O EVENTO ACONTECERÁ DE 26 DE
MARÇO A 5 DE ABRIL, A PARTIR DAS 9
HORAS, EM FRENTE A E.M. PROFESSORA
DIVA DO CARMO ALVES DE LIMA
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INTEGRAÇÃO – O PROJETO, QUE ACONTECERÁ DE 26 DE MARÇO A 5 DE ABRIL, ENVOLVERÁ TODAS AS SECRETARIAS
DO EXECUTIVO, DISPONIBILIZANDO DIVERSOS SERVIÇOS À COMUNIDADE, COMO CURSOS, OFICINAS,
ATIVIDADES ESPORTIVAS E VÁRIAS MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA DO BAIRRO

E

m mais uma iniciativa em prol da população, a Prefeitura
de Itanhaém estará promovendo o programa de serviços
públicos, Governo em Ação. Com o objetivo de descentralizar o atendimento à população, o projeto terá início no próximo
dia 26, no Jardim Tanise, bairro escolhido por ser um dos pontos
do Município mais carentes, e também, devido a grande concentração de famílias de baixa renda. Com concentração em
frente a E.M Profª Diva do Carmo Alves de Lima, localizada a Rua
2, s/nº, o Governo em Ação envolverá todas as secretarias do
Executivo, disponibilizando diversos serviços à comunidade, como
cursos, oficinas, atividades esportivas e várias melhorias na infraestrutura do bairro, até o dia 5 de abril.

blica, regularização de obras particulares e execução topográfica
para alinhamento e piquetamento de terrenos.

CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E INSCRIÇÃO PARA CURSOS PROFISSIONA- CONSULTA DE MULTA
LIZANTES. Estas serão algumas das oportunidades que a SOBRE IPVA E DPVAT
secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social estará oferecendo aos moradores da região. Todos terão uma chance de adquirirem alguma qualificação profissional, ou até mesmo receberem
informações de como podem ser beneficiados nos programas sociais, inclusive para pessoas com deficiência, dos governos Estadual
e Federal.

LIMPEZA DE VALAS, NIVELAMENTO
E PINTURA DE RUAS, PODA DE AR- EMISSÃO DO CARTÃO SUS, TESTE
VORES entre tantos outros serviços que as secretarias de Obras DE DIABETES E DO PEZINHO, AFEe de Serviços e Urbanização realizam em todo o município, serão RIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL são alexecutados nas vias dos bairros através do mutirão. A população
também poderá realizar solicitações de serviços de iluminação pú-

saber um pouco mais com os pro
sobre Doenças Sexualmente Trans
se e hanseníase, saúde mental, hi
ção contra câncer de colo do úte

guns dos serviços que estarão ao alcance da população de
forma mais próxima. Além disso, quem comparecer poderá

condutores e proprietários de veículos
tação sobre recursos de penalizaçõ
ria de Trânsito e Segurança estará re
conscientizar pedestres e condutore

VISITAÇÃO AOS PO
CURSOS E PALESTRA

mão-de-obra e desenvolvimento de um
vez mais em Itanhaém, o turismo. Es
Turismo, estarão lecionando cursos gra
de Turismo Receptivo e de Recreação,
sentar na tenda do Turismo, o compr
estar cursando, no mínimo, o Ensino F

PARTE INTEGRANTE DO BOLETIM OFICIAL - EDIÇÃO 57

fissionais da secretaria de Saúde,
smissíveis (DST) e AIDS, tuberculogiene bucal, tabagismo e prevenro e mama.

TAS E INFORMAÇÕES
AT também estarão disponíveis aos

s automotores, inclusive com orienes do trânsito. A equipe da secretaealizando palestras educativas para
es no trânsito.

ONTOS TURÍSTICOS,
AS tudo para a qualificação de

m dos setores que cresce cada
specialistas da secretaria de
atuitos de Agente Hoteleiro,
o interessado deve aprerovante de residência e
Fundamental. Vale res-
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ENTREVISTAS COM PESSOAS DO BAIRRO, EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS, DISTRIBUIÇÃO DO BOLETIM
OFICIAL, produção de matérias diárias para divulgação do mutirão e amostra de vídeos institucionais que apresentam
as belezas do Município, serão algumas das
ferramentas utilizadas pela secretaria de Comunicação Social, que é a responsável pela política
de informações do Governo Municipal. O Serviço de
Atendimento ao Cidadão (SAC), também estará à disposição da população, a fim de que possam fazer suas sugestões, solicitações e até mesmo reclamações.

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS EDUsaltar que a média por curso será de 30 alunos, contando, ainda,
CACIONAIS, ASSESSORIA PEDAGÓcom entrega de certificado para aqueles que conclui-lo.
GICA, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
DOAÇÃO DE MATERIAS APREENDI- BÁSICA tudo com a finalidade de proporcionar a popuDOS PELA FISCALIZAÇÃO E INFOR- lação local a chance de conhecer melhor o setor da Educação
que vem realizando várias mudanças sempre na busca do deMAÇÕES SOBRE ANDAMENTO DE senvolvimento da Cidade. Os cursos oferecidos serão de qualifibásica, como de auxiliar administrativo e empreendedorisPROCESSOS são as ações que a secretaria de Co- cação
mo, de 25 horas, e Recepção, com 18 horas.
mércio e Produção irá promover à comunidade. O público também ficará sabendo sobre regularização e instalação de
comércios locais. Já o departamento de Agricultura estará passando orientações
quanto a implantação da
Horta Comunitária/Caseira e fornecimento de insumos.

Ainda para aumentar a interatividade com o público, será realizado um Fórum de
Educação
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para análise diária das reivindicações da comunidade e sugestões
de melhoria do ensino municipal.

AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) E ATIVIDADES
ESPORTIVAS, como de futsal, futebol de campo, voleibol e basquetebol, roda de capoeira, apresentação de judô, ginástica laboral, serão desenvolvidas pela equipe de técnicos do departamento de Esportes. Quem participar terá a chance de disputar
campeonatos nas categorias infantil e adulto, ou se preferir participar da caminhada ‘Reconhecendo o Bairro’.

INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE
MÚSICA, FLAUTA E VIOLÃO, com os mesmos professores da Casa da Música. Como também apresentações de balé e de teatro infantil, estas serão as atrações do
departamento de Cultura do Município.

DOAÇÃO DE ALIMENTOS, CORTE
DE CABELO SOLIDÁRIO, CURSOS DE
GERAÇÃO DE RENDA como o de panificação e
de macarrão caseiro, sendo o último pertencente ao Projeto Só
Falta o Molho, serão oferecidos a toda comunidade, através
do Fundo Social de Solidariedade. Haverá ainda, cadastro de
famílias de baixa renda para posterior visita domiciliar.

ORIENTAÇÃO TRABALHISTA, EMISSÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO,
PREENCHIMENTO DE PROTOCOLO
DO RG, pedido de certidão de nascimento, casamento e
óbito, orientação trabalhista, teste da Superintendência do Trabalho Artesanal (SUTACO), orientação sobre a frente de trabalho,
preenchimento manual do cadastro do trabalhador e atendimento
do Banco do Povo. Todos estes serviços serão realizados pela equipe
da secretaria de Governo, através do Posto de Atendimento ao
Trabalhador (PAT).

PLANTIO DE MUDAS E CADASTRO
HABITACIONAL compõem os serviços da secretaria
de Habitação e Meio Ambiente. Tudo para incentivar o cultivo de
plantas e orientar interessados em participar do programa de habitação.
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