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A GAzetA dos Municípios

Escola Municipal Madre 
Cecília de Taubaté

comemora jubileu de prata

Fechamento da Avenida 
Luiz Gonzaga das Neves

Acelera Taubaté chega
a 62 quilômetros

de vias recapeadas

Devido a obras de me-
lhorias no Ribeirão das 
Pedras, comunicamos o 
fechamento da via de liga-
ção Tremembé / Taubaté 
a partir desta terça-feira 
(28).
Essa obra tem várias fina-
lidades:

O programa Acelera 
Taubaté chega ao final de 
agosto com mais de 62 
quilômetros de ruas re-
capeadas, obras de am-
pliação do sistema viário, 
recomposição de trechos 
danificados e instalação 
de sistemas de drenagem 
e contenção de enchentes.
Em dezembro do ano pas-
sado as ordens de serviço 
para as empresas vence-
doras das licitações co-
meçaram a ser emitidas. 
O financiamento interna-
cional no valor de US$ 
60 milhões para o Acelera 
Taubaté foi assinado em 
Brasília no dia 1º de de-
zembro. O contrato prevê 
a melhoria das condições 
de acesso ao transporte 
público e ao fluxo do trá-
fego urbano, por meio de 
infraestrutura viária, mo-
bilidade urbana, segurança 
pública e conservação de 
áreas verdes.
Recapeamento – Até o 
momento já foram execu-
tados serviços de recape-
amento em 188 ruas, tota-
lizando 62.288,15 metros 

A Escola Municipal Ma-
dre Cecília de Taubaté co-
memora na próxima sexta-
feira, dia 31 de agosto, seu 
jubileu de prata a partir 
das 14h no auditório do 
Sedes, com apresentações 
e homenagens.
São 25 anos de atendimen-
to em educação especial 
com ênfase no aspecto 
pedagógico e em especia-

- Evitar acidentes graves 
devido ao cedimento do 
asfalto.
- Aumentar o fluxo do ri-
beirão com a instalação de 
aduelas de concreto, nas 
dimensões de 3m².
- Evitar enchentes em al-
guns bairros da cidade.

de extensão e 525.684,69 
m² de área. Estão em an-
damento serviços de sina-
lização horizontal nas ruas 
recapeadas.
Barreiro – A ampliação do 
sistema viário do Barreiro 
segue em andamento, com 
serviços de drenagem, 
implantação de galerias 
de águas pluviais, substi-
tuição de guias e sarjetas, 
bocas de lobo e constru-
ção de calçadas no trecho 
inicial de 2,2km, compre-
endido entre a Avenida 
Dom Pedro I e a Avenida 
Euzira Tavares Matos.  Os 
serviços de recuperação 
do pavimento  seguem em 
andamento. Quiririm – No 
sistema viário Quiririm, as 
obras acontecem na estra-
da do Pinhão, com a subs-
tituição de guias e sarjetas, 
construção de calçadas  e 
recuperação do pavimento 
no trecho compreendido 
entre a rotatória com a Rua 
Edmundo Morewood e a 
Rotatória da Alstom. Tam-
bém estão em andamento 
serviços de terraplanagem 
e drenagem, com assenta-

lidades multidisciplinares 
com terapeutas ocupacio-
nais, fisioterapeutas, psi-
cólogos e fonoaudiólogos. 
A unidade também oferece 
as atividades de ecotera-
pia, hidroginástica, nata-
ção e informática.
Os atendimentos acon-
tecem nos períodos ma-
nhã, tarde e noite, das 8h 
às 21h, para 637 alunos a 

- Acabar de vez com os 
buracos na Avenida devi-
do a queda das margens do 
ribeirão.
Pedimos aos motoristas 
que usem a Avenida Maria 
do Carmo Ribeiro.
Agradecemos a compreen-
são de todos!

mento de tubos de concre-
to e construção de guias e 
sarjetas, entre a rotatória 
da Alstom e Avenida Pa-
dre Hugo Bertonazzi.
Recuperação  – Os dois 
lados da avenida Timbó 
recebem obras de muro de 
gabião. No Jardim  Santa 
Tereza, começou a fixação 
das estacas de fundação do 
muro de contenção.
Drenagem – O reforço no 
sistema de drenagem está 
em fase de conclusão na 
região central e em três 
bairros: Chácara Ingrid, 
São Gonçalo e Parque 
Aeroporto. Na Estiva as 
obras já foram finalizadas.  
As próximas intervenções 
estão previstas para ocor-
rer no bairro Água Quente.
Bacias – E no Parque Três 
Marias, as escavações se-
guem em execução. Já 
foram concluídos os servi-
ços de ligação da saída da 
bacia de amortecimento de 
águas pluviais com a gale-
ria existente na rua Brasili-
na Moreira dos Santos e a 
implantação do vertedou-
ro.

partir dos 4 anos de idade, 
na Educação Infantil, En-
sino Fundamental e Edu-
cação para Jovens e Adul-
tos – EJA.
 O Madre Cecília tornou-
se referência no Vale do 
Paraíba no atendimento a 
deficientes intelectuais, vi-
suais, auditivos, múltiplos, 
autistas e portadores da 
Síndrome de Down.

Atividade realizada em
Escola Municipal
une pais e filhos

Dia 18 de agosto (sábado), 
foi realizada a pintura do 
muro da Escola Municipal 
Prof. Odete Madureira, no 
bairro Morumbi. A ativi-
dade foi muito importante 
para aproximar a comuni-
dade escolar com os laços 
familiares dos alunos. Ela 
é mais uma das escolas 
que aderiram ao projeto 
da Secretaria da Educa-
ção, “Escola com cara de 
escola”. A iniciativa pