 
financiamento é de 12 me-
ses. Depois de preenchi-
mento de formulários e 
como comprovações devi-
das pela parte do produtor, 
com transferência imediata 
ao banco indicado pelo so-
licitante após a liberação. 
Tudo de forma muito sim-
ples e ágil!
É o Agro SP, sustentável e 
inovador!
Contato Casa da Agricultu-
ra (Lagoinha):
12 3647-1179

Estão encerradas as 
inscrições para a 

Campanha de Castração 
de Cães e Gatos que 
acontecerá em 09/10

A Casa da Agricultura de 
Paraibuna comunica que 
já foram feitas às 150 ins-
crições da campanha de 
castração de cães (50) e 
gatos (100), que aconte-
cerá no dia 09 de outubro 
(sábado), na Praça Mano-
el Antonio de Carvalho 
– Largo do Mercado. As 
castrações, que serão gra-
tuitas, foram viabilizadas 
após pedido dos vereado-
res Flavinho Pedroso, An-
dré Baby e Diego China, 

ao Deputado Estadual Ro-
drigo Gambale, com apoio 
do médico veterinário, Dr. 
Edson da Paiol, em parce-
ria com a ONG Gaari, que 
prontamente atenderam ao 
pedido dos parlamentares 
paraibunenses e enviarão à 
nossa cidade, no próximo 
dia 09/10, o maior Castra 
Móvel do Brasil em be-
nefício de animais do mu-
nicípio. A Campanha de 
Castração de Cães e Gatos 
em Paraibuna conta com o 

apoio do Governo Munici-
pal e do Departamento de 
Agricultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente do 
Município. 
Segundo informações da 
Casa da Agricultura, ha-
verá outras campanhas 
voltadas para castração de 
cães e gatos no município 
e que serão informadas a 
população oportunamente, 
no site da Prefeitura e em 
suas redes sociais (Face-
book e Instagram).

Em Tremembé, Campanha 
Multivacinal para crianças e 

adolescentes inicia na 
segunda-feira

A partir desta segunda-fei-
ra (4), a Secretaria de Saú-
de de Tremembé da início 
ao mutirão de vacinação 
para crianças e adolescen-
tes do município, visando 
atualizar as carteirinhas de 
vacinação deste público. O 
público-alvo desta segun-
da-feira são crianças de 0 a 
14 anos e 29 dias. 
A imunização será feita 
para evitar doenças como 
Pneumonia, Sarampo, 
Caxumba, Rubéola, Tuber-
culose, Febre Amarela, He-
patites A e B, entre outras. 
Os pais ou responsáveis de-

vem levar as crianças e ado-
lescentes com até 14 anos e 
29 dias, que não estão em 
dia com a vacinação, a uma 
Unidade de Saúde mais 
próxima, das 07h às 16h, 
para atualização da situa-
ção vacinal.
Segundo o  secretário de 
Saúde do Município, Dr. 
Carlo Guilherme, “É mui-
to importante proteger as 
nossas crianças e os ado-
lescentes principalmente 
contra doenças como Pneu-
monia, Sarampo, Caxum-
ba, Rubéola, Tuberculose, 
Febre Amarela, Hepatites A 

e B, Rotavírus, Meningite, 
HPV, Varicela entre outras. 
A imunização é fundamen-
tal para garantir proteção 
individual e coletiva, além 
de ajudar na redução epro-
pagação destas doenças em 
nossa cidade”, comenta.
Em caso de perda da ca-
derneta de vacinação, os 
responsáveis devem com-
parecer à mesma unidade 
de Saúde onde as crianças 
foram vacinadas anterior-
mente para consultar as 
doses já aplicadas na ficha 
de registro arquivada na 
unidade.

Tentativa de homicídio:
 Filho tenta matar pai em Natividade da Serra

Um homem de 30 anos ten-
tou matar o próprio pai, de 
58, em Natividade da Ser-
ra, na manhã desta última 
quarta-feira (29). Segundo 
a Polícia Militar, a vítima 
relatou que o filho tentou 
matá-lo e que ele estaria 
com duas espingardas. Os 
policiais acabaram locali-

zando o suspeito, que não 
mora com o pai, próximo 
de sua residência. Ao abor-
dá-lo, a PM não achou as 
armas. Mas, ao averiguar 
a casa do homem, a polí-
cia encontrou duas espin-
gardas, calibre 28. As duas 
armas estavam sem mu-
nições, mas 60 cartuchos 

foram achados no mesmo 
local.
O homem foi preso em 
flagrante por tentativa de 
homicídio e porte ilegal 
de arma de fogo. As es-
pingardas e os cartuchos 
foram apreendidos. A PM 
não soube informar a moti-
vação do crime.
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Caminhão 
pega fogo na 

