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Setor de Documentos de 
Ubatuba atende mais de mil 

pessoas em oito meses

ção de taxa de emissão de 
RG, solicitações de bene-
fício do INSS, impressão 
de comprovantes do CPF, 
entre outros serviços.
“Na maioria das vezes, o 
munícipe não tem condi-
ções de pagar a taxa ou ir 
ao local de origem soli-
citar uma segunda via do 
documento. 
Por isso, utiliza o setor de 
documentos”, diretor de 
Trabalho, Emprego e Ren-
da, Alex Vieira
Ela ainda continua, des-
tacando que “o trabalho é 
de fundamental importân-
cia, já que muitas pessoas 
chegam desorientadas so-
bre como recuperar os do-
cumentos após um furto, 
roubo ou perda. 
Também há muita procura 

pela emissão de segunda 
via do RG pois o docu-
mento com foto deve ser 
renovado a cada 10 anos”, 
acrescentou.
Apesar do grande número 
de atendimentos, o setor 
restringiu o número de 
pessoas no prédio e garan-
tiu o cumprimento de to-
dos os protocolos de segu-
rança fossem cumpridos, 
como o uso obrigatório da 
máscara e higienização do 
ambiente.
O setor de Documentos 
funciona na sede da se-
cretaria de Assistência 
Social, localizada na rua 
Paraná, 375, Centro, das 
13h às 16h30. Agenda-
mentos podem ser feitos 
pelos telefones 3834-3508 
ou 3834-3516.

Mais de mil atendimen-
tos foram realizados pelo 
setor de Documentos da 
Prefeitura de Ubatuba nos 
oito meses de 2021. 
O atendimento de janeiro 
a agosto superou as expec-
tativas da pasta, com uma 
resolução de 90% das so-
licitações. Um dos princi-
pais serviços requisitados 
é a emissão de certidão ci-
vil de Ubatuba ou de qual-
quer lugar do território 
brasileiro.
O setor é uma referência 
na orientação sobre so-
licitações de diferentes 
documentos no municí-
pio. Além da carteira de 
trabalho, o apoio também 
acontece nas solicitações 
de atestados e certidões 
diversas, pedidos de isen-

Prefeitura de 
Ubatuba aumenta 

arrecadação e 
diminui despesas 
nos primeiros 8 

meses de gestão

11.888.394,41).
O Fundeb – Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
– repassado pelo governo 
federal aos municípios re-
presenta a segunda maior 
fonte de recursos, so-
mando um total de R$ 
45.511.967,37, seguido de 
repasse do SUS, no valor 
de R$ 18.378.268,65. 
Já o repasse do Fundo 
de Participação dos Mu-
nicípios chegou a R$ 
6.346.048,10.
As principais despesas 
realizadas até o momen-
to são nas áreas de Saúde 
(R$ 84.198.574,56), Edu-
cação (R$ 73.012.086,80), 
Infraestrutura (R$ 
41.024.261,90) e Obras 
(R$ 16.381.631,78).
“Há muitos anos não ví-
amos resultados positi-
vos assim na Prefeitura 
de Ubatuba”, destacou o 
secretário adjunto de Fa-
zenda e Planejamento, Be-
nedito Altair dos Santos, 

contador do quadro efeti-
vo da prefeitura há cerca 
de 30 anos.
Ele atribui o bom desem-
penho à participação de 
todos os secretários, que 
contribuíram para econo-
mia e aplicação de recur-
sos de forma mais transpa-
rente, bem como às ações 
de contenção de despesas 
para evitar desperdício de 
recursos público e me-
lhor aplicabilidade dos 
mesmos. “Houve tam-
bém controle da execução 
orçamentária buscando 
evitar déficit no presente 
exercício”, agregou.
“As ações para aumentar a 
arrecadação, acompanha-
das do controle detalhado 
dos gastos, contribuirão 
para fechar 2021 com 
saldo positivo e para ter-
mos maior possibilidade 
de realizar investimentos 
no município a partir de 
2022”, afirmou a secre-
tária da Fazenda, Alethea 
Ageu.

