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Taubateanos 
trazem 17 

medalhas das 
paralimpíadas 
universitárias

também competiu no lan-
çamento de dardo, onde 
garantiu a medalha com 
marca de 17,05m.
Já Alessandro da Silva 
(classe F11), foi meda-
lha de ouro no arremesso 
de peso com a marca de 
13,37m e ouro também no 
disco, com 41,92m.
O velocista Aislan da Sil-
va (classe T38) conquistou 
três medalhas nas três pro-
vas que disputou. Levou 
a prata nos 200m, com a 
marca de 26.02s. E garan-
tiu também dois bronzes, 
nos 100m com a marca de 
12s76, e nos 400m com o 
tempo de 01min01s59.
A equipe teve mais dois 
representantes nas provas 
de campo, ambos estre-
ando em competições ofi-
ciais. Erick Gomes (clas-
se F44) conquistou três 
medalhas, sendo ouro no 
lançamento de disco, com 
a marca de 41,19m. Ele 
também conquistou a pra-

ta no arremesso de peso, 
com 11,15m, e prata no 
lançamento de dardo, com 
31,19m.
Rafael Graça (classe F42), 
conquistou três medalhas 
de prata. No arremesso 
de peso, ele teve como 
melhor marca 10,28m. 
No lançamento de disco, 
cravou na melhor tenta-
tiva 32,79m. E no lança-
mento de dardo, garantiu 
a segunda colocação com 
24,19m.
Na Natação, a represen-
tante do Programa Espor-
te Para Todos foi Larissa 
Oliveira. Ela conquistou 
três medalhas, sendo dois 
ouros e uma prata.
Nos 200m medley, Larissa 
foi a Campeã com a marca 
de 05min08s53. Ela tam-
bém foi a melhor na prova 
dos 100m peito, onde le-
vou o Ouro com a marca 
de 3min00s17. E conquis-
tou a Prata nos 50m bor-
boleta com 01min05s76.

A equipe do Programa Es-
porte Para Todos, da Pre-
feitura de Taubaté, trouxe 
17 medalhas Das Para-
limpíadas Universitárias 
2021. O evento foi dispu-
tado de sexta-feira a do-
mingo (19) no Centro de 
Treinamento Paralímpico, 
em São Paulo. A compe-
tição realizada pelo Comi-
tê Paralímpico Brasileiro 
(CPB) tem como objetivo 
estimular a participação 
de estudantes universitá-
rios com deficiência físi-
ca, visual e intelectual em 
atividades esportivas. No 
atletismo, ao todo foram 
14 medalhas, sendo três de 
ouro, nove de prata e duas 
de bronze.
André Rocha (classe F54) 
voltou a competir neste 
fim de semana e conquis-
tou três medalhas de prata. 
No lançamento de disco, 
alcançou 17,10m. No arre-
messo de peso, fez 7,57m 
como melhor marca. E 

Título do gran cup brasil de 
ciclismo é de Taubaté

seguindo pela BR -101 até 
o acesso a cidade de Para-
ty. Allan Maniezzo, ciclis-
ta da equipe de Taubaté foi 
o grande protagonista da 
prova e, para trazer o títu-
lo para Taubaté, arrancou 
forte nos últimos metros 
completando a volta com o 
tempo de 3h06min30seg.
A Taubaté Cycling con-
quistou outros bons re-

sultados em provas ante-
riores, como em São João 
del Rey, Guaratinguetá e 
a Volta Internacional do 
ABC.
Após a vitória em Uba-
tuba, a equipe de Taubaté 
tem uma semana de trei-
nos até a disputa da L’Éta-
pe Brasil by Tour de Fran-
ce, no dia 26 de setembro, 
em Campos do Jordão.

A Taubaté Cycling Team 
se destacou no Gran Cup 
de Ciclismo, prova que 
aconteceu no último do-
mingo (19) em Ubatuba, 
litoral norte de São Pau-
lo e somou pontos para o 
ranking brasileiro da mo-
dalidade.
O percurso de 128 Km, 
teve largada e chegada na 
Praia Vermelha do Norte, 

Prefeitura de Taubaté exalta mês 
da luta pela conscientização da 

pessoa com deficiência

48 são pessoas com defi-
ciências múltiplas e 212 
estão dentro do espectro 
autista.
A Secretaria de Educação, 
através do Nape (Núcleo 
de Apoio Pedagógico Es-
pecializado), fomenta 
práticas e capacitações, 
que buscam minimizar as 
barreiras atitudinais exis-
tentes nas relações inter 
e extraescolares, oportu-
nizando aos professores, 
formações que buscam 
levar a compreensão dos 
fluxos pedagógicos e do 
papel de cada personagem 
dentro de uma sociedade 
mais inclusiva, partindo 
do real para o ideal. Para 
os alunos, os resultados 
transparecem em oportu-
nidades, desconstruções 
e reconstruções de práti-

cas e ambientes escolares 
mais equitativos.

No último sábado (18), 
em modelo online e pre-
sencial, os profissionais da 
educação pública muni-
cipal tiveram capacitação 
voltada à temática, falando 
sobre Capacitismo – com 
falas de famílias e das pes-
soas com deficiência; os 
desafios e possibilidades 
da aprendizagem ao aluno 
surdo; e, sobre conteúdos 
e jogos pré-desportivos 
para a pessoa com defici-
ência.
Lembrando que o dia 21 
de setembro marca o Dia 
Nacional de Luta da Pes-
soa com Deficiência e que 
o dia 26 de setembro é dia 
de visibilidade da Comu-
nidade Surda.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Educação, exalta o Mês da 
Luta pela Conscientização 
da Pessoa com Deficiên-
cia e da Visibilidade da 
Comunidade Surda, com 
ações voltadas ao Setem-
bro Verde e ao Setembro 
Azul.
Atualmente, o Sistema 
Municipal de Ensino aten-
de cerca 2.200 alunos em 
Atendimento Educacional 
Especializado, matricula-
dos no ensino regular ou 
na EMEEEIEF Madre Ce-
cília. Entre estes 542 são 
pessoas com deficiência 
intelectual, 42 são pessoas 
com deficiência auditiva, 
56 são pessoas com defi-
ciência visual (cegueira e 
baixa visão), 98 são pesso-
as com deficiência física, 
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 295, Termo nº 7458
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ FORTUNATO BELO e PALMIRA BELO, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Jo-
aquim Távora-PR, nascido no dia 10 de agosto de 1939, de estado civil viúvo, de profissão metalúrgico, residente 
e domiciliado na Avenida dos Ipês, nº 442, Centro, Tremembé/SP, filho de REINALDO FORTUNATO, falecido e 
de EMILIA FORTUNATO BELO, falecida. A habilitante é natural de Quatiguá-PR, nascida no dia 22 de fevereiro 
de 1957, de estado civil divorciada, de profissão oficial de cozinha, residente e domiciliada na Rua Catalão, nº 37, 
Jardim Oratório, Mauá/SP, filha de JOSÉ BELO, falecido e de ANA FRIOGLIERI BELO, falecida. 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 295, Termo nº 7459
Faço saber que pretendem se casar ALFREDO CAVALHEIRO JUNIOR e TALITA PISCIOTTA FARIA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 23 de novembro de 1992, de estado civil solteiro, de profissão 
engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Ataulfo Alves, nº 459, Condominio Campos do Conde I, Ca-
minho Novo, Tremembé/SP, filho de ALFREDO CAVALHEIRO, de 62 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na 
data de 02 de agosto de 1959 e de ELIETE BUENO DAVID CAVALHEIRO, de 56 anos, natural de Tremembé/SP, 
nascida na data de 23 de agosto de 1965, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascida no dia 30 de abril de 1993, de estado civil solteira, de profissão nutricionista, residente e 
domiciliada na Rua Erivelto Martins, nº 94, Condominio Campos do Conde I, Caminho Novo, Tremembé/SP, filha 
de LUIZ JOSÉ FARIA, de 55 anos, natural de São Luiz do Paraintiga/SP, nascido na data de 11 de maio de 1966 e 
de SANDRA REGINA PISCIOTTA FARIA, de 56 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 02 de abril de 
1965, 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. 

