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A GAzetA dos Municípios

Biblioteca de Pindamonhangaba 
realiza projeto

“Livros que viraram filmes”

Departamento de Meio Ambiente 
prepara mudança para o Parque 
da Cidade em Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde de Pinda 
realiza atividades de

prevenção ao diabetes

Agricultores orgânicos familiares 
participam de palestra de Gestão de 
Cooperativas em Pindamonhangaba

Cerca de 500 pessoas, 
incluindo alunos e pro-
fessores, participaram do 
projeto “Livros que vi-
raram filmes”, realizado 
pela Biblioteca Municipal 
Vereador Rômulo Campos 
D’Arace, nos meses de se-
tembro e outubro.
Alunos de escolas muni-
cipais, estaduais e particu-
lares puderam assistir aos 
filmes: Extraordinário, Di-
ário de um Banana, Alice 
no País das Maravilhas, A 
Fantástica Fábrica de Cho-
colates, e outros.

Criado há cerca de 10 
anos, o Departamento de 
Meio Ambiente da Pre-
feitura tem como princi-
pal objetivo prevenir as 
ações que prejudiquem a 
área ambiental da cidade. 
Atualmente, a sede do de-
partamento se encontra às 
margens avenida Profes-
sor Manoel César Ribeiro, 
o intuito é levá-lo para o 
Parque da Cidade até os 
primeiros meses de 2019.
A área destinada para a 
nova sede do Departa-
mento de Meio Ambiente 
compreende aproximada-
mente 1000 m². Além de 
espaço para melhor aten-
dimento, a população vai 
poder conferir de perto as 
diversas espécies que são 
cultivadas no novo vivei-
ro municipal, que contará 
com área de 280m², que 
ficará logo atrás do prédio. 
O espaço reservado para 
sediar o departamento, é 
o mesmo que foi grafitado 
por artistas de rua, ainda 
neste ano.

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba prepa-
rou para esta semana di-
versas ações para preven-
ção ao diabetes. O objetivo 
é fazer com que mais pes-
soas estejam conscienti-
zadas e façam controle da 
doença.
Na manhã desta segunda-
feira (12), o prédio da Pre-
feitura recebeu ações de 
aferição de pressão, teste 
de glicemia e cálculo de 
IMC para os funcionários. 
Já nesta terça-feira (13), a 
campanha será no Recinto 
São Vito, em Moreira Cé-
sar, a partir das 8 horas. E 
na quarta-feira (14), a ação 
acontece no centro de Pin-
damonhangaba, na Praça 
Monsenhor Marcondes, 
das 9 às 16 horas.
A campanha contra o dia-
betes em Pindamonhanga-
ba tem parceria com: Etec 

O auditório da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
recebeu, nesta quinta-fei-
ra (8), a palestra gratuita 
“Gestão de Cooperativas”, 
voltada para agricultores 
orgânicos familiares de 
Pindamonhangaba e cida-
des da região. Essa é a pri-
meira ação para a forma-
ção de uma cooperativa de 
processamento de alimen-
tos orgânicos na cidade.
A palestra foi organizada 
pela Amavap – Associa-
ção de Amigos das Serras 
da Mantiqueira e do Mar 
e do Vale do Paraíba, e os 
palestrantes foram o Gui-
lherme de Mattos Araú-
jo e José Carlos de Faria 
Júnior, ambos ligados à 
Codeagro (Coordenadoria 
de Desenvolvimento dos 
Agronegócios), da Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo.
A Amavap foi criada no 
final do ano passado, e 
realiza seu trabalho tendo 
como base quatro pilares: 
turismo sustentável, meio 
ambiente, patrimônio cul-
tural e histórico e o desen-
volvimento rural susten-

Entre as escolas partici-
pantes, estão as escolas 
municipais Ayrton Senna, 
Francisco de Assis César, 
Franco Montoro, Dulce 
Pedrosa, os alunos das 
escolas Aprendiz e São 
Rafael também se inte-
ressaram pelo projeto e 
os adolescentes da Escola 
Estadual Ismênia puderam 
aprofundar o estudo com 
vídeos sobre o tema estu-
dado.
As sessões são promovi-
das no período da manhã 
e da tarde na biblioteca. 

