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A Gazeta dos Municípios

Ação de combate à poluição 
visual é realizada pela prefeitura 

de taubaté ação de combate à 
poluição visual é realizada pela 

prefeitura de taubaté

expostos irregularmente. 
A multa aplicada varia de 
2 a 15 UFMT (Unidade 
Fiscal do Município de 
Taubaté), atualmente uma 
UFMT corresponde ao 
valor de R$ 209,16. Além 
da multa, também aplica-
-se a apreensão de bens, 
interdição e cassação de 
licença. A ação deve acon-
tecer pelos próximos 30 
dias. O grande número de 
propagandas irregulares 
que são espalhadas pela 
cidade através de cartazes, 
anúncios, faixas, banners, 

cavaletes prejudica visual-
mente o município, acar-
retando em um cansaço 
visual com elementos de 
comunicação que não fa-
zem parte da arquitetura 
original da cidade, e trans-
mitem um aspecto de de-
sorganização e excesso de 
informações que muitas 
vezes escondem a paisa-
gem urbana.
Com esta ação a Prefeitura 
visa promover o bem-es-
tar paisagístico, ambiental 
e proteger o patrimônio 
público.

A Prefeitura de Tauba-
té através da Divisão de 
Posturas da Secretaria de 
Serviços Públicos do mu-
nicípio, iniciou nesta ter-
ça-feira, dia 21 de setem-
bro, ações de fiscalização 
de combate à poluição vi-
sual em várias localidades 
da cidade, para o restabe-
lecimento da paisagem ur-
bana.
Durante a ação os agen-
tes de Fiscalização, re-
colherão faixas, placas, 
cavaletes, entre outros 
elementos de divulgação 

Feirinha de artesanato de 
Taubaté da escola do 
trabalho no sítio do 

picapau amarelo
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 Pinda doa 400 
plantas em comemoração ao Dia 

da Árvore

ça Monsenhor Marcondes, 
a partir das 9 horas, onde 
serão disponibilizadas 250 
mudas. Qualquer muní-
cipe pode ir até o local e 
escolher duas plantas. A 
quantia está sendo limita-
da para que mais pessoas 
possam receber essa doa-
ção.
As plantas disponíveis 
são frutíferas: Jabuticaba, 
Acerola, Pitanga e Cam-
buca; as flores são: Buxi-
nho, Lírio da Paz, Cica, 
Azaléia e Ipê Amarelo.
Vale lembrar que os muní-

cipes que forem pegar as 
plantas devem seguir os 
protocolos sanitários da 
Covid-19, com o uso de 
máscara e o distanciamen-
to social.
Importante ressaltar que, 
para retirar as plantas no 
viveiro municipal, é ne-
cessário fazer o pedido via 
1DOC, com 20 dias de an-
tecedência, onde ela terá 
que informar se mora na 
área urbana ou na área ru-
ral, o tamanho do terreno 
e anexar um documento 
pessoal.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria do Meio Ambien-
te, com o apoio do DAT 
(Departamento de Aten-
ção ao Servidor Público), 
realizou na terça-feira (21) 
a doação de 150 mudas de 
plantas de diferentes es-
pécies, em comemoração 
ao Dia da Árvore. As do-
ações ocorrem na entrada 
do Shopping Pátio Pinda, 
onde houve um plantio 
simbólico.
Nessa quarta-feira (22), a 
doação acontecerá na Pra-

Prefeitura de Caçapava abre 
chamamento público para 

credenciamento e adesão ao Natal 
Cidade Simpatia 2021

que promova o turismo 
para o município e, conse-
quentemente, o fortaleci-
mento do comércio local, 
a geração de empregos, 
bem como a retomada da 
economia. O chamamen-
to, publicado na edição 84 
do Diário Oficial do Muni-
cípio, no dia 15 de setem-
bro, prevê o cronograma 
da programação, os tipos 
de decoração que serão 
disponibilizados, a contra-
partida aos comerciantes e 
empresários, a inclusão de 
uma área de alimentação 
no Mercado Municipal, al-

terações no trânsito da re-
gião central, bem como o 
valor das cotas de partici-
pação. As pessoas físicas 
ou jurídicas interessadas 
deverão preencher uma 
ficha de inscrição disponí-
vel junto ao chamamento 
e indicar o tipo de parti-
cipação que desejam. A 
ficha preenchida deve ser 
entregue no PAT (Posto 
de Atendimento ao Traba-
lhador), ou enviada pelo 
e-mail comissaoeventos@
cacapava.sp.gov.br, em 
até 30 dias da publicação 
do chamamento.