Mental.
Com a pandemia e a obri-
gação do uso de máscaras, 
as pessoas passaram a co-
brir um pedaço do rosto e 
é para os dentistas que elas 
mostram no momento da 
consulta, como está seu 
semblante e sorriso, pos-
sibilitando a detecção do 
sofrimento mental.
Setembro Amarelo nos 
Caps I e AD. O mês “Ama-
relo” segue com ações vol-
tadas a Saúde Mental e 
entre elas estão: atividades 
de Psicoterapia com rodas 
de conversa entre profis-
sionais de saúde e alunos 
nas escolas estaduais, pa-
cientes nas unidades de 
saúde e atletas da Secreta-

ria de Esporte.
Pacientes e familiares par-
ticipam de palestras e as-
sistem vídeos motivacio-
nal voltados a valorização 
da vida, todas as quartas-
-feiras durante a espera 
para atendimento em con-
sulta no Centro de Aten-
ção Psicossocial Álcool e 
Drogas (Caps AD). Frases 
motivacionais e a cor ama-
rela que representa a cam-
panha, estão decorando as 
paredes da unidade.
Os pacientes do Centro 
de Atenção Psicosso-
cial (Caps I) visitaram o 
Centro Cultural Salga e 
a Biblioteca Pública Mu-
nicipal Mercedes do Nas-
cimento Jesus.

A reunião da equipe de 
Saúde Bucal da última 
quinta-feira (16/9) contou 
com a presença do arti-
culador de Saúde Mental, 
Jaime Israel e da psicó-
loga, Roberta de Moraes 
abordando o tema: “Se-
tembro Amarelo – Menos 
tabu, mais vidas”.
Na reunião eles apresenta-
ram um manual de preven-
ção ao suicídio, voltado aos 
profissionais, com orien-
tações técnicas de como, 
quando e o que perguntar 
aos pacientes, identificar 
sinais, sintomas, estreitar 
os laços e aprimorar a co-
municação entre a equipe 
de Saúde Bucal (dentista e 
auxiliares) com a de Saúde 

Fundo Social de Ilhabela inicia 
campanha para o Dia das 

Crianças

Tradicionais Caiçaras na 
Semana da Criança.
Serão disponibilizadas 
caixas nos supermercados 
parceiros, onde quem qui-
ser participar, poderá dei-
xar sua doação e fazer par-
te desta ação tão esperada 
pelas crianças.

Serão aceitos até o dia 15 
de outubro brinquedos no-
vos ou jogos para crianças 
até 12 anos e gostosuras 
como achocolatado em 
pó, leite em pó, bombons, 
chocolates, balas, biscoi-
tos recheados, salgadi-
nhos, entre outros.

Doe brinquedos ou gosto-
suras e fabrique um sorriso
O Fundo Social de Solida-
riedade de Ilhabela iniciou 
nesta segunda-feira (20) a 
campanha de arrecadação 
de brinquedos ou gostosu-
ras para presentear os pe-
quenos das Comunidades 

Profissionais de 
Saúde Mental de 
Ilhabela abordam 

o “Setembro 
Amarelo”

Rua dos Andradas em Pinda recebe 
pavimentação em 

trecho ampliado nesta 
quarta-feira

a conclusão com o novo 
pavimento asfáltico. Na 
sequência, o Departamen-
to de Trânsito executará a 
pintura de sinalização de 
trânsito.
Com essa melhoria, o tre-
cho entre a esquina com a 
rua Dep. Claro César (Bo-
ticário) e a esquina com a 
rua Cel. Fernando Prestes 
(Portal da Esfiha) recebe o 
mesmo padrão da primei-
ra fase, realizada entre o 
Banco Itaú e a lojas Teddy, 
trazendo o alargamento da 
calçada, melhor acessibili-
dade e mais qualidade para 
a mobilidade urbana da re-
gião central.
Esta melhoria faz parte do 
programa de revitalização 
da região central foi exe-
cutada graças à participa-
ção comunitária, sem cus-
tos para os cofres públicos, 
assim como as obras de re-
vitalização do Centro Co-
mercial 10 de Julho, que 
foi totalmente remodelado.
A empresa responsável 
pelo financiamento da obra 
foi o Laboratório Ecolyzer 
Ltda, que contratou a Ti-

noco Engenharia para a 
execução do projeto, tota-
lizando um investimento 
no valor estimado de R$ 
370.000,00.
Segundo a secretária de 
Obras e Planejamento, 
Marcela Franco, “melho-
rias na infraestrutura como 
essa, trazem uma completa 
requalificação do espaço 
urbano, garantindo segu-
rança e acessibilidade aos 
pedestres”.
O prefeito Isael Domin-
gues demonstrou satis-
fação com a melhoria 
realizada e frisou que o be-
nefício está sendo realiza-
do sem custos para o poder 
público e comerciantes.
“Tínhamos uma situação 
muito triste em que o es-
paço da calçada dessa rua 
não permitia a passagem 
de uma cadeira de rodas. 
Agora nossos comercian-
tes ganham um espaço 
revitalizado, valorizando 
seus imóveis e a popula-
ção mais conforto para fa-
zer suas compras e passear 
pela região central”, afir-
mou Dr. Isael.