O aumento de arrecadação 
da Prefeitura de Ubatuba 
foi o maior dos últimos 
quatro anos. Segundo da-
dos apresentados na au-
diência de prestação de 
contas do segundo qua-
drimestre, o aumento das 
receitas municipais de 
janeiro a agosto de 2021 
foi 13,22% maior que o 
mesmo período do ano 
anterior. Isso correspon-
de a um aumento de R$ 
34.821.034,09. Em 2020, 
o total arrecadado de ja-
neiro a agosto foi de R$ 
263.345.467,06. Já em 
2021, o valor arrecadado 
foi de R$ 298.166.501,15.
Por outro lado, houve tam-
bém redução de despesas 
com economia de um va-
lor aproximado de R$ 6,5 
milhões até agosto/2021. 
As principais recei-
tas próprias do municí-
pio vêm do IPTU (R$ 
63.067.571,16) e do ITBI 
(R$ 17.495.633,05), 
seguida do ISS (R$ 

O objetivo é unificar as ofi-
cinas promovidas pela se-
cretaria de Cultura e pelo 
Fundo Social num mesmo 
espaço. Já a Divisão de 
Esporte será transferida 
para o Ginásio Municipal 
de Esportes. A previsão é 
que a transferência ocor-
ra até o final deste ano. O 
processo de reforma do lo-
cal está sendo finalizado. 
O Museu Paulista de Anti-
guidades Mecânicas segue 

no Centro Educacional, 
Cultural e Esportivo José 
Francisco Natali, na Vera 
Cruz. O museu está fecha-
do temporiamente para vi-
sitas em razão de reforma 
e troca de calhas.
Além de sediar o museu, o 
projeto é que o espaço do 
Centro Cultural seja trans-
formado em um complexo 
destinado a atividades re-
lacionadas ao antigomobi-
lismo.

A Prefeitura de Caçapava 
informa que, a partir da 
próxima quarta-feira, dia 
13, a Secretaria de Cultu-
ra passará a funcionar em 
novo endereço, na Rua 
São Bento, 48, Vila An-
tonio Augusto, no mesmo 
prédio do Fundo Social de 
Solidariedade do Municí-
pio. O horário de atendi-
mento será das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h. Tel. (12) 
3652-9222.

Secretaria de Cultura passa a funcionar em 
novo endereço a partir da próxima semana

Caçapava lança edital para criação do 
Serviço Especializado para Pessoa em 

Situação de Rua, na modalidade de 
Abordagem Social

morar o serviço destinado 
às pessoas em situação de 
rua.
Os interessados em par-
ticipar do edital para im-
plantação do serviço, 
devem acessar o site: ca-
capava.sp.gov.br/publica-
coes/editais/abordagem-
-social  e acessar o edital 
na íntegra. 

De acordo com a Secreta-
ria de Cidadania, o serviço 
de abordagem social tem 
como objetivo dar início 
à construção de um novo 
projeto de vida, ao enca-
minhamento para retorno 
à família ou a cidade de 
origem, visando a reinser-
ção social e no mercado de 
trabalho.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cidadania e Assistência 
Social, está com edital 
aberto para realização de 
parceria com organizações 
sociais interessadas na 
cogestão do serviço para 
população em situação 
de vulnerabilidade e risco 
social. O objetivo é apri-
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EXPEDIENTE

Cupons para sorteio 
de City Tour Histórico 

Cultural e Pinda devem 
ser depositados até 

sexta-feira

O tour será feito em um 
micro-ônibus e conta com 
guia, explicando os pon-
tos turísticos e contando 
um pouco sobre a história 
e as curiosidades de Pin-
damonhangaba. Todas as 
paradas, entradas nos lo-
cais e alimentação estão 
inclusas.
Os alimentos arrecadados 
serão destinados ao Fundo 
Social de Solidariedade, 
para ajudar as famílias que 
mais precisam.
Roteiro
O roteiro do City Tour His-
tórico-Cultural para a po-
pulação será: 8h15 – saída 
de frente ao paço munici-
pal; 8h30 – café da manhã 
no Shopping Pátio Pinda; 
10h – tour dentro do ôni-
bus pelos pontos históricos 
no centro da cidade; 10h30 
– Visita guiada ao Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina; 12h – almoço 
no Restaurante e Pizza-
ria Colmeia, localizado 
no corredor turístico do 
Ribeirão Grande; 14h30 
– visita guiada à Fazenda 
Nova Gokula para conhe-
cer a cultura hare Krish-
na; 17h – visita guiada ao 