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Agricultura e da Comis-
são de Organização de 
Eventos, lançou, na última 
semana, um edital de cha-
mamento para o comércio 
e pessoas físicas e jurídi-
cas interessadas em aderir 
ao sistema de cotas para o 
fomento do Natal Cidade 
Simpatia 2021.
O objetivo é implantar 
uma decoração especial e 
chamativa em vários pon-
tos da cidade, incluindo 
região central e bairros, 

São Bento do Sapucaí 
ganhou o “Mural de Afetos”

Zé Pereira (no Guia Inte-
rativo) e com o “Mural 
dos Afetos”, onde os artis-
tas visuais BK e a filha da 
terra Feh Prado colocaram 
todo seu amor e dedicação 
para representar o tema 
“Juventude”. 
“Na minha pintura, as co-

res têm muito a ver com 
emocional, com afetivida-
de. 
O ser humano quando olha 
a cor, essa coisa colorida, 
essa coisa mágica, eu acho 
que desperta coisas boas 
dentro do ser humano”. - 
Feh Prado.

Nossa encantadora São 
Bento do Sapucaí, que 
respira cultura, foi um 
dos municípios escolhidos 
pelo SESC para partici-
par do Circuito SESC de 
Artes. Na ação São Ben-
to foi contemplado com a 
participação do Museu do 
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EXPEDIENTE

apoio da equipe”, contou 
a enfermeira Graziela Mu-
niz dos Santos.
Na região sul, a equipe 
do ESF Sertão da Quina, 
em parceria com o  NAS-
F-AB –  Núcleo Amplia-
do de Saúde da Família e 
Atenção Básica e o CRAS 
– Centro de Referência de 
Assistência Social – traba-
lhou a prevenção ao suicí-
dio e a violência doméstica 
em atividade realizada, na 
segunda-feira, 20, no espa-
ço da Escola Estadual Pro-
fª Aurea Moreira Rachou.
As palestras nas escolas 
são realizadas com reve-
zamento de participantes 
para evitar aglomerações, 
além de uso de máscaras, 
álcool em gel e manuten-
ção do distanciamento 
para evitar a Covid-19. A 
ação no Sertão da Quinta 
envolve tanto funcionários 
da Educação e da Saúde, 
quanto alunos e a comuni-
dade. A palestra irá se re-
petir na segunda-feira, 27 
de setembro, com rodízio 
dos participantes.
No ESF Perequê-Açu, a 
previsão é realizar uma 
roda de conversa sobre 
“Saúde mental para profis-
sionais de saúde” na quar-
ta-feira, 29 de setembro.
Entre em contato com a 
unidade de saúde mais 
próxima de sua residência 

para saber das atividades 
do Setembro Amarelo e 
agendar sua participação. 
Os endereços e contatos 
estão disponíveis no final 
do texto.
Como ajudar?
A escuta e o acolhimento 
sem julgamento da pes-
soa que dá sinais de falta 
de vontade de viver é a 
primeira orientação para 
amigos, familiares ou pro-
fissionais da rede de saúde 
e outros equipamentos pú-
blicos.
Em um vídeo realizado 
pelas equipes dos Centros 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS I e CAPS-AD) 
são apresentados alguns 
dos indícios de que uma 
pessoa precisa de ajuda, 
como tristeza profunda, 
baixa autoestima, falta de 
interesse, insônia, entre 
outros.  
Os postos de saúde são 
porta de entrada para a 
busca de ajuda profissio-
nal e o encaminhamento 
a serviços como o Centro 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS). No Brasil, tam-
bém existe o CVV – Cen-
tro de Valorização da Vida 
– que atende 24 horas pelo 
número 188 com apoio 
emocional para quem pre-
cisa conversar. O serviço é 
voluntário, sigiloso e gra-
tuito.

Os postos da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) de 
Ubatuba continuam a re-
alizar rodas de conversas 
e outras atividades como 
parte da campanha “Se-
tembro Amarelo”, em tor-
no à conscientização sobre 
o suicídio e a sua preven-
ção.
Os encontros reúnem fun-
cionários e munícipes e 
têm como foco a identifica-
ção de sinais de alerta sui-
cida, como ajudar e onde 
buscar ajuda. Também são 
tratados problemas como a 
depressão, abuso de álcool 
e outras drogas, imposição 
de padrões de comporta-
mento social e estresse 
profissional que, se não 
acompanhados, podem le-
var ao suicídio.
No sábado, 18, a equipe 
da UBS Cícero Gomes, no 
Centro, fez um café da ma-
nhã e roda de conversa de 
acolhimento. 
“Foi um momento muito 
bom de escuta onde to-
dos – inclusive os próprios 
trabalhadores da saúde – 
puderam compartilhar as 
dificuldades profissionais 
e pessoais que enfrentam 
neste momento de pande-
mia. 
A atividade teve resultados 
positivos inclusive com o 
retorno de uma das parti-
cipantes que buscou mais 