A segunda fase das obras 
de ampliação da calçada 
e urbanização da Rua dos 
Andradas, na região cen-
tral de Pindamonhangaba, 
chega ao fim com os servi-
ços de pavimentação asfál-
tica, que acontecerão nesta 
quarta-feira (22).
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Se-
cretaria de Governo e Ser-
viços Públicos, executou 
nesta segunda-feira (20) o 
trabalho preliminar de pre-
paração da base.
Com a ação a Prefeitura 
cumpre o cronograma as-
sumido com comerciantes 
e proprietário dos imóveis, 
de que as obras seriam fi-
nalizadas neste mês de se-
tembro. As intervenções 
na rua tiveram início em 
14 de junho deste ano e nos 
últimos três meses foram 
executados os serviços de 
demolição da calçada anti-
ga, remoção do antigo piso 
asfáltico, adequação do 
sistema de drenagem, exe-
cução do passeio, assenta-
mento de guia e do novo 
piso hidráulico e agora 
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Pinda realiza treinamento para 
uso de pistola elétrica com 

agentes da GCM

nós temos e em breve te-
remos mais capacitações 
com nossos GCMs”, disse 
o secretário de Segurança 
Pública, Fabrício Pereira.
Ele ressaltou o uso dos 
equipamentos para coibir 
a violência. “A arma ele-
trônica é mais um recurso 
da gestão Dr. Isael Do-
mingues para combater 
a violência – garantindo 
proteção aos nossos agen-
tes e a toda população. O 
constante investimento em 
tecnologia e a capacitação 
profissional nos permitem 
estarmos prontos para im-
pedir atos criminosos na 
cidade”, assegurou o se-
cretário. 
O comandante da GCM 
em Pindamonhangaba, 

Sandro Alvarenga desta-
cou a vasta experiência 
do Comandante Elvis de 
Jesus da Guarda Civil Mu-
nicipal de São José dos 
Campos. 
“Esse relacionamento com 
São José dos Campos tem 
proporcionado uma for-
te parceria com Pinda-
monhangabae resultando 
num excelente preparo 
para os nossos GCMs no 
manuseio e abordagem 
com a arma elétrica”, afir-
mou Sandro. 
A Secretaria de Seguran-
ça agradeceu ainda o em-
penho dos instrutores da 
Guarda Civil Municipal 
de São José dos Campos, 
GCM Inspetor Clezio e 
GCM 1ª Classe Ramos.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Segurança 
Pública, realizou um curso 
de capacitação, dia 20 de 
setembro, para o uso ade-
quado de pistola elétrica – 
uma das espécies de arma 
utilizada pela GCM (Guar-
da Civil Metropolitana) 
em defesa da sociedade.
O curso foi realizado em 
duas etapas. Primeiro os 
guardas assistiram a uma 
aula teórica, e posterior-
mente realizaram uma aula 
prática, com o uso e dispa-
ros das armas elétricas.
“Nós agradecemos a Guar-
da Civil Municipal de São 
José dos Campos por ter 
efetuado o treinamento. 
Essa é uma parceria que 