Alambique Pinda Boa (às 
margens da Rodovia Nos-
sa Senhora do Bom Suces-
so) e encerramento às 18 
horas, novamente em fren-
te ao prédio da Prefeitura.
“O novo turismo vem com 
uma nova proposta para 
divulgação da história, dos 
atrativos turísticos e das ri-
quezas culturais de Pinda-
monhangaba. O City Tour 
foi criado para fomento 
do turismo junto aos mul-
tiplicadores dos diversos 
segmentos, e agora será 
aberto à população, que 
também terá a oportunida-
de de conhecer um pouco 
mais sobre a nossa cidade 
e ainda ajudar as famílias 
que mais precisam por 
meio da doação de alimen-
tos”, explicou o secretário 
adjunto de Cultura e Turis-
mo da Prefeitura, Ricardo 
Flores. 
“Agradecemos a parceria 
de todos os estabeleci-
mentos envolvidos e pre-
tendemos ampliar e di-
versificar nossos roteiros, 
fortalecendo por meio do 
turismo o desenvolvimen-
to econômico e a geração 
de empregos no setor”, 
completou

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo / Departamento de 
Turismo, mantém as ins-
crições para duas edições 
do City tour Histórico-Cul-
tural aberto à população. 
Todas as pessoas acima 
de 18 anos que desejarem 
fazer o tour devem ir até o 
Centro de Informações Tu-
rísticas (CIT) no Shopping 
Pátio Pinda, doar 1 kg de 
alimento para o Fundo So-
cial de Solidariedade, pre-
encher o cupom e deposi-
tar na urna.
O sorteio será realizado 
sexta-feira (8), no Sho-
pping Pátio Pinda, às 19 
horas, com transmissão 
ao vivo pelo Facebook da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Os cupons de-
vem ser colocados na urna 
até as 18 horas.
Serão sorteadas 24 vagas 
para cada um dos dois city 
tours: um no dia 19 de ou-
tubro e outro no dia 22 de 
outubro de 2021.
Essa é uma oportunidade 
para a população partici-
par dessa iniciativa que 
está fazendo grande su-
cesso em toda a cidade. 

da, Alda Torres.
Cerca de 20 bolsistas parti-
ciparam do curso e após o 
curso os participantes vão 
prestar serviços na Prefei-
tura de Ilhabela conforme 
o direcionamento munici-
pal.
O Bolsa trabalho é um 

Programa do Governo tem 
como objetivo de oferecer 
ocupação, renda e qualifi-
cação profissional para a 
população desempregada. 
Os contemplados recebem 
mensalmente a bolsa-au-
xílio de R$ 535 durante os 
cinco meses de programa.

Nessa semana aconteceu 
uma ação de acolhimento e 
integração com os benefi-
ciados do Programa Bolsa 
Trabalho em Ilhabela.
A ação teve a duração de 
três dias e foi ministrado 
pela coordenadora da Pro-
moção do Emprego e Ren-

Festa de Nossa Senhora Aparecida em Ilhabela 
é atração no feriado prolongado

morada em 12 de outubro, 
terá celebração durante 
todo o dia, iniciando às 8h 
com o Padre Marcelo, em 
seguida às 10h com Dom 
José Carlos e a noite, às 
19h30, com Padre Eduar-
do.
No dia 31 de outubro ha-
verá uma live especial 
no facebook da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida 
com sorteio de prêmios, 
entre eles uma Honda Biz 
0km. A Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida fica na 
Rua Antônio Carlos Aires 
da Fé, na Barra Velha.
Programação Novenas:
Sexta-Feira (08/10)

19h30: Novena Padre Eli-
mar
Sábado (09/10)
19h30: Novena Padre 
Márcio
Domingo (10/10)
19h30: Novena Padre 
Alessandro
Segunda-Feira (11/10)
19h30: Novena Padre An-
dré
Festa Nossa Senhora Apa-
recida – Missas
Terça-Feira (12/10)
8h: Missa com Padre Mar-
celo
10h: Missa com Dom José 
Carlos
19h30: Missa com Padre 
Eduardo

A Festa de Nossa Senho-
ra Aparecida em Ilhabela 
continua durante o final de 
semana e o feriado prolon-
gado. Novenas, missas e a 
tradicional festa social são 
algumas das atrações.
Este ano o tema da Festa 
de Nossa Senhora Apare-
cida é “Maria, somos povo 
de Deus, unido pela alian-
ça”.
As novenas continuam até 
11 de outubro, sempre a 
partir das 19h30, celebra-
das ao decorrer dos dias 
pelos Padres Elimar, Már-
cio, Alessandro e André. 
A grande festa de Nossa 
Senhora Aparecida, come-

Contemplados do Programa Bolsa Trabalho 
participam de curso de “Acolhimento e 

Integração”

no Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte.
Não há previsão de eleva-
dos acumulados nas próxi-
mas 72h (60 mm), porém, 
como um grande volume 
de água pode cair em um 
espaço curto de tempo, 
existe risco de transtornos, 
como deslizamentos, de-

sabamentos, alagamentos, 
enchentes e ocorrências 
relacionadas a raios e ven-
tos. Assim sendo, ressalta-
-se a importância de aten-
ção especial às áreas mais 
vulneráveis.
Em caso de emergência, 
acione a Defesa Civil de 
Ilhabela no 199.

A Defesa Civil emitiu nes-
ta sexta-feira (8), um avi-
so de risco meteorológico 
para a região entre sábado 
(9) e segunda-feira (11).
Neste período novas insta-
bilidades irão avançar no 
Estado, provocando con-
dições para chuvas fortes, 
seguidas por raios e ventos 

Contemplados do Programa Bolsa Trabalho 
participam de curso de “Acolhimento e 

Integração”



página 3A Gazeta dos Municípios09,10,11,12 Outubro de 2021

Escolas de Ubatuba 
modernizam 

aprendizado e 
implantam polos de

inovação 
tecnológica

interatividade juntos com 
o professor, acessando 
jogos, leitura de livros e 
uma serie de aplicativos 
que darão a eles um gosto 
maior pela aprendizagem, 
de forma mais dinâmica e 
moderna, com tecnologia 
de ponta”, salientou a se-
cretária da pasta, Fatinha 
Barros.
As escolas que receberão 
o projeto “Cuidando do 
Futuro” estão finalizan-
do os ajustes das adequa-
ções necessárias para que, 
dentro de sessenta dias 
(primeira quinzena de de-
zembro), estejam com o 
ambiente acolhedor, colo-
rido e atraente, totalmente 
finalizado.
“O contrato com a empre-
sa parceira do projeto tem 
a duração de dois anos. 
Inicialmente, os equipa-
mentos serão alugados, 
com toda a garantia ne-
cessária para a efetivida-
de dos trabalhos, porém, 
a Secretaria de Educação, 
tem a pretensão de adqui-
rir seus próprios equipa-
mentos e promover am-
pliação dos pólos dentro 
da Rede Municipal, com 
a criação demais cinco de-
les”, acrescentou.
O município conta, atu-
almente, com doze mil 
alunos e oitocentos pro-
fessores, entre creches até 
ensino médio, atuando em 
52 unidades escolares.

De acordo com a secre-
tária, o interesse pelo uso 
da linguagem tecnológica 
foi despertado no período 
das aulas remotas ainda 
que alunos e professo-
res, porém de uma forma 
muito precária, pois mui-
tos alunos e professores 
não tinham computador 
em casa, usando apenas o 
aparelho celular.
“Agora, teremos uma 
tecnologia mais moder-
na, acessível e atraente 
porque a criança também 
aprende brincando. Brin-
car, expressar-se, desco-
brir, correr atrás, incenti-
var a criatividade – tudo 
isso auxilia no processo e 
esse equipamento vai dar 
mais oportunidades aos 
nossos alunos e, conse-
quentemente, irá melhorar 
a aprendizagem”, finali-
zou Fatinha.
Mais computadores
Fora o Centro Tecnológi-
co em cinco escolas, cada 
escola municipal vai rece-
ber um computador novo 
para sua secretaria e apoio 
dos trabalhos. 
Além disso, as 15 salas 
de recurso também serão 
contempladas com uma 
máquina para cada unida-
de. 
As salas de recurso de-
senvolvem trabalho com 
as crianças que possuem 
necessidades educativas 
especiais (NEE).

