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A Gazeta dos Municípios

Prefeitura de Taubaté 
realiza cerimônia de 
abertura da semana 
nacional de trânsito

der Público, Departamen-
to Estadual de Trânsito, 
Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Ro-
doviária Federal, Polícia 
Civil, Guarda Civil Muni-
cipal, entre outras autori-
dades. A Semana Nacional 
de Trânsito é comemorada 
anualmente entre os dias 
18 e dia 25 de setembro, 
de acordo com o artigo 
326 do Código de Trânsi-
to Brasileiro, e tem como 
objetivo promover ações 
de conscientização e edu-
cativas para motoristas, 
motociclistas, ciclistas, 

pedestres e passageiros, a 
fim de promover um trân-
sito mais seguro. O Tema 
das campanhas educati-
vas desse ano será: “No 
trânsito, sua responsabili-
dade, salva vidas”. A SE-
MOB preparou uma série 
de ações, como palestras, 
blitz e trabalhos educati-
vos que serão desenvolvi-
das entre os dias 18 e 26 
de setembro.
O Via Vale Garden Sho-
pping está localizado na 
Avenida Dom Pedro I, nº 
7.181, no Residencial Es-
toril.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana (SE-
MOB), realiza na sexta-
-feira, dia 17 de setembro, 
uma cerimônia de abertu-
ra da Semana Nacional de 
Trânsito 2021, que dará 
início às atividades que 
serão desenvolvidas na ci-
dade.
O evento será realizado às 
9h da manhã no Via Vale 
Garden Shopping, nas de-
pendências do HUB de 
Inovação “HITT” e con-
tará com a participação 
de representantes do Po-

Ubatuba recebe Gran 
Cup Brasil de 

Ciclismo 2021 no 
domingo, 19/09

78km – divisa do estado). 
A chegada está prevista 
para às 13h30, na Praia 
Vermelha. As categorias 
“ranking nacional” são 
destinadas apenas a atletas 
federados. As demais ca-
tegorias são destinadas a 
todos os atletas federados 
e não federados. O evento 
é uma realização da EMX 
Promoções e Eventos, su-
pervisionada pela Federa-

ção Paulista de Ciclismo, 
com o apoio da Prefeitura 
de Ubatuba por meio das 
secretarias de Turismo e 
Esporte e Lazer, DNIT e 
Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) e Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT). 
Saiba mais detalhes sobre 
a prova no site oficial do 
evento: http://www.emxe-
ventos.com.br/

Ubatuba sedia, no próximo 
domingo, 19, o Gran Cup 
Brasil de Ciclismo 2021. 
A largada está marcada 
para às 8h, na Praia Verme-
lha do Norte. O Gran Cup é 
formado por dois circuitos, 
ambos com saída da Praia 
Vermelha e percorrendo a 
Rio-Santos.  Um dos per-
cursos vai até a entrada de 
Paraty (140 km) e o outro 
até a cachoeira da Escada ( 

Pinda lança campanha 
Setembro Amarelo para 
prevenção ao suicídio

zação da vida. Os assuntos 
discutidos no dia foram: 
O suicídio entre os jovens 
brasileiros: como enfren-
tar esse problema; como 
as religiões em suas dife-
rentes doutrinas podem 
acolher dentro de sua vi-
são de espiritualidade os 
que pensam em suicídio e 
as famílias enlutadas pelo 
suicídio e qual a impor-
tância do diálogo e aco-
lhimento na prevenção do 
suicídio. A secretária de 
Saúde, Ana Cláudia Mace-
do, reforçou a importância 
do debate como recurso de 
prevenção ao suicídio. “É 
um momento de convidar 
toda a sociedade a pensar 
sobre a saúde mental de 
uma forma mais compro-
missada, principalmente 
neste ano de pandemia em 
que os casos de suicídio 
infelizmente cresceram. A 
ideia é ampliar os espaços 
de debate sobre depressão 
e ansiedade para que todos 
possamos trazer respos-
tas para essa questão so-
cial”, pontuou. O diretor 
da FASC, Carlos Eduardo 
Aguiar Alves, disse que 
“foi um prazer ceder o es-
paço para um evento tão 
importante neste momento 
delicado. Estamos abertos 
para o debate, dando con-
tinuação ao trabalho feito 
pelas irmãs franciscanas 
fundadoras da faculdade”. 
Já a presidente do CO-
MAD (Conselho Munici-
pal de Políticas Públicas 
sobre Álcool e Drogas), 
Ana Paula de Oliveira, 
contou sobre a formação 
do Conselho e as futuras 
ações. “O Comad ainda 