O diretor de Meio Am-
biente, Prof. Fred Gama, 
explica que ao exemplo 
da cidade de São Paulo, 
levar o departamento para 
o Parque da Cidade é mui-
to positivo, pois aproxima 
a população dos trabalhos 
que estão sendo realizados 
pela Prefeitura. Além dis-
so, Prof. Fred afirma tam-
bém que há a intenção de 
elaborar projetos com as 
escolas municipais para 
que as crianças conheçam 
a flora local e viabilize in-
tercâmbio de informações.
A mudança para o Parque 
da Cidade será feita após 
adequação do mobiliário e 
funcionários. Nesta sema-
na, a equipe responsável 
está implantando alam-
brado no local que será o 
viveiro, o que possibilitará 
que a população visualize 
as espécies cultivadas.
Parque da Cidade tem ati-
vidades para toda a popu-
lação
O Parque da Cidade, além 
de receber as festivida-

João Gomes de Araújo, 
Colégio Tableau, Labora-
tório Oswaldo Cruz, Clí-
nica Synerclin e Colégio 
Futura – que colaborarão 
com atividades como afe-
rição de pressão, glicemia 
capilar, cálculo de IMC 
(Índice de Massa Corpó-
rea) e orientação nutri-
cional. De acordo com a 
Secretaria de Saúde da 
Prefeitura, estas ações se-
rão avaliadas e encami-
nhadas para Anad/Fenad, 
para unir as informações 
ao contexto nacional de 
avaliações, fazendo parte 
de futuras ações estratégi-
cas de controle e preven-
ção ao diabetes, além de 
possibilitar referências e 
tratamento adequado aos 
pacientes da Atenção Bá-
sica ou Especializado da 
Rede SUS (Sistema Único 
de Saúde). O que é dia-

tável, aliados à ética no 
trabalho e à comunicação.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba apoia a inicia-
tiva e cedeu seu auditório 
para a realização da pales-
tra. O prefeito Isael Do-
mingues, o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico Marcelo Martuscelli, 
o diretor de Agricultura 
Paulo Imparato e o as-
sessor Fernando Barbosa 
prestigiaram o evento.
De acordo com o coorde-
nador da Amavap, o agri-
cultor orgânico e biológi-
co, Marcos César Soares, 
a instituição e a Prefeitu-
ra estão construindo uma 
bela parceria. “Estamos 
contentes com a parceria 
com a Prefeitura. Trazen-
do agricultores para a co-
operativa, teremos mais 
facilidade para acesso a 
linhas de crédito, financia-
mento e projetos. Através 
da união desses proprie-
tários, podemos fortalecer 
a cadeia produtiva de ali-
mentos saudáveis”, expli-
cou.
Além da palestra, na oca-
sião, as representantes do 
Cpic (Centro de Práticas 

O intuito é estimular a 
curiosidade de conhecer 
as obras que inspiraram os 
filmes.
A biblioteca fica na Rua 
Ladeira Barão de Pinda-
monhangaba, 483 - Bos-
que da Princesa.
Os interessados em par-
ticipar do Projeto “Li-
vros que viraram filmes” 
podem entrar em conta-
to com a Biblioteca por 
e-mail (biblioteca@pinda-
monhangaba.sp.gov.br) ou 
pelos telefones 3645-1701 
e 3643-2399.

des de carnaval e de ani-
versário de emancipação 
político-administrativa de 
Pindamonhangaba, ofere-
ce também opções de la-
zer para a população. No 
espaço arborizado e com 
canto de pássaros, há a 
possibilidade de realizar 
caminhada, atividades ao 
ar livre e brincadeiras no 
playground para as crian-
ças.
A Secretaria de Espor-
tes da cidade promove no 
parque o projeto “Medida 
Certa”, em que os parti-
cipantes passam por ava-
liação física mensalmente 
e são trabalhados exercí-
cios funcionais e corrida, 
que acontece às terças e 
quintas-feiras. Há ainda o 
projeto “Viva Melhor”, às 
terças-feiras, com aulas de 
práticas corporais como: 
alongamento, exercícios 
respiratórios, Tai Chi Pai 
Lin e danças terapêuticas, 
para citar apenas algumas 
das atividades realizadas 
no Parque.