Postos de Saúde de Ubatuba 
promovem atividades do Setembro 

Amarelo

Prefeitura de Ilhabela realiza plantio de Ipê em atenção ao Dia da 
Árvore

alunos da Apae de Ilhabe-
la.  
A ação contou com a pre-
sença do vice-prefeito, 
João Pedro, do secretário 
de Meio Ambiente, Xico 
Graziano e a Presidente da 
Apae Mônica Kurachina.

“Nós vamos acompanhar 
o crescimento dessas ár-
vores que foram plantadas 
hoje e no futuro os alunos 
irão lembrar-se desse mo-
mento”, disse o secretário.
As mudas foram plantadas 
na Praça Elvira Storace, 
no Perequê.

A Prefeitura de Ilhabela, 
em comemoração ao “Dia 
Nacional da Árvore” e 
“Dia Nacional de Luta das 
Pessoas com Deficiência”, 
realizou nesta manhã de 
terça-feira (21), um o plan-
tio de mudas de Ipê Bran-
co com a participação dos 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 13/2021 
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concur-
so Público 01/2019 - CARGOS:  AGENTE OPERACIONAL, AGENTE 
ADMINISTRATIVO, AGENTE DE CRECHE, MONITOR DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL E SECRETÁRIO DE ESCOLA - A relação de classifi-
cados na integra e demais informações estão disponíveis no site da 
Prefeitura Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos 
aprovados serão também convocados por correspondência conforme 
o disposto no item 10.15 do Edital. Potim, 23 de Setembro de 2021. 
Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL Nº 311/2021 - EDITAL Nº 056/2021 - OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA URBANA NAS RUAS DO BAIRRO MIGUEL VIEIRA, 
POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS. A Comissão Municipal de Licitação e Ava-
liação, nomeada pela da Portaria Nº 190/2021, através de seu Presi-
dente, torna público e para conhecimento e intimação dos licitantes 
que, em sessão reservada, datada de 22 de setembro de 2021, após 
exame da documentação de habilitação apresentada, foi proferido o 
seguinte julgamento: EMPRESAS HABILITADAS: ESKELSEN AR-
TEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EMPRE-
SAS INABILITADAS: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LTDA e F. R. DA S. OLIVEIRA ME. Fica aberto o 
prazo recursal. Potim, 22 de setembro de 2021. Bruno Camilo França 
de Abreu - Presidente da Comissão de Licitações.

AVISO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 042/2021 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Lubrificantes – A Prefeitura Municipal de Potim informa a INABI-
LITAÇÃO da empresa R.G.F.C LUBRIFICANTES LTDA. A empresa 
atendeu a diligência aberta em sessão, apresentando declarações 
de entrega de produtos relacionados ao objeto do presente Pregão 
com quantidade e valor, porém sem comprovar o efetivo fornecimento 
dos produtos através de Nota Fiscal ou outro documento equivalen-
te. Será realizada sessão para avançar à fase seguinte do Pregão à 
realizar-se em 24/09/2021 às 09h00min, horário de Brasília/DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 22 de 
setembro de 2021. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.
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Pindamonhangaba comemora 
Dia da Árvore e início da 

Primavera com mais verde
pos d’água, melhora a qua-
lidade do ar além do embe-
lezamento da cidade com 
suas formas, cores, flores e 
frutos e melhor bem estar.
Outro trabalho importante 
que vem sendo realizado 
é a melhoria do paisagis-
mo em rotatórias, espaços 
e equipamentos públicos 
que contribui para o bem 
estar físico e mental, ca-
racterizado pela harmonia 
de uma paisagem equi-
librada, saudável e bela. 
“O ambiente paisagista 
cumpre o seu papel eco-
lógico proporcionando ao 
indivíduo vários benefí-
cios, através da interação 
natureza e ser humano”, 
afirmou o assessor da se-
cretaria, Fred Gama.
Segundo a secretária de 
Meio Ambiente, Maria 
Eduarda San Martin, as 
árvores desempenham um 
papel muito importante 
na melhoria da qualidade 
de vida da população e do 
meio ambiente. “Nossa 
Secretaria realizou um tra-
balho de planejamento dos 
locais e espécies que estão 
sendo utilizadas para que o 
plantio seja realmente efe-
tivo, propiciando a ameni-
zação de aspectos ambien-
tais adversos, e levando 
em consideração os aspec-
tos ecológico, histórico, 
cultural, social, estético e 
paisagístico”, ressaltou.
Marca histórica
Um fato positivo a come-
morar neste ano pelo mu-