Dutra em 
Caçapava

Em maior apreensão de dinheiro 
do ano no Estado de SP, quase R$ 

12 milhões sem procedência 
comprovada são encontrados em 

Presidente Prudente

Um caminhão pegou fogo 
na manhã desta sexta-feira 
(1°) no trecho de Caçapa-
va da Dutra. Ninguém fi-
cou ferido.
Segundo a Polícia Rodo-
viária Federal, o incêndio 
aconteceu por volta das 
11h30 na altura do Km Quase R$ 12 milhões em 

dinheiro – em reais e dó-
lares – foram apreendidos 
pela Polícia Militar Ro-
doviária durante operação 
nesta quinta-feira (30), na 
Rodovia Raposo Tavares 
(SP-270), em Presidente 
Prudente (SP). Um ho-
mem, de 38 anos, foi de-
tido.
Segundo a Secretaria da 
Segurança Pública (SSP), 
esta foi a maior apreen-
são de dinheiro realizada 

126 da pista sentido São 
Paulo. 
Equipes da PRF e da CCR 
Nova Dutra, concessioná-
ria que administra a rodo-
via, foram acionadas para 
atender a ocorrência, assim 
como o Corpo de Bombei-
ros, que fez o combate ao no Estado de São Paulo 

em 2021. Carga vinha do 
Mato Grosso do Sul
Uma carreta bitrem foi 
abordada na frente da 
Base Operacional do po-
liciamento rodoviário em 
Presidente Prudente. Na 
ocasião, o motorista do 
veículo apresentou “atitu-
des suspeitas”. A carga de 
polpa de cítricos vinha do 
Mato Grosso do Sul.
Na vistoria, os policiais 
encontraram um “grande 

fogo.
A pista chegou a ser inter-
ditada por cerca de 20 mi-
nutos para a atuação dos 
Bombeiros e houve con-
gestionamento de pouco 
mais de um quilômetro. As 
circunstâncias do incêndio 
serão apuradas. volume de dinheiro” em 

um fundo falso na cabine.
O total apreendido foi de 
R$ 11.551.636,40, dos 
quais R$ 4.344.166,04
Depois do flagrante, o mo-
torista foi detido. Ele de-
clarou que pegou a quantia 
em São Paulo e a levaria 
para o Mato Grosso do 
Sul. A ocorrência foi apre-
sentada na Delegacia da 
Polícia Federal, em Pre-
sidente Prudente, que vai 
investigar o caso.

Eleitos membros do Conselho Municipal 
da Pessoa com Deficiência

A eleição dos membros da 
sociedade civil do Conse-
lho Municipal da Pessoa 
com Deficiência ocorreu 
na quinta-feira (30) pela 
manhã, no colégio Sale-
siano.
Foram eleitos represen-
tantes de quatro entidades 
para participar do conse-
lho: Ivonete dos Santos e 
Gabriela Augusto da Sil-

va (SENAC- Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Comercial), Andréa Cam-
pos Sales Martins e Kelly 
Keiko Nisiharu (APAE - 
Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais de 
Pindamonhangaba), Érika 
Fernanda Cândido Pinto e 
Antônio Rauf A. Ferreira 
Di Carli Meireles (Projeto 
as Mãos que Encantam) e 

Angélica Cristina Albano 
de Deus e Claudio Beren-
guel Ribeiro (OAB – Or-
dem dos Advogados do 
Brasil – 52ª Subseção).
A posse será feita junta-
mente com os membros 
do Poder Público. O con-
selho que vem sendo mui-
to solicitado por vários 
seguimentos, incluindo o 
Ministério Público.
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Prefeitura de 
caraguatatuba troca e 
revitaliza sinalização 

viária na cidade

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Ci-
dadão, iniciou um trabalho 
de troca e revitalização da 
sinalização viária no mu-
nicípio. Alguns conjuntos 
semafóricos estão sendo 
trocados e outros coloca-
dos, bem como placas de 
sinalizações horizontais e 
verticais. De acordo com 
o secretário da pasta, Mar-
cel Giorgeti, os semáforos 
da Avenida Anchieta com 
a Rua Santa Cruz (Calça-
dão) estão sendo revitali-
zados e ganhando novas 
tecnologias para ajudar 
também o pedestre.
Para evitar o avanço dos 
veículos com o sinal ver-
melho, eles também pas-
sam a ler esse tipo de in-
fração, que pode gerar 
atropelamentos.
O mesmo ocorre com os 
semáforos da Avenida 
Frei Pacífico Wagner, com 
a Rua Sebastião Maria-
no Nepomuceno e com a 

Rua Osvaldo Cruz, todos 
no centro. “Para evitar os 
problemas que tínhamos 
com o excesso de apertos 
nas botoeiras, este sistema 
também está sendo atuali-
zado e terá tempo certo de 
mudar a marcação de tem-
po”, explica o secretário.
Em relação à sinalização 
viária, o serviço será exe-
cutado em todo o municí-
pio, com trocas de placas 
antigas, aplicação de tin-
tas com maior tempo de 
via, implantação de novas 
lombadas e travessia de 
pedestres.
Conforme Marcel Gior-
geti, a implantação da si-
nalização viária horizon-
tal, vertical, semafórica 
e dispositivos auxiliares 
se faz necessária nas vias 
municipais em sua área 
central e bairros uma vez 
que estão desgastadas e 
em diversos locais e fora 
de padronização confor-
me resoluções do Contran 
(Conselho Nacional do 
Trânsito).