A Secretaria de Educação 
de Ubatuba está implan-
tando o projeto Centro 
de Inovação Tecnológica, 
“Cuidando do Futuro” 
na Rede Municipal de 
Ensino. Os pólos serão 
compostos por TVs, mo-
biliários adequados e 35 
tablets (Apple). Para su-
porte, haverá um profes-
sor técnico, monitorando, 
acompanhando e auxilian-
do o professor responsável 
pelo ensino regular e, tam-
bém, os alunos.
A princípio, serão cinco 
pólos de inovação tecno-
lógica: EM Nativa Fer-
nandes de Faria, no Ser-
tão da Quina, pela região 
Sul; EM José Belarmino 
Sobrinho, no Puruba, pela 
região Norte; EM Mário 
Covas Júnior, no Ipiran-
guinha pela região Oeste; 
EM Profª Maria Josefina 
Giglio da Silva, Estufa II, 
região Central e a sede da
Secretaria de Educação, 
que também fica no cen-
tro, funcionando tempo-
rariamente até o término 
da construção do polo no 
bairro do Itaguá.
Os alunos das escolas 
próximas aos pólos serão 
beneficiados com o aces-
so aos equipamentos por 
meio da criação de um 
cronograma para a utiliza-
ção dos pólos.
“Por meio dos tablets, os 
alunos trabalharão com 

Secretaria de Turismo de 
Ubatuba divulga ações em 

comemoração dos 384 anos 
da cidade

aberto”.
Qualificação dos ambulan-
tes de alimentos e bebidas
Com o apoio do Sebrae, 
uma capacitação vai quali-
ficar ambulantes voltados 
aos setores de alimentos 
(A) e bebidas (B).  
O curso tem a duração de 
cinco dias e, ao final, os 
participantes receberão um 
diploma e terão a possibi-
lidade de abrir uma linha 
de crédito junto ao Banco 
do Povo Paulista em Uba-
tuba. Durante a formação, 
serão abordados diversos 
temas como, por exemplo, 
a melhor maneira para ar-
mazenar de alimentos.
Restaurante Week
Ainda com relação a ali-
mentos, no dia 28 de ou-
tubro também haverá o 
lançamento de um evento 
nacional de gastronomia 
que terá o apoio da Prefei-
tura de Ubatuba. 
O “Restaurante Week” é 
uma iniciativa inédita na 
cidade e acontece a partir 
do dia 29 do mesmo mês.

Inaugurações em espaços 
da Setur
Para finalizar a programa-
ção da pasta, a Setur inau-
gura um espaço que vai 
sediar a exposição de pe-
ças de artistas de expres-
são municipal. 
A cada mês, um artista vai 
exibir suas obras em uma 
das salas da secretaria.
Ainda no mesmo espaço 
do Paço Nóbrega, local 
que abriga a Setur, será 
inaugurado o Rancho 
Caiçara, um equipamen-
to disponibilizado para 
o uso das comunidades 
tradicionais, onde ficarão 
disponíveis peças como 
artesanato, obras de arte 
e exemplares da gastrono-
mia dos povos indígenas, 
quilombolas e comunida-
des caiçaras, marcando 
presença diariamente no 
local. Continue acom-
panhando mais detalhes 
sobre a programação de 
aniversário dos 384 anos 
de Ubatuba nos canais ofi-
ciais da Prefeitura.

Em comemoração ao ani-
versário de 384 anos de 
Ubatuba, a Secretaria Mu-
nicipal de Turismo (Setur) 
elaborou uma programa-
ção com iniciativas de di-
versos setores, desenvol-
vendo atividades de lazer 
para os munícipes e, tam-
bém, apostando em ações 
como qualificação de 
mão-de-obra de segmen-
to, lançamento de evento 
nacional de gastronomia 
e inaugurações de espaços 
em sua sede.
Parque Iperoig
Inspirado nos moldes da 
capital paulista, a Setur, 
com o apoio de outras 
secretarias, promove o 
“fechamento” da aveni-
da Iperoig, que permeia a 
orla da região central, no 
período das 10h às 16h, 
para o desenvolvimento de 
atividades de lazer, espor-
tivas, culturais e sociais. 
De acordo com Alessan-
dro Lúís Morau, secretário 
da Pasta, trata-se de uma 
espécie de “parque a ceu 