nicípio foi a inclusão de 
Pinda no grupo de muni-
cípios paulistas classifica-
dos com a cor verde por 
manterem entre 20% e 
50% de vegetação nativa 
em seu território. Segun-
do o Índice Florestal de 
2020, realizado pela Se-
cretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente do Es-
tado de São Paulo, Pinda 
aumentou em mais de 4 
mil hectares sua cobertura 
vegetal nativa, ampliando 
em 22%. Em 2010, o per-
centual em relação à su-
perfície era de 25,3% e no 
ultimo ano, a Secretaria de 
Meio Ambiente do Estado 
registrou que esse percen-
tual foi para 30,9%.
Capacitação
A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente vem ao 
mesmo realizando a capa-
citação dos seus servidores 
que executam a manuten-
ção em árvores e cuidam 
dos jardins da cidade.
A capacitação está sendo 
realizada de forma prática 
e em campo, sendo abor-
dado temas como servi-
ço de jardineiro, corte de 
grama, manutenção de 
jardins, poda de árvores e 
técnicas de plantio, marca-
ção do terreno e abertura 
de berços, solo do jardim 
e técnicas de correção de 
acidez e adubação de plan-
tio, implantação de grama-
dos e controle de invaso-
ras, irrigação e controle de 
pragas e de doenças.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está comemo-
rando o Dia da Árvore nes-
ta terça-feira (21) e o início 
da Primavera nesta quarta-
-feira (22) com cronogra-
ma de ações que deixam a 
cidade mais arborizada e 
com melhor paisagismo. O 
trabalho vem sendo coor-
denado pela Secretaria de 
Meio Ambiente, que pre-
tende ao longo de 2021 su-
perar a marca de plantio de 
1.000 mudas de árvores.
Até o presente momento, 
800 árvores foram planta-
das em regiões como toda 
extensão do Anel Viário, 
córrego Campos Maia, ro-
tatórias em diversos bair-
ros e em praças públicas 
como do residencial Les-
sa, Morumbi, Ouro Verde, 
Araretama e bairros do 
Distrito de Moreira César. 
Está programado para os 
próximos dias o plantio 
de 250 mudas para a re-
gião central, do Bosque da 
Princesa e Av. NS Perpé-
tuo Socorro. Atualmente, o 
município vem plantando 
mudas de pata de vaca, pau 
brasil, mirindiba, palmeira 
imperial, aldrago, entre 
outras.
Com essas ações, o muni-
cípio proporciona melhor 
disponibilidade de abrigo 
e alimento à fauna, esta-
bilidade microclimática, 
conservação e preservação 
da diversidade da flora na-
tiva, redução da poluição 
sonora, proteção dos cor-

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 

Prefeitura de Pindamonhangaba 
promove Curso online  para 

capacitar empresários em Compras 
Públicas

car os conhecimentos em 
seu negócio.
As aulas acontecerão de 
28 a 30 de setembro, das 
18h30 às 20h30 horas.
A iniciativa é gratuita e 
busca orientar os empre-
sários(as) sobre os aspec-
tos essenciais para fazer 
as compras governamen-
tais, trabalhando concei-
tos relacionados com as 
legislações aplicáveis, 
modalidades de licitações, 
ferramenta Portal de Com-
pras Públicas, formação de 
preço de venda e técnicas 
de negociação.
De acordo com o secre-

tário de Desenvolvimen-
to Econômico, Roderley 
Miotto, o curso é uma 
oportunidade para quem 
administra ou está pensan-
do em abrir o próprio ne-
gócio com planejamento. 
“As ações da Prefeitura, 
em parceria com o Sebrae, 
seguem uma agenda di-
nâmica, voltada aos em-
preendedores locais, com 
cursos de capacitação e 
aprimoramento profissio-
nal, visando maior partici-
pação das micro e peque-
nas empresas no cenário 
do aprimoramento empre-
sarial”, finaliza Miotto.

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, em parceria 
com o Sebrae, promove 
o curso online “Compras 
Públicas - Fortalecimento 
e Ação”.
Os interessados devem fa-
zer a inscrição pelo telefo-
ne (12) 3128-9600 (opção 
4). Todos os concluintes do 
programa (75% ou mais de 
presença) receberão certi-
ficados e terão consultoria 
de duas horas (remota/on-
line) sobre Plano Estraté-
gico de Vendas e Aumento 
de Faturamento, para apli-
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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 

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 

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 