betes? O diabetes é uma 
doença caracterizada pela 
hiperglicemia, isto é, a ele-
vação da glicose no san-
gue. Pode correr devido 
a defeitos na secreção ou 
na ação da insulina, hor-
mônio que é produzido no 
pâncreas. O Ministério da 
Saúde enfatiza que o dia-
betes é uma doença crôni-
ca, mas que pode ser evita-
da, desde que haja hábitos 
saudáveis, como alimenta-
ção adequada e prática de 
atividades físicas.
Mortalidade causada pela 
doença
De acordo com o SIM 
(Sistema de Informações 
sobre Mortalidade), o Bra-
sil registrou um aumento 
de 12% entre 2010 e 2016 
em mortes causadas pelo 
diabetes. Em 2010 foram 
54.877 mortes, e em 2016 
61.398 óbitos. 

Integrativas e Comple-
mentares) da Prefeitura, 
Cristina e Denize, recebe-
ram o certificado pelo 4º 
lugar no Prêmio Josué de 
Castro – Edição 2018, na 
categoria Programas ou 
Projetos de Políticas Públi-
cas, com o trabalho “Roda 
de Saberes em Alimenta-
ção Saudável (ROSA)”, 
do representante do Code-
agro, por meio do Consea 
(Conselho Estadual de Se-
gurança Alimentar e Nu-
tricional Sustentável).
Após a palestra, os próxi-
mos passos serão, já para 
janeiro de 2019, a reali-
zação de uma capacitação 
do Programa de Desen-
volvimento Rural de Base 
(PDRB), para famílias me-
nos favorecidas que plan-
tam e não têm condições 
de acesso a financiamen-
tos. Também para janeiro, 
está prevista a realização 
de seis cursos de capacita-
ção. Também nos projetos 
para 2019 da cooperativa, 
com o apoio do Governo 
do Estado, a realização de 
uma feira de agricultura 
sustentável em Pindamo-
nhangaba    
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Miscelânea
Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a 
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. 
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do 
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e 
cereais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a 
mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e 
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético 
da mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes 
e levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconfor-
to como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente 
contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tare-
fas imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora 
nas nuvens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos 
caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de 
experiência e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das 
forças, mas não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

Quatro dias após as fortes chuvas,
famílias começam a retornar para

suas casas em Caraguatatuba

Cerimônia de Formatura de
Guarda-Vidas Temporário será

realizada nessa quarta-feira (14/11)

Caraguatatuba foi atingida 
por fortes chuvas na últi-
ma quinta-feira (08/11), 
causando transtornos 
principalmente para cin-
co famílias do município, 
que tiveram suas casas in-
vadidas pela água, sendo 
necessário a Prefeitura fa-
zer o acolhimento no Cen-
tro Esportivo Municipal 
(Cemug).
Durante os quatro dias de 
abrigamento, 19 pessoas 
(10 adultos e nove crian-
ças) receberam todo o 
acompanhamento da Pre-
feitura de Caraguatatuba 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania, do Fundo So-
cial de Solidariedade e da 
Secretaria de Saúde.
As famílias têm suporte 

A Prefeitura Municipal de 
Caraguatatuba irá realizar 
a Cerimônia de Formatura 
Guarda-Vidas Temporário 
nessa quarta-feira (14/11), 
às 9h, na Praça Antônio 
Fachini onde está locali-
zado o posto de bombeiros 

com alimentação, roupas, 
produtos de higiene pesso-
al e de limpeza, colchões 
e cobertores, além de aten-
dimento com assistente 
social para identificar as 
principais necessidades 
pós desabrigamento e com 
enfermeiros, que acompa-
nharam o estado de saúde 
de três mulheres grávidas.
Com a autorização da De-
fesa Civil, nesta segunda-
feira (12/11), apenas uma 
família, de quatro pessoas, 
um casal e duas crianças, 
conseguirá retornar para 
sua casa.
Duas famílias, também 
autorizadas pela Defesa 
Civil, preferem não vol-
tar e procuram alugar ou-
tros imóveis. Outras duas 
famílias que residem na 

da praia Martin de Sá.
O Prefeito Aguilar Junior 
e o Capitão João Batis-
ta Rapaci, comandante 
do 3º Subgrupamento de 
Bombeiro Marítimo – Sal-
vamar Paulista compare-
cerão à Cerimônia.

mesma casa, aguardam 
nova vistoria da Defesa 
Civil.
É importante destacar que 
essas famílias têm condi-
ções de pagar aluguel de 
suas casas, contudo a Pre-
feitura coloca à disposição 
todo o suporte necessário.
Também continuam as do-
ações recebidas pelo Fun-
do Social de Solidariedade 
de Caraguatatuba, para ar-
recadação de produtos de 
limpeza e água às famílias 
afetadas pelas chuvas dos 
últimos dias e para possí-
veis situações emergen-
ciais futuras.
As doações podem ser 
encaminhadas na sede do 
Fundo Social, localizada 
na Rua José Damazo dos 
Santos, 39 – Centro.

Por meio de um processo 
seletivo, foram contrata-
dos 20 guarda-vidas, pelo 
período de 120 dias, para 
atuar nas praias de Cara-
guatatuba na alta tempo-
rada. As atividades serão 
iniciadas amanhã mesmo.
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Pescadores e Prefeitura de Caragua se 
reúnem com Gestor da Apa Marinha 

para discutir Plano de Manejo

Empreenda Caraguatatuba 2018 atrai 10 
mil visitantes e se consolida como maior 

evento de empreendedorismo do LN

Programa Trânsito Legal forma
60 alunos no Porto Novo

em Caraguatatuba

Na manhã de hoje (12/11), 
a Prefeitura de Caraguata-
tuba se reuniu com mem-
bros da Colônia Z8 e co-
munidade local pesqueira 
junto com o gestor da APA 
Marinha (Área de Prote-
ção Ambiental Marinha) 
do Litoral Norte para dar 
sequência ao plano de 
construção conjunta do 
Plano de Manejo.
Este documento, que é 
obrigatório para todas as 
unidades de conservação, 
orienta sua gestão e defi-
ne o zoneamento de todo 
o território da APA e as            
normas que devem orien-
tar o uso das mesmas e 
manejo dos recursos natu-
rais.
No último encontro da 
APA com as Prefeituras 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba promoveu o Em-
preenda Caraguatatuba 
2018 com mais de 100 ex-
positores da economia do 
município entre os dias 8 e 
11/11, na Praça da Cultura, 
no Centro. Dez mil pesso-
as visitaram os estandes 
do maior evento de em-
preendedorismo do Litoral 
Norte no período. Aberto 
ao público, o Empreen-
da Caraguatatuba contou 
com exposição, venda de 
produtos e serviços, além 
de palestras, workshops, 
rodadas de negócios, pra-
ça de alimentação e artis-
tas do município em um 
estrutura coberta com 5 
mil m².
A Prefeitura de Caragua-
tatuba manteve um estan-
de com diversos serviços 
para a orientação do públi-
co e dos empresários.  O 
Sebrae/SP trouxe a reali-
dade virtual aplicada aos 
negócios. Ao colocar os 
óculos de realidade virtu-
al, o usuário participou de 
um tour uma loja-conceito 
de moda e as tendências do 
mercado. O órgão também 
orientou e auxiliou empre-
endedores e futuros em-
preendedores na abertura 
de um negócio, na gestão 
empresarial e de como sair 
da informalidade.
No sábado (10/11), o pre-
feito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior, apresentou 
a palestra “Caraguatatuba, 
seus potenciais de negó-
cios”. Por cerca de 1 hora, 
o prefeito falou para uma 
plateia de cerca de 200 
pessoas, formada por sua 
grande maioria por empre-
sários.
Entre as novidades, Agui-
lar anunciou a construção 
de um Condomínio Em-
presarial na Região Sul, a 
informatização de serviços 
públicos, novos cursos de 
qualificação para empresá-
rios e população em geral, 
bem como a entrega de 
obras públicas.
Ainda no sábado (10), o 
secretário de Administra-
ção e Fazenda de Cara-
guatatuba, Ricardo Ro-
mera, ministrou a palestra 
“Como fornecer para a 
Prefeitura de Caraguata-
tuba.” Romera falou so-
bre os procedimentos que 
os empresários precisam 
adotar para fornecer pro-
dutos e serviços para ór-
gãos públicos, com ênfase 
na Lei 8666/93 (Licitações 
e Contratos) e outras legis-
lações pertinentes.
O Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba 
promoveu arrecadação 
de produtos de limpeza 