Prefeitura Ubatuba realiza 
encontro com lideranças de 
comunidades tradicionais

tônio Braga da Silva, do 
Quilombo da Fazenda da 
Caixa;  Antônio dos San-
tos  e Jurandir Prado, do 
Quilombo da Caçandoca; 
Queli Lucio, do Quilom-
bo do Camburi; Patricia 
da Silva Santos, repre-
sentante caiçara da Asso-
ciação de Moradores de 
Picinguaba; Santiago Ber-
nardes, o coordenador do 
Fórum das Comunidades 
Tradicionais (FCT) Angra, 
Paraty e Ubatuba, além de 
Vitor Gama, supervisor 
da Secretaria Estadual de 
Educação de São Paulo.
As lideranças comuni-
tárias apresentaram aos 
membros do governo suas 
principais reivindicações, 
que incluem infraestrutu-
ra nas comunidades, com 
construção de pontes, me-
lhoria em ponto de ônibus, 
acesso à internet ou tele-
fonia, transporte público, 
melhorias nas estradas de 

acesso, sinalização e iden-
tificação nas entradas das 
comunidades, fiscalização 
nas praias e ordenamento 
do turismo.
O apoio com o resgate e a 
preservação da cultura das 
comunidades tradicionais 
para além das datas festi-
vas foi outro ponto enfati-
zado pelas lideranças pre-
sentes.
Como encaminhamentos 
da reunião, foram suge-
ridos a elaboração de lei 
para criar um conselho 
municipal que envolva 
todas as comunidades tra-
dicionais presentes no mu-
nicípio, a organização de 
audiência pública e con-
ferência das comunidades 
tradicionais e a elaboração 
de programas e políticas 
públicas específicas volta-
dos para cada comunidade 
– quilombolas, indígenas 
e caiçaras – segundo suas 
especificidades.

A Prefeitura de Ubatuba 
realizou na última quinta-
-feira, 16, no Teatro Muni-
cipal Pedro Paulo Teixeira 
Pinto, a segunda reunião 
do Grupo Intersetorial de 
Áreas de Governo forma-
do com o objetivo de criar, 
fortalecer e desenvolver 
políticas públicas volta-
das para as comunidades 
tradicionais. Participaram 
representantes das secreta-
rias de Assistência Social, 
Comunicação, Educação, 
Turismo, Esportes e Lazer, 
Pesca e Agricultura, além 
da Fundart e da Comtur.
O encontro contou com a 
participação de lideranças 
das diferentes comunida-
des tradicionais de Uba-
tuba. Estiveram presentes 
Cristiano Awá Kiririndju 
e Tiago Awá Tupã Mirim, 
da Aldeia Renascer; o ca-
cique Marcos Tupã, da Al-
deia Boa Vista; Laura de 
Jesus Braga e Marco An-

Ubatuba qualifica mais de 
100 munícipes em 

Setembro

também conta com 28 alu-
nos, está em andamento 
na Escola Municipal Go-
vernador Mário Covas, no 
bairro do Ipiranguinha.
As aulas acontecem de 
maneira presencial, po-
rém, respeitando todas as 
recomendações e protoco-
los de biossegurança em 
combate à Covid-19.
A capacitação em “Pla-
nejamento e Gestão de 
Empreendimentos Gastro-
nômicos” e “Orientador 
de Turismo Local”, ofere-
cidos pelo programa Via 
Rápida de maneira online, 
devem iniciar no dia 27 de 
setembro e vai qualificar 
50 pessoas. 
Os alunos têm elogiado a 
promoção dos cursos na 
cidade. 
“Essas formações são 

grandes diferenciais na 
nossa vida. Além de qua-
lificar, a iniciativa vem co-
laborando com a melhoria 
da autoestima dos alunos, 
pois devido à pandemia, 
muitos apresentaram qua-
dro depressivos. Eu já 
estou praticando e ven-
dendo minha produção. 
Agradeço à prefeitura pela 
oportunidade”, destacou a 
aluna de modelagem Se-
míramis da Costa Ferreira. 
Investir na qualificação da 
mão-de-obra local é uma 
solicitação da prefeita Flá-
via Pascoal, que comemo-
ra a descentralização dos 
cursos, que facilita o aces-
so à população dos bairros 
mais distantes da região 
central, e capacita essas 
pessoas para a inserção no 
mercado de trabalho.