está em processo de re-
gularização, porém já es-
tamos com parcerias com 
os Caps e Prefeitura para a 
criação de um plano muni-
cipal de ação para preven-
ção e tratamento de casos 
relacionados ao tema da 
Campanha”.
O evento ainda reuniu 
autoridades municipais, 
como o presidente da Câ-
mara, José Carlos Gomes 
– Cal, além da vereadora 
Regininha. O grupo de 
artes cênicas da FASC en-
cerrou a noite com uma 
apresentação de teatro 
relacionado ao Setembro 
Amarelo.
Saiba mais: Desde 2014, 
a Associação Brasileira 
de Psiquiatria, em parce-
ria com o Conselho Fede-
ral de Medicina, organiza 
nacionalmente o Setem-
bro Amarelo. O dia 10 de 
setembro é oficialmente 
o Dia Mundial de Pre-
venção ao Suicídio, mas 
a campanha acontece du-
rante todo o ano. São re-
gistrados mais de 13 mil 
suicídios todos os anos no 
Brasil e mais de 1 milhão 
no mundo. Trata-se de 
uma triste realidade, que 
registra cada vez mais ca-
sos, principalmente entre 
os jovens. Cerca de 97% 
dos casos de suicídio estão 
relacionados a transtornos 
mentais. Em primeiro lu-
gar está a depressão, se-
guida de transtorno bipo-
lar e abuso de substâncias. 
Com o objetivo de preve-
nir e reduzir esses núme-
ros, a campanha Setembro 
Amarelo precisa do apoio 
de toda a sociedade.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
CAPs (Centro de Atenção 
Psicossocial) da Secretaria 
de Saúde, com o apoio da 
FASC (Faculdade Santa 
Cecília de Pindamonhan-
gaba), lançou a Campanha 
Setembro Amarelo, dia 15 
(quarta-feira). A campa-
nha é direcionada à pre-
venção ao suicídio.
O lançamento ocorreu na 
FASC, que também rece-
beu o segundo encontro 
de líderes religiosos para 
debater sobre o tema. As 
autoridades religiosas 
presentes foram Sérgio 
Gama Salum (Sacerdo-
te de Umbanda); Eduar-
do D´Angelo Mimesse 
(Psiquiatra e Moderador 
da Mesa); padre Marcelo 
Henrique de Souza (Ca-
tólico); Bramana Vaishna-
va Lokasaksi Dasa (Hare 
Krishna); Alexandre Fran-
cisco Silva (Evangélico); 
Newton Carlos Rodrigues 
Homem (Espírita); Pris-
cilla de Alencar Pacheco 
(Cigana); Kadam Fabiana 
Santa Joaquim (Budista) e 
Pai Júlio César Martorelli 
(Candomblé). Além dos 
líderes religiosos, o even-
to contou com a presença 
do público, que interagiu 
e tirou suas dúvidas so-
bre o assunto. Quem não 
conseguiu comparecer 
pôde acompanhar pela 
transmissão ao vivo no 
Facebook da Prefeitura 
de Pinda. A edição deste 
ano do Setembro Amarelo 
tem como tema “Por onde 
anda seu sorriso?”.
O objetivo é a conscienti-
zação a respeito da valori-
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Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio,
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso,
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável,
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um monte 
de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor
Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?
1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens
Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.

***

Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.

***

Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá,
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.
Pensamentos, provérbios e citações
A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.
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EXPEDIENTE

A Prefeitura de Ilhabela 
informa que, devido a pan-
demia e com o objetivo de 
diminuir a aglomeração na 
entrega dos medicamentos 
de Alto Custo fornecidos 
pelo Estado, ampliou o 
período para retirada neste 

mês de setembro.
A equipe da Assistência 
Farmacêutica realizará a 
entrega nos dias 17, 20, 
21, 22, 23, 24 e 27 de se-
tembro de 2021, sempre 
das 8h às 16h, na “Nossa 
Farmácia”, que fica na rua 

Prefeito Mariano Procópio 
de Araújo Carvalho, 86, no 
Perequê.
Vale lembrar que a retirada 
pode ser feita por um fa-
miliar ou amigo, mediante 
apresentação de documen-
to próprio e do paciente.