O Programa Trânsito Le-
gal, desenvolvido pela 
Prefeitura Municipal por 
meio da Secretaria de Mo-
bilidade Urbana e Prote-
ção ao Cidadão, formou 
mais 60 alunos na últi-
ma sexta-feira, 09/11, na 
EMEF Professora Maria 
Aparecida Ujio, no bairro 
Porto Novo.
A formatura foi trealizada 
após a finalização do ci-
clo de atividades dos alu-
nos dos 4º anos na escola 
que, além do certificado 
de conclusão, receberam 
também um talão de mul-
tas fictício, que poderá ser 
utilizado para a simulação 
de advertências a familia-
res.
O encerramento ocorre em 

de Litoral Norte, realizado 
no final de outubro, ficou 
definido que cada municí-
pio iria se reunir com suas 
lideranças e comunidades 
de pesca artesanal para 
pontuar aspectos específi-
cos de cada cidade, a fim 
de garantir que o plano 
pudesse atender as reais 
necessidades dos pescado-
res.
Durante a reunião de hoje 
(12), o gestor da Área de 
Proteção Ambiental Ma-
rinha do Litoral Norte 
(APAMLN), Márcio José 
dos Santos, falou sobre a 
importância das áreas de 
conservação e apresentou 
as sugestões e normativas 
de territórios.
Os pescadores presen-
tes puderam realizar seus 

e água para encaminhar 
às famílias afetadas pe-
las chuvas da quinta-feira 
(8/11).
O Empreenda Caraguata-
tuba também recebeu pa-
lestras e workshops, com 
temas relacionados à aber-
tura de um negócio, for-
malização, finanças, ges-
tão, franquias marketing e 
inovação.
Pré-estreia
A palestra “Pega a Visão: 
Eu sou o resultado do não 
que eu dei a todos os nãos 
que deram”, com o ex-am-
bulante, escritor e influen-
ciador digital, Rick Ches-
ther, marcou a pré-estreia 
do evento no dia 5 de no-
vembro (segunda-feira), 
no Teatro Mario Covas, no 
Indaiá.
De vendedor de água nas 
ruas do Rio de Janeiro, 
Rick Chester tornou-se 
influenciador digital no 
mundo do empreendedo-
rismo, escritor e palestran-
te disputado. É também 
autor do livro “Pega a Vi-
são” e diretor de Comuni-
cação e Marketing da Na-
ção Mangueirense (reúne 
os torcedores da Escola de 
Samba Estação Primeira 
de Mangueira). Em agos-
to desse ano, Rick Chester 
ministrou uma palestra na 
Universidade de Harvard, 
nos Estados Unidos.
O Empreenda Caraguata-
tuba 2018 teve como obje-
tivo incentivar a integração 
entre comércio, indústria, 
serviços, instituições de 
fomento, universidades e 
comunidade, por meio de 
temas relacionados à capa-
cidade e iniciativas empre-
endedoras do município; 
fortalecimento da rede de 
empresas locais; criação e 
ampliação de networking; 
além de servir de fomento 
para atrair novas empresas 
para a cidade e buscar o 
fortalecimento da cultura 
do empreendedorismo e a 
formalização de trabalha-
dores autônomos.
O Empreenda Caragua-
tatuba 2018 foi uma rea-
lização da Prefeitura de 
Caraguatatuba e conta 
com o apoio do Sebrae/
SP, Senai/SP, Concessio-
nária Tamoios, Investe SP 
– Agência Paulista de Pro-
moção de Investimentos e 
Competitividade, Associa-
ção Comercial e Empre-
sarial de Caraguatatuba, 
Associação de Hotéis e 
Pousadas de Caraguata-
tuba (AHP), Associações 
de Quiosques (AQC), 
Centro Universitário Mó-
dulo, Instituto Federal de 
São Paulo (IF/SP), Gene-
sis Comunicação Visual e 