A Prefeitura de Ubatuba, 
por meio da secretaria de 
Assistência Social, prevê 
a qualificação de mais de 
100 pessoas no mês de se-
tembro por meio de cursos 
gratuitos oferecidos em 
parceria com instituições, 
como o Governo do Esta-
do de São Paulo, Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (SENAI) e 
Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas do 
Estado de São Paulo (Se-
brae). 
O curso de confecção de 
moda praia acontece na 
carreta do Senai, que está 
localizada no bairro Es-
tufa II, e já está em anda-
mento, contando com 28 
alunos no total; já o curso 
de pequenos reparos em 
edificações – elétrica, que 

A Secretaria de Saúde de 
Potim Realiza treinamento e 
capacitação para os agentes 

de saúde da família

é capacitar todos para os 
trabalhos de vistoria em 
prevenção e exterminação 
da dengue. 
As visitas serão feitas ao 
longo da semana e serão 
vistoriados os quintais das 

residências. 
Pedimos atenciosamente 
que todos os munícipes 
colaborem para esta cam-
panha que é muito im-
portante. Dengue também 
mata !

A Secretaria da saúde de 
Potim realizou nesta terça-
-feira, dia 14 de setembro, 
o treinamento e capacita-
ção para os agentes de saú-
de da família.
O intuito do treinamento 



página 4 A Gazeta dos Municípios 22  de Setembro de 2021

Prefeitura de 
Ilhabela abre 

Fazenda Engenho 
D’Água para 

visitação

que nos visitam. Espero 
que em breve possamos re-
ativar neste local o Museu 
da Cachaça, um impor-
tante item da história da 
nossa cidade”, declarou o 
Prefeito Toninho Colucci. 
No local, também haverá 
uma exposição contando a 
história da Fazenda. 
“A exposição retrata os 
anos de atividades da Fa-
zenda, que entre os princi-
pais cultivos estava a ca-
na-de-açúcar e produção 

de cachaça. Poderão ser 
visitados os alambiques, o 
engenho, a casa grande e 
os jardins”, explicou o se-
cretário de Cultura, Mar-
quinhos Gutti. As visitas 
poderão ser r
ealizadas de segunda a se-
gunda, sempre das 10h às 
17h. 
O Parque Municipal Fa-
zenda Engenho D’Água 
fica na avenida Pedro Pau-
la Moraes, s/nº – Engenho 
D’Água.

A Fazenda Engenho 
D’Água será aberta ofi-
cialmente nesta quarta-
-feira (22/09), às 10h. O 
evento faz parte das co-
memorações dos 216 anos 
de Emancipação Político-
-Administrativa da cidade.
“O Parque Municipal Fa-
zenda Engenho D’Água 
faz parte da história do 
município. Estou muito 
feliz em poder reabrir este 
local para a população de 
Ilhabela e para os turistas 

Cidade Nova em Pinda 
recebe canteiro físico para 

melhorar trânsito
segurança para motoristas 
e pedestres.
A demarcação de sinaliza-
ção de solo foi substituí-
da pelas guias que estão 
formando o novo canteiro 
no acesso da avenida para 
a Rodovia Manoel César 
Ribeiro. O trabalho vem 

sendo realizado pelos ser-
vidores da Secretaria de 
Governo e Serviços Pú-
blicos. Ações como essa 
estão acontecendo em 
diversos bairros da cida-
de como Araretama, Alto 
Cardoso, Liberdade, Boa 
Vista, dentre outros.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou na úl-
tima semana as obras de 
construção de canteiro fí-
sico na Av. Rio de Janeiro, 
no bairro Cidade Nova. 
O objetivo da ação é pro-
porcionar melhor organi-
zação no trânsito e mais 

Construção de calçadas 
avança no Feital, em 

Pinda
Públicos.
No bairro do Araretama o 
acesso ao bairro do Bem 
Viver também vem re-
cebendo melhorias com 
lançamento de guias na 
Estrada Carlos Lopes 
Guedes Filho, preparando 
o local para também rece-
ber calçada.

“Trata-se de uma ação 
muito importante que 
além de proporcionar um 
melhor visual para o bair-
ro e mais organização traz 
segurança para os pedes-
tres”, afirmou o vice-pre-
feito e secretário de Go-
verno e Serviços Públicos, 
Ricardo Piorino.

Prosseguem no Feital as 
obras de construção da 
calçada na Av. João Fran-
cisco da Silva. Trata-se da 
principal avenida do bair-
ro e pela sua grande exten-
são o trabalho vem sendo 
realizado por etapas junto 
aos servidores da Secreta-
ria de Governo e Serviços 

Área verde do 
Mantiqueira em Pinda 
recebe urbanização

“Trata-se de uma demanda 
antiga dos comerciantes e 
moradores do bairro que 
estiveram reunidos com 
a gente e com as nossas 
ações o local ficará mais 
seguro para motoristas, 
ciclistas e pedestres”, afir-
mou o secretário de Go-
verno e Serviços Públicos, 
vice-prefeito Ricardo Pio-
rino.