Prefeitura de Ilhabela inicia 
entrega de medicamentos de 

Alto 
Custo na próxima sexta-feira 

(17/9)

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

Livro D-25, FLS. nº 291, Termo nº 7450
Faço saber que pretendem se casar GUILHERME CARDOSO DOS SANTOS e FABÍOLA DOS 
SANTOS MONTEIRO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, in-
cisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 16 
de setembro de 1991, de estado civil solteiro, de profissão bancário, residente e domiciliado na Rua 
Pedro Celete, nº 831, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de ADRIANO DOS SANTOS, de 
50 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 09 de novembro de 1970 e de CLAUDIA CAR-
DOSO DOS SANTOS, de 51 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 30 de dezembro de 
1969, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, 
nascida no dia 25 de setembro de 1994, de estado civil solteira, de profissão assistente administra-
tivo, residente e domiciliada na Rua José Higino Siqueira, nº 479, Jardim Santana, Tremembé/SP, 
filha de JOSÉ SIDNEI MONTEIRO, de 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 10 de 
março de 1964 e de LAÍS PEREIRA DOS SANTOS MONTEIRO, de 67 anos, natural de Taubaté/
SP, nascida na data de 05 de junho de 1954, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 291, Termo nº 7451
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL ROQUE OLIVEIRA DE SOUZA e ISABELLY CRIS-
TINA QUINTINO DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 
31 de agosto de 1998, de estado civil solteiro, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Rua 
das Amarílis, nº 82, Flor do Vale, Tremembé/SP, filho de NEDILSON OLIVEIRA DE SOUZA, de 
48 anos, natural de São José dos Campos/SP, nascido na data de 08 de maio de 1973 e de MARCE-
LA ROQUE, de 40 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 19 de dezembro de 1980, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 10 
de novembro de 1999, de estado civil solteira, de profissão aprendiz gm, residente e domiciliada na 
Travessa Francisco de Paulo Abreu, nº 425, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de FÁBIO 
DA SILVA, de 42 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 17 de dezembro de 1978 e de 
GISELI ALEXANDRA QUINTINO DA SILVA, de 39 anos, natural de Pérola/PR, nascida na data 
de 17 de agosto de 1982, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e 
cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 292, Termo nº 7452
Faço saber que pretendem se casar FÁBIO JUNQUEIRA ALGARVE e CHARLLENY CRISTINA 
RIBEIRO DE MOURA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, in-
cisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Santo André-SP, nascido no 
dia 28 de outubro de 1986, de estado civil solteiro, de profissão professor, residente e domiciliado 
na Rua Torquato Neto, nº 55, Campos do Conde II, Tremembé/SP, filho de ALCIDES ALGARVE 
FILHO, de 62 anos, natural de Rio Claro/SP, nascido na data de 10 de novembro de 1958 e de MA-
RIA HELENA BAPTISTA JUNQUEIRA ALGARVE, de 61 anos, natural de São Paulo/SP, nascida 
na data de 19 de abril de 1960, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é 
natural de São Paulo-SP, nascida no da 04 de agosto de 1989, de estado civil divorciada, de profissão 
professora, residente e domiciliada na Rua Torquato Neto, nº 55, Campos do Conde II, Tremembé/
SP, filha de DECIO ANTUNES DE MOURA, falecido em Ubatuba/SP na data de 30 de setembro 
de 2020 e de ILCA QUINTINO RIBEIRO DE MOURA, de 65 anos, natural de Guarujá/SP, nascida 
na data de 28 de maio de 1956, residente e domiciliada 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.
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A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Saúde, ultrapassou na tar-
de desta última terça-feira 
(14) a marca de 400 mil 
doses de vacinas contra 
a Covid-19 aplicadas no 

município. De acordo com 
a última atualização, dis-
ponibilizada pela Vigilân-
cia Epidemiológica mu-
nicipal, foram aplicadas 
405.015 doses até a tarde 
de ontem.

Ao todo foram:
 252.429 1ª doses, 151.811 
pessoas já imunizadas 
completamente com a 2ª 
doses e 745 idosos que já 
receberam as doses adicio-
nais (3ª dose).

Taubaté ultrapassa a marca de 
400 mil doses de vacinas 

aplicadas contra a covid-19

  
 

 MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
 Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
 

AAUUDDIIÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  PPAARRAA  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOO  AANNTTEEPPRROOJJEETTOO  DDAA  

EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDAA  LLEEII  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  AANNUUAALL  ––  LLOOAA  --  PPAARRAA  OO    

EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  FFIINNAANNCCEEIIRROO  DDEE  22002222  

 
Em atendimento ao Artigo 48 parágrafo único da Lei 101 de 04 de 

maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão 
fiscal, mediante incentivo à participação popular na DISCUSSÃO DO 

ANTEPROJETO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PARA O 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, a Prefeitura Municipal de São Luiz do 

Paraitinga torna público que será realizada às 16:00 horas do dia 23 
de setembro de 2021, no recinto da Prefeitura Municipal, a 
AUDIÊNCIA PÚBLICA necessária à participação popular, convidando 
os interessados e a população do Município. 
Os demonstrativos do Projeto de lei orçamentária anual – LOA - 

estará à disposição dos interessados, que poderão fazer sugestões 
e/ou solicitar explicações a respeito do atendimento à legislação, 
nos sites da Prefeitura Municipal pelos seguintes e-mails:  
prefeitura@saoluizdoparaitinga.gov.br  
financeiro@saoluizdoparaitinga.gov.br  
fabiane@servam.com.br          
servam@servam.com.br .    
 