todas as escolas de rede 
pública e particular que 
aderem ao Programa Trân-
sito Legal, após as aulas 
teóricas e práticas minis-
tradas durante o ano pelos 
agentes de trânsito Lucia-
ne Aparecida dos Santos e 
Rubem Delgado Barbosa 
Júnior (Rubão), responsá-
veis pelo programa.
Programa Trânsito Legal
Com 15 anos, o programa 
já abrangeu mais de 22 
mil alunos da rede pública 
e, deste agosto de 2018, 
também incorpora escolas 
particulares do município. 
De uma forma lúdica e di-
vertida e com auxílio de 
vídeos e jogos, os agentes 
de trânsito Luciane e Ru-
bão explicam a importân-

apontamentos para que 
fossem apresentadas pro-
postas na próxima reunião, 
agendada para o dia 28/11, 
junto com os municípios 
de Ilhabela, Ubatuba, São 
Sebastião e a Fundação 
Florestal.
Para o secretário de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca, Marcel Luiz Gior-
geti, o processo participa-
tivo garante um diálogo 
aberto com os pescadores, 
que são diretamente im-
pactados no processo. “A 
gestão do prefeito Agui-
lar Junior está junto com 
a comunidade pesqueira e 
vamos apoiar em todos os 
pontos para garantir que 
possam exercer suas ativi-
dades de forma sustentá-
vel e segura”, destacou.

Messi Estruturas e Even-
tos.
Expositores
Nos quatro dias de even-
to o público pôde conferir 
os seguintes expositores: 
A C Pavani, Açaí Mix 
JCR, Açaí Mix JCR (fran-
quia), Alcântara & Duarte, 
Alloha, Arataka Bar, As-
sociação Comercial, As-
sociação Danuta, Associa-
ção de Hotéis e Pousadas 
de Caraguatatuba (AHP), 
Associação dos Quiosques 
de Caraguatatuba (AQC), 
Ateliê Ordonis, Auto 
Moto Escola Objetivo, 
Barlavento Coworking, 
Bonus Cred, Boreste, Cai-
çarinhas Baby, Caraguá 
FM, Caraguá Luz, Cara-
guá Praia Shopping Ali-
mentação, Caraguá Praia 
Shopping Lojistas, Casber, 
Cheff Uniformes, Circuito 
Fit, STROONG-Profissio-
nal Coach, Clube de Van-
tagens, Colégio Canopus, 
Concessionária Tamoios, 
Desbravadores Airsoft, 
Disa Ferro & Aço, E-Bra-
sil, Econorte Ford, Eco-
norte Volkswagem, EDP 
Bandeirantes, Embracon, 
Enoteca Marevino, Esta-
ção Contábil, FFA Cons-
trutora, Destaque Fiat, 
Fisk – Centro de Ensino, 
Gamboa, Genesis Comu-
nicação Visual, Genesis 
Zeladoria, Grupo GB, 
Honda, Hyundai, Imaruí, 
Império Buffet, Instituto 
Federal, Investe SP, Isra-
el Veículos, J Bike, Kadu 
Lanches, Kumon Centro, 
Lion Zeladoria, Litoral 
Med, Litoral na Mesa, 
Maré Mansa, Medauto Pe-
ças para Caminhões e Uti-
litários, Messi Estruturas e 
Eventos, MH Madeireira, 
MM Construtora, Módulo, 
Módulo Educação Infan-
til e Ensino Fundamental, 
Monte Loja, My Beach, 
Nori Sushi Nova Freitas 
Imóveis, O2M Consul-
toria, Padaria Nova Su-
maré, Pattynes Bolsas e 
Lençóis de Malha, People 
Caraguatatuba, Petrobrás, 
Point Informática, Praia-
mar, PROCON, Quiosque 
Marquinhos 47, Rádio In-
tegração FM, Rensz Cal-
çados, Sabesp, Sanini Se-
guros, Sebrae/SP, Senai, 
Setor Litoral, Shopping 
Serramar, SICREDI, Sóli-
da Empreendimentos Imo-
biliários, Tapemar, Thiana 
Imóveis, THM Soluções, 
Tio Coxinha, Tio Coxi-
nha (franquia), Top Tin-
tas, Unimed SJC, Valores 
e Virtudes, Venturaço, Via 
Tours, Vila Engenharia, 
Vila Shopping da Cons-
trução e Wilney Cardoso 
Construtora.

