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A GAzetA dos Municípios

Caraguatatuba inaugura 
primeira biblioteca
acessível da região

Tremembé implanta
coleta de óleo para
preservar o meio

ambiente

A Biblioteca Municipal 
“Afonso Schmidt”, de Ca-
raguatatuba, inaugurou, 
nesta quarta-feira (26), o 
primeiro espaço acessível 
para uso os equipamentos 
de acessibilidade e tecno-
logia assistiva para defi-
cientes, concedidos pelo 
programa “Acessibilidade 
em Bibliotecas” da Secre-
taria Estadual da Pessoa 
com Deficiência.
O espaço é equipado com 
ampliador automático, 
scanner leitor de mesa, 
teclado ampliado, mouse 
estacionário, software de 
voz sintetizada para atua-
ção com o software leitor 
de tela NVDA, computa-
dor, display braile e im-
pressora braile.
A Biblioteca Municipal, 
que fica na Fundacc – Fun-
dação Educacional e Cul-
tural de Caraguatatuba, 
foi uma das 18 do Estado 
de São Paulo, selecionada 
em 2016, para receber os 

A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turísti-
ca de Tremembé, repre-
sentada pela Secretaria 
de Agricultura e Meio  
Ambiente, torna perma-
nente o programa de reco-
lhimento de óleo vegetal, 
incentivando a prática da 
separação do óleo de cozi-
nha usado para destiná-lo 
corretamente.
Os munícipes podem en-
tregar o óleo armazenado 
em garrafas pets na Gara-
gem Municipal na Aveni-
da Audrá, Centro.

equipamentos que fazem 
parte do programa.
Responsável pela biblio-
teca, Fabiana Crnkowise 
destacou a importância de 
receber esses equipamen-
tos e que toda a equipe foi 
capacitada para atender os 
usuários. Segundo ela, a 
biblioteca tem cerca de 5 
mil pessoas com cadastro 
ativo e quase 150 usam o 
espaço diariamente para 
empréstimo e devolução 
de livros e acesso à inter-
net. “Com a Biblioteca 
Acessível o usuário pode-
rá usar o computador por 
40 minutos e se não tiver 
fila pode ficar mais tem-
po”, antecipou.
Na avaliação do secretário 
dos Diretos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso, 
Léo Macedo, a Prefeitura 
e a Fundacc deram um sal-
to na acessibilidade com a 
implantação do espaço de 
extrema importância na 
vida das pessoas com de-

Muitos estabelecimen-
tos comerciais como 
restaurantes, bares, lan-
chonetes, pastelarias, 
hotéis e residências não 
descartam mais o óleo  
vegetal usado na pia ou 
ralo na rede de esgoto, evi-
tando assim causar entupi-
mentos e infiltrações e po-
luir à água, dos rios, e por 
fim, os lençóis freáticos.
O aumento dos volumes 
recolhidos na cidade re-
flete a conscientização e o 
aumento na quantidade de 
postos de coleta na cons-

ficiência e para a inclusão.
A presidente da Fundacc, 
Silmara Mattiazzo, cha-
mou a atenção para quem 
tem algum deficiente na 
família e sabe como é difí-
cil para colocá-lo em aces-
so às redes sociais. “Hoje 
temos um teclado em brai-
les e vamos formar agentes 
multiplicadores para que 
possam atender todos que 
têm algum tipo de necessi-
dade especial”.
Durante a inauguração 
da Biblioteca Acessível, o 
prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior, destacou 
que “este é mais um ponto 
do nosso jeito de governar, 
tratar o próximo com todo 
o carinho que me merece. 
Só quem vive o dia a dia 
do deficiente sabe como o 
trabalho é árduo”.
O deficiente visual Marcos 
Wellington de Souza, 26 
anos, foi conhecer a biblio-
teca acessível e disse ter ficar  
muito feliz. “Há muito 
tempo esperava por um 
espaço assim. A prefeitu-
ra evolui e pensa nos de-
ficientes, promovendo a 
inclusão para o desenvol-
vimento das pessoas que 
precisam”.
Para ele, será muito mais 
fácil para quem preci-
sa mexer no computa-
dor, nos equipamen-
tos, sem complicação  
alguma. “Eu nem sabia 
que existia impressora em 
braile. Essa biblioteca é 
uma inspiração para o de-
ficiente ter a sua indepen-
dência”.

cientização e mobilização 
da população.
PROJETO DE COLETA 
DE ÓLEO: parceria entre 
as Secretaria de Educação e 
de Agricultura e Meio Am-
biente e empresas privadas 
(Previnatu, ONG Trevo 
e Óleos Liza – Cargil),  
com finalidade de co-
letar óleo de cozinha 
usado nas escolas e na 
casa dos alunos, dando  
o descarte ecologicamen-
te correto o óleo coletado, 
agora ampliado sua atua-
ção.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um 
grande felino, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontra-
da nas Américas. É o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão 
e o maior do Hemisfério Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, 
membro da família dos felídeos é encontrada nas regiões quentes e tem-
peradas do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os vocábulos “jaguar” 
e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jaguaretê”. Este 
felino mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora seja geralmen-
te maior e mais resistente. As características do seu comportamento e 
habitat são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja 
a densa floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terre-
nos abertos. Está quase ameaçada de extinção e seu número está em que-
da. As ameaças incluem a perda e fragmentação do seu habitat. Embora 
o comércio internacional de onça ou de suas partes, esteja proibida, o 
felino ainda é freqüentemente morto por seres humanos, particularmente 
em conflito com fazendeiros e agricultores. O felino tem sido largamen-
te extinto nos Estados Unidos desde o início do século 20. A onça faz 
parte da mitologia de diversas culturas indígenas, incluindo a dos maias, 
astecas e guaranis. Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como 
animal sagrado era caçado em cerimônias de iniciação dos homens como 
guerreiros.

Humor

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram 
fósseis humanos de dez milhões de anos, quando uma das alunas loira da 
nossa classe perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?
***
O marido dirige-se à mulher e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se 
esforçar e aprender a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim pode-
remos dispensar as nossas empregadas.
E a esposa respondeu:
- Eu tenho outra idéia bem melhor. Se você se esforçar sendo mais aten-
cioso e carinhoso comigo até poderíamos dispensar o nosso motorista e 
o nosso jardineiro.
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