Semana das Crianças terá atividades 
diferenciadas para alunos nas escolas

própria programação.
Kits de alimentação com-
plementar
Nesta semana, não haverá 
a entrega dos kits de ali-
mentação complementar 
porque estes já foram en-
tregues no período de 4 a 8 
de outubro.
Já na semana do dia 18, 
haverá a distribuição dos 
kits, normalmente. Os 
alunos que estão frequen-
tando a escola presencial-
mente (em sistema de reve-
zamento) receberão os kits 
na quinta-feira, e os que 
estão em sistema remoto 
(não indo para a escola em 

dia nenhum) poderão reti-
rar na escola, na terça-fei-
ra. Os kits de alimentação 
complementar são prepa-
rados para a necessidade 
de cada aluno, para o perí-
odo de 15 dias, de acordo 
com as recomendações da 
cartilha PNAE. As escolas 
também estão oferecendo 
a merenda escolar normal-
mente, mas como os alu-
nos ainda não estão 100% 
presenciais, a Secretaria 
de Educação continua dis-
ponibilizando os kits para 
aqueles cujas famílias se 
cadastraram para a retira-
da.

A Semana das Crianças 
será comemorada na rede 
municipal de ensino com 
atividades diferenciadas 
e um lanche especial para 
os alunos que estão fre-
quentando presencialmen-
te a escola, nos dias 13 e 
14 de outubro. No dia 15, 
será comemorado o Dia 
do Professor e não haverá 
aula.
Os alunos devem parti-
cipar de atividades re-
creativas diferenciadas e 
atividades pedagógicas 
voltadas para o tema de 
Dia das Crianças. Cada 
unidade escolar terá a sua 
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Secretaria de Educação de 
Pinda retoma aulas 

presenciais de forma 
gradual nas CMEI`s

“Até a semana do pós fe-
riado do dia 12 de outubro, 
as crianças matriculadas 
no período integral irão 
no meio período. Ou seja, 
metade da classe compa-
rece no período da manhã 
e a outra metade assiste a 
aulas no período da tarde. 
As crianças que estão ma-
triculadas no período par-
cial acompanham a escala 
de revezamento, ou seja, 
um grupo comparece em 
uma semana e o outro gru-
po acompanha na semana 

conseguinte”, explica a 
secretária de Educação, 
Luciana Ferreira.
Ainda de acordo com Lu-
ciana, o retorno integral 
será no dia 18 de outubro 
com ocupação de 100 por 
cento do espaço físico, 
respeitando a distância de 
1 metro entre as cadeiras. 
Pindamonhangaba conta 
com uma rede de educa-
ção infantil com atendi-
mento em 20 unidades do 
CMEI distribuídas pela 
cidade.

A Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba retoma as 
atividades presenciais nas 
CMEI`s (Centro Munici-
pal de Educação Infantil 
- Creches), de forma gra-
dual. O retorno aconteceu 
na última quinta-feira (07) 
dentro do planejamento 
gradual estipulado pela 
Secretaria de Educação.
O retorno gradual organi-
za os alunos em grupos in-
dependentes com o intuito 
de evitar aglomerações. 

Secretaria de Obras e 
Planejamento de Pinda 
recebe Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos 
para reunião de 
esclarecimento

uma fase de grandes in-
vestimentos e ocupações 
de solo sendo realizadas 
de forma qualitativa” afir-
mou a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco.
Durante o encontro os pro-
fissionais de engenharia 
e arquitetura sugeriram 
ações para otimizar ainda 
mais o processo de apro-
vação de projeto, sendo 
pontuado o Decreto nº 
6.036/2021, que alterou a 
aprovação de projetos com 
atividades sujeitas à licen-
ça sanitária.
A medida visa desburo-
cratizar a aprovação de 
projeto de prédios que pre-
cisam da aprovação sani-
tária. Durante o encontro 
a Prefeitura ressaltou que 
os profissionais devem ser 
responsáveis em equalizar 
as questões técnicas de 
ambas aprovações, garan-
tindo o êxito do trabalho.
“O diálogo aberto da Se-
cretaria de Obras e Pla-
nejamento com os profis-

sionais tende a evoluir o 
método de trabalho e bus-
cando sempre melhorias 
em prol do crescimento do 
município e proporcionan-
do um ambiente favorável 
para a atração de novos 
investimentos”, acres-
centou Marcela. Dentre 
os participantes do en-
contro, esteve presente o 
presidente da Associação 
dos Profissionais de En-
genharia e Arquitetura de 
Pindamonhangaba (APE-
AAP), Eng. Emanuel 
Barreto Rios, que avaliou 
positivamente o encontro. 
“Agradeço à Prefeitura, 
na pessoa da Secretária 
de Obras e Planejamento 
Arq. Marcela Franco, que 
prontamente atendeu a 
nossa solicitação. 
Foi uma reunião muito 
produtiva com discussão 
item a item da pauta pro-
posta, dirimindo todas as 
dúvidas e esclarecendo 
itens de legislação impor-
tantes para o nosso traba-
lho”, afirmou Emanuel.