cia de usar equipamentos 
de segurança para dirigir 
carros e motos, o papel dos 
agentes de trânsito, pri-
meiros socorros em casos 
de acidentes e valorização 
de conceitos de ética, mo-
ral e cidadania para maior 
respeito à vida, à saúde, à 
educação e ao meio am-
biente.
Nas aulas práticas, os alu-
nos vão às ruas e orientam 
motoristas, motociclistas 
e pedestres e, em alguns 
casos, aplicam multas fic-
tícias ou advertem os con-
dutores sobre procedimen-
tos incorretos como dirigir 
sem cinto de segurança, 
falar ao celular enquanto 
dirige ou atravessar fora 
da faixa, por exemplo.



Prefeitura de Taubaté
fiscaliza descarte

irregular de entulho

Integral realiza
apresentação de dança

A Prefeitura de Taubaté 
iniciou esta semana ações 
de fiscalização para inibir 
o descarte de entulho em 
locais impróprios. A ação 
é conjunta entre as secreta-
rias de Serviços Públicos, 
Segurança, Mobilidade 
Urbana e Saúde (por meio 
do Centro de Controle de 
Zoonozes).
Na primeira semana de fis-
calização foram apreendi-
dos dois carrinhos de mão, 
um veículo e uma carroça. 

Alunos do Programa de 
Ensino Integral da Emief 
Anna dos Reis Signorini 
(Emef Sedes) abordaram 
a intolerância e o respeito 
em apresentações musi-
cais realizadas no audi-
tório da escola na última 
quarta-feira, dia 7 de no-
vembro, e nesta quinta, 
dia 8 de novembro. Entre 
os pinguins-imperadores 
é necessário cantar para 

O cavalo foi recolhido e 
levado ao CCZ.
Todas as pessoas que fla-
gradas cometendo o des-
carte incorreto do entulho 
foram autuadas pela Lei 
Complementar 007, artigo 
433, artigo I, com multa 
no valor de R$ 1871,80, 
valor referente a 10 Uni-
dades Fiscais do Municí-
pio de Taubaté (UFMT).
As ações passam a ser 
semanais e a secretarias 
já estão acompanhando 

se obter sucesso na vida, 
no entanto alguns nascem 
com um dom especial para 
a dança. Esse é o enredo da 
animação “Happy Feet”, 
da Warner Bros, e foi o 
contexto escolhido para 
trabalhar a intolerância e 
o respeito entre os alunos.
Nas aulas de dança, os 
alunos puderam abordar 
a diversidade, em suas 
diferentes esferas da con-

os possíveis locais onde 
acontecem o depósito ile-
gal do lixo.
O descarte impróprio de 
lixo e entulho em terrenos 
pode trazer uma série de 
transtornos, como prolife-
ração de roedores, insetos 
e animais peçonhentos. 
Entulhos, por exemplo, 
podem servir de abrigo 
para aranhas e escorpiões, 
e ainda podem se tornar 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti.

vivência em sociedade. 
Entre ritmos e passos, o 
trabalho desenvolvido re-
sultou no espetáculo “De 
frente com o diferente”.
Sob a coreografia do Ins-
trutor de Artes, Thiago 
Gomes, cerca de 170 estu-
dantes da Educação Infan-
til, Ensino Fundamental e 
da Escola de Atletas e For-
mação Integral (EAFI) re-
alizaram as apresentações.
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