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
Prefeita Municipal 

  

  

  

  
 

Defesa civil adquire 
novos equipamentos 
para atendimento de 

ocorrências

desempenhar com mais 
precisão, agilidade e segu-
rança as ações desenvol-
vidas no atendimento das 
ocorrências. Entre os equi-
pamentos adquiridos está 
uma motosserra completa 
com cinco capacetes para 
os operadores, óleos para 
o motor, 10 unidades de 
correntes, 10 limas médias 
13/64, além de lubrifican-
tes para o correto funcio-
namento do equipamento. 
Um motopodador com a 
capacidade de chegar nos 
pontos mais altos para 
ações que exijam o corte 

ou poda de galhos e um 
gerador de energia. No dia 
04 de agosto, a Defesa Ci-
vil realizou uma cerimônia 
de homenagens e agrade-
cimentos com a entrega de 
placas de honrarias para o 
Promotor de Justiça e os 
juízes do Poder Judiciá-
rio que contribuíram com 
o empenho necessário 
para aquisição dos novos 
equipamentos. Na ocasião 
também receberam home-
nagens com certificados, 
os agentes da Defesa Civil 
pelos trabalhos realizados 
no município.

A Defesa Civil de Tauba-
té adquire novos equipa-
mentos para o trabalho 
das equipes, através de 
parceria com o Poder Ju-
diciário e o Ministério 
Público firmada no mês 
passado, que teve como 
objetivo além do reconhe-
cimento do trabalho, con-
tribuir com o desempenho 
e fortalecimento da estru-
tura da Defesa Civil no 
atendimento à população.
Com a aquisição das no-
vas ferramentas, materiais 
e equipamentos os agentes 
da Defesa Civil poderão 
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Cidade Inteligente, prio-
rizando a eficiência das 
ações públicas, desburo-
cratizando, agilizando os 
serviços máquina pública 
e criando um ambiente fa-
vorável à inovação. 
Com isso, a Prefeitura e 
a cidade vão se tornando 
inovadoras e com um le-
que de ferramentas a ser-
viço da população”, expli-
cou.
Ele ressaltou a platafor-
ma 1Doc, iniciada há dois 
anos, que possibilita o trâ-
mite de processos internos 
e externos de maneira rá-
pida e eficiente – elimina-
do o uso de papel, gerando 
economia e praticidade 
para todos os lados. “Com 
o 1Doc, por exemplo, eco-
nomizando cerca de R$ 20 
milhões ao ano em papel 
e impressão, além de agi-
lizar alguns processos em 
até 90% do tempo em rela-
ção a como era antes”.
Além disso, o cidadão não 
precisa ir até uma repar-
tição pública. “Ele pode 
resolver tudo de sua casa, 
local de trabalho ou com 
um celular conectado à in-
ternet”, completou.
A conexão com internet é 
outra ferramenta do Cida-

de Inteligente, que atual-
mente conta com 22 pon-
tos de wi-fi pela cidade, 
além das escolas. 
Outras ações de tecnologia 
a serviço da administra-
ção pública são as câme-
ras de monitoramento do 
CSI (Centro de Seguran-
ça Integrada), o cinturão 
de segurança em todas as 
entradas e monitoramento 
continuo, rede de dados de 
alta velocidade, ouvidoria 
digital, saúde informatiza-
da, dentre outros.
O prefeito dr. Isael Do-
mingues disse que o con-
vite para o evento é o reco-
nhecimento de uma gestão 
moderna, humana e tec-
nológica. “O investimen-
to em tecnologia, além 
de gerar economicidade, 
propicia inovação, empre-
endedorismo, integração 
internacional, colabora 
com a capacitação profis-
sional, resultando em sus-
tentabilidade e qualidade 
de vida para a população. 
Estamos dando um gran-
de passo em várias frentes 
de tecnologia e isso tem 
resultados significados no 
desenvolvimento de Pin-
damonhangaba”, finalizou 
o prefeito.

O investimento e as ações 
de tecnologia e inovação 
implementadas pela Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba nos últimos anos 
fazem o município ser re-
ferência nacional.
Recentemente Pindamo-
nhangaba foi convidada a 
participar da edição anual 
do maior encontro on-line 
de gestão pública do país, 
o ‘Governos do Futuro”, 
que vai ocorrer entre os 
dias 4 e 8 de 8 outubro, e 
debater temas como trans-
formação digital e eficiên-
cia fiscal.
O município será repre-
sentado pelo secretário 
adjunto de Administração 
e responsável por TI da 
Prefeitura, Danilo Velloso.
Ele vai debater sobre aas 
iniciativas promovidas 
pela gestão Dr. Isael Do-
mingues para atrair inves-
timentos e impulsionar o 
desenvolvimento tecno-
lógico, oferecendo facili-
dades para a população e 
empresários.
“Diversas ações que te-
mos realizado têm feito 
Pindamonhangaba ser um 
holofote de novas ideias, 
criando meios para o de-
senvolvimento de uma 
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1564. Para 2022, a Pre-
feitura espera mais de 300 
novos alunos na rede Mu-
nicipal de Ensino, porém 
tem capacidade para uma 
quantia ainda maior de no-
vos estudantes.
“Nesta quarta-feira, abri-
remos as inscrições para 
crianças em idade obriga-
tória de frequência esco-
lar, ou seja, 4 e 5 anos para 
matrículas na pré-escola 
fase I e fase II, assim como 
crianças de 6 anos para 
início ao Ensino Funda-
mental - 1º ano que estão 
fora da Rede Municipal”, 
disse a diretora Pedagógi-
ca, Elaine Prolungatti.
Ela explicou que a inscri-

ção será realizada no site 
educapinda.net.br ou por 
meio do link https://pre-
matricula.apus.info pelo 
responsável pela criança. 
Para realizar a inscrição é 
necessário ter em mãos a 
Certidão de Nascimento, 
o comprovante de Ende-
reço. “Vale lembrar que, 
somente a partir do dia 27 
de setembro as matrículas 
serão efetivadas na Secre-
taria do polo mais próxima 
da residência. Os pais ou 
responsáveis pelos estu-
dantes já matriculados na 
Rede Municipal de Ensino 
não precisam se preocupar, 
pois a vaga estará garanti-
da”, completou Elaine.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Educação, abre 
a partir das 09 horas dessa 
quarta-feira (15), as ins-
crições para matrículas de 
crianças entre 4 e 5 anos, 
que estão fora da rede mu-
nicipal de ensino, para Pré 
1, Pré 2 e crianças de 1º 
ano.
As inscrições devem ser 
feitas pelos pais ou res-
ponsáveis através do link: 
https://prematricula.apus.
info. As matrículas serão 
efetivadas a partir do dia 
27 de setembro. Mais in-
formações pelos telefo-
nes: (12) 3644-1562, (12) 
3644-1563 e (12) 3644-
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Ubatuba terá quase R$165 mil para 
investir em infraestrutura 

urbana

A Prefeitura de Ubatuba 
foi contemplada com re-
cursos para a execução 
de obras de infraestrutura 
urbana (iluminação públi-
ca- extensão do sistema) 
no conjunto habitacional 
Ubatuba G.
 O convênio com a se-
cretaria de Habitação do 
Estado, no valor de R$ 
164.808,58, foi assinado 
pelo secretário estadual 
da pasta, Flavio Augusto 
Ayres Amary e pela pre-
feita Flavia Pascoal na 
última terça-feira, 14, por 
meio do Programa Espe-
cial de
Melhorias (PEM) para 

obras de equipamento so-
cial. O recurso é destinado 
exclusivamente para esse 
fim e é oriundo do pro-
grama 2510 – que trata de 
requalificação habitacional 
e urbana. As obras devem 
ser iniciadas em, no máxi-
mo, 30 dias a serem con-
tados a partir da assinatura 
do convenio – sendo que 
o plano de trabalho pode-
rá sofrer adequação técni-
ca mediante autorização 
do secretário estadual da 
pasta. O repasse da secre-
taria de Habitação do Es-
tado será de R$ 100 mil 
reais, com liberação em 
parcela única, e o restante 

(64.808,58) será prove-
niente dos cofres do exe-
cutivo (contrapartida).
Segundo a prefeita, o in-
vestimento em infraes-
trutura no Ubatuba G vai 
proporcional facilidade e 
conforto aos moradores do 
conjunto habitacional.
Entrega aos beneficiários
Também nesta semana, a 
Prefeitura de Ubatuba e 
a equipe do CDHU fize-
ram a entrega de mais 49 
chaves aos proprietários 
dos apartamentos. Essa é 
a última fase do programa 
que, no total, conta com 
376 unidades habitacio-
nais.