Ele cita, ainda, a necessi-
dade de sinalização de no-
vas vias asfaltadas em que 
ainda não existe a sinaliza-
ção e que deve, conforme 
o CTB, ser realizada pelo 
poder público, bem como 
a revitalização da sinali-
zação horizontal no centro 
da cidade, onde há mais 
conflitos de tráfego e mais 
exigência de sinalização 
ostensiva e hoje se encon-
tra praticamente apagada 
pelo atrito pneu-pavimen-
to ao longo dos últimos 
anos.
“Essa sinalização proverá 
não só o ordenamento do 
tráfego, mas a delimitação 
importante e democrati-
zação do uso do espaço 
público urbano através de 
sinalização especial, como 
portadores de necessida-
des especiais, idosos, áre-
as delimitadas para carga e 
descarga de mercadorias, 
embarque e desembarque 
de passageiros, pontos de 
táxis, baias de ônibus, en-
tre outros”.

Caraguatatuba participa do 
campeonato paulista de 

bocha paralímpica 
adaptada com 5 atletas

Caraguatatuba começa a 
competir nesta quinta-fei-
ra (30/09) do Campeonato 
Paulista de Bocha Paralím-
pica, na cidade de Suzano. 
Ao todo, cinco atletas da 
Secretaria de Esportes e 
Recreação participam da 
competição, que vai até 
sábado (2/10). Os atletas 

de Caraguatatuba partici-
pam de duas categorias. 
Eliano Lucas da Silva, 
Edriano Lucas Silva, Elias 
Lucas Silva e Altair Firmi-
no competem na categoria 
BC4 e Patrick Gardelin na 
BC1.“Nossa equipe é bem 
prparada e tenho certe-
za que nossos atletas vão 

trazer grandes resultados 
para Caraguatatuba”, ava-
lia Edvaldo Ormindo, se-
cretário de Esportes e Re-
creação de Caraguatatuba.
O Campeonato Paulista de 
Bocha Paralímpica é or-
ganizado pela Federação 
Paulista de Bocha Adap-
tada.

Fundo social abre inscrições para 
curso gratuito de doces finos para 

festas e casamentos

O Fundo Social de Cara-
guatatuba abre nesta quin-
ta-feira (30) inscrições 
para curso gratuito em 
parceria com o Senai de 
Doces Finos para Festas e 
Casamentos. Os interessa-
dos têm até segunda-feira 
(4/10) para se inscrever. 
Foram abertas 36 vagas. 
As inscrições devem ser 
feitas presencialmente, 
na sede do Fundo Social, 
na Rua José Damazo dos 
Santos, 39, no Centro (rua 
lateral do Banco Santan-
der), das 8h30 às 16h30. 
Os interessados devem ter 
mais de 18 anos de ida-
de e levar RG, Título de 
Eleitor e comprovante de 
residência. O curso será 
dividido em três turmas 
de 12 alunos nos dias de 6 
a 14/10, manhã e tarde, e 
de 15 a 21/10 no período 
da manhã, ministrados na 
Unidade Móvel do Senai, 
no Centro da cidade.

No ato da inscrição, os 
candidatos devem assinar 
um termo de responsabi-
lidade declarando estar 
ciente que, caso ultrapasse 
o número de inscritos em 
cada curso, será realizado 
sorteio. No termo também 
consta que os seleciona-
dos serão contatados por 
telefone com até cinco 
dias de antecedência e se 
Fundo Social não consiga 
contato, o candidato será 
automaticamente elimina-
do, dando vaga para o pró-
ximo da lista. O Fundo So-
cial também reforça que o 
inscrito que não compare-
cer ao curso ou desistir du-
rante o andamento das au-
las, não poderá participar 
das futuras qualificações 
gratuitas oferecidas dentro 
do ano vigente. Nesta se-
mana, 24 alunos iniciaram 
o curso de Doces Finos 
para Festas e Casamentos, 
com inscrições abertas no 

mês de agosto. A capaci-
tação prepara o profissio-
nal com foco na retomada 
de eventos, que promete 
aquecer o setor e a procura 
por mão de obra deve ser 
constante. 
Durante o curso serão 
produzidos diferentes do-
ces finos, com normas 
técnicas de qualidade e 
higiene na manipulação 
de alimentos, como palha 
italiana, docinhos de ce-
noura, capim limão, queijo 
com goiabada, de leite em 
pó, olho de sogra, cama-
feu, brigadeiro, beijinho 
gourmet e creme de avelã. 
‘mise en place’, que signi-
fica colocar em ordem, ou 
seja, organizar os produtos 
antes de iniciar a prepa-
ração, calcular insumos, 
finalizar e decorar doces 
com banho de fondant e de 
chocolate, além de técni-
cas de embalar, armazenar 
e transportar para eventos.