No final do mês de setem-
bro a Secretaria de Obras 
e Planejamento, recebeu 
no auditório da Prefeitura 
Municipal, os profissio-
nais da área de engenharia 
e arquitetura para uma reu-
nião de esclarecimentos e 
atualização sobre alguns 
pontos do processo de 
aprovação de projeto no 
município.Diversos temas 
foram abordados, entre 
eles a reavaliação da par-
ticipação do Condephaat 
junto a Lei nº 6450/2001, 
que se refere à anistia dos 
índices urbanísticos. Outro 
ponto debatido foi o IPTU 
Progressivo no Tempo, um 
instrumento do Plano Di-
retor que estava gerando 
dúvidas na interpretação e 
aplicação.
“A população não deve se 
preocupar com esse instru-
mento, pois a gestão públi-
ca deve atuar de forma que 
o bem coletivo seja con-
templado e todo o trâmite 
seja respeitado. 
Pindamonhangaba está em 

Guerreiras Pinda Futsal vão 
disputar a principal competição 

sub-20 do futsal feminino

está disputando o Cam-
peonato Paulista da Fede-
ração, atualmente está na 
segunda colocação, e é o 
atual campeão dos Jogos 
Regionais e Jogos Aber-
tos do Interior do estado 
de São Paulo. O elenco 
que disputará a Taça Bra-
sil tem Goleiras: Cami-
la e Jaque; Fixas: Duda, 
Sheyla e Tamtam; Alas: 
Gabi, Michele, Jho Jho, 
Danielle, Kelly e Aranda; 

Pivôs: Bruna, Martinha e 
Giovana; Comissão técni-
ca: Márcio Silva, Paloma 
Ribeiro, Thiago Silva, Na-
talia Rodrigues, Alexandre 
Arronge, Isabella Volpato.
“É o sonho de qualquer 
equipe participar desta 
competição, e com traba-
lho e dedicação, em tão 
pouco tempo de projeto 
conquistamos essa vaga”, 
disse o treinador da equi-
pe, Márcio Silva.

As Guerreiras Pinda Fut-
sal serão as únicas repre-
sentantes do estado de São 
Paulo na principal compe-
tição de futsal sub-20 do 
país, a Taça Brasil. O tor-
neio acontecerá na cidade 
de Brusque-SC entre os 
dias 25 e 30 desse mês.
A equipe conseguiu a clas-
sificação para a Taça Bra-
sil, por ter chegado à final 
do Campeonato Paulista 
sub-20 de 2019. O time 

Inscrições para segunda etapa do 
Circuito Corrida de Rua de Pinda 

terminam nesta sexta-feira

apenas ir até o Centro de 
Treinamento Luiz Caloi e 
confirmar a sua inscrição 
para segunda etapa até às 
18 horas do dia 8 de outu-
bro.
As pessoas que não se ins-
creveram ou não correram 
na primeira etapa poderão 
fazer as inscrições nos dias 
13, 14 e 15 de outubro.
Vale destacar que as ins-
crições podem ser feitas 

até o dia final ou até atin-
gir o número máximo da 
capacidade, que são de 
500 pessoas.
A corrida acontece dentro 
do Parque da Cidade, com 
4,9 km de percurso. Não 
haverá largada para todos. 
As largadas serão livres – 
assim cada pessoa corre 
no horário que achar me-
lhor e também evita aglo-
meração.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
SEMELP (Secretaria de 
esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba), está com 
inscrições abertas para a 
segunda etapa do Circui-
to Corrida de Rua – que 
acontecerá no Parque da 
Cidade, dia 24 de outubro, 
das 7 às 11 horas.
As pessoas que correram 
na primeira etapa precisam 