Beira Rio – Outro bairro 
que vem recebendo me-
lhorias em sua urbaniza-
ção é o Beira Rio (próximo 
à ponte do Rio Paraíba), 
onde o espaço público da 
Academia da Melhor Ida-
de ganhou novo piso de 
concreto e uma mureta de 
contenção para ampliação 
do espaço utilizado pela 
comunidade.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba prossegue a 
realização de melhorias 
na área verde do bairro 
Residencial Mantiqueira 
(Moreira César), próximo 
à rua José Milton Montei-
ro. O espaço vem sendo 
urbanizado melhorando a 
mobilidade urbana na re-
gião comercial da entrada 
do bairro.

Projeto mesa 
Taubaté inicia 

cursos no bairro 
são gonçalo

número 32, Praça Mário 
Sutami, atrás do Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS).
Ao todo foram disponibi-
lizadas 100 vagas nos cur-
sos de Pães, Bolos, Mar-
mita fit e Bolo de pote.
O primeiro curso ofereci-
do no bairro São Gonçalo 
será de Pães – dia 21 de 
setembro das 8h às 12h; 
na sequência serão os cur-
sos de bolos – dia 22 de 
setembro das 13h às 17h; 
Marmita Fit – dia 23 de 
setembro das 13h às 17h; 
e Bolo de pote – dia 24 de 
setembro das 8h às 12h.
A expectativa é que os 
bairros Três Marias, Água 
Quente e Chácara São Sil-
vestre, que também são 
atendidos pelo Projeto 
Mesa Taubaté, recebam os 

cursos posteriormente.
 importante ressaltar que 
moradores de qualquer 
bairro podem fazer a ins-
crição e que apesar das 
vagas já terem sido preen-
chidas, os interessados po-
dem procurar o local nos 
horários dos cursos e caso 
haja alguma desistência as 
vagas poderão ser ocupa-
das.
A iniciativa é direcionada 
às pessoas que estão em si-
tuação de vulnerabilidade 
social e tem como objeti-
vo promover a geração de 
renda e aumentar as chan-
ces de reinserção no mer-
cado de trabalho. Todos os 
cursos terão quatro horas 
de duração e todas as pes-
soas que participarem das 
aulas receberão certifica-
dos do Sesi.

A Prefeitura de Taubaté, 
através do Fundo Social de 
Solidariedade (FUSSTA), 
iniciará nessa terça-feira, 
dia 21 de setembro, os cur-
sos de aprimoramento gas-
tronômico no bairro São 
Gonçalo. Essa iniciativa 
faz parte da segunda etapa 
do projeto Mesa Taubaté 
e inicialmente 300 vagas 
foram abertas, os bairros 
Cecap e Vila Aparecida já 
receberam os cursos.
A expectativa é oferecer 
800 vagas para a popula-
ção. Os cursos fazem par-
te de um convênio firmado 
entre a Prefeitura e o Sesi-
-Sp (Serviço Social da In-
dústria) e estão sendo re-
alizados em uma unidade 
móvel do Sesi que está es-
tacionada na André Cursi-
no dos Santos, próximo ao 

Prefeitura de Ilhabela 
realiza obra emergencial 

de enrocamento em 
parte da orla do Perequê

Públicos.
No bairro do Araretama o 
acesso ao bairro do Bem 
Viver também vem re-
cebendo melhorias com 
lançamento de guias na 
Estrada Carlos Lopes 
Guedes Filho, preparando 
o local para também rece-
ber calçada.

“Trata-se de uma ação 
muito importante que 
além de proporcionar um 
melhor visual para o bair-
ro e mais organização traz 
segurança para os pedes-
tres”, afirmou o vice-pre-
feito e secretário de Go-
verno e Serviços Públicos, 
Ricardo Piorino.

Prosseguem no Feital as 
obras de construção da 
calçada na Av. João Fran-
cisco da Silva. Trata-se da 
principal avenida do bair-
ro e pela sua grande exten-
são o trabalho vem sendo 
realizado por etapas junto 
aos servidores da Secreta-
ria de Governo e Serviços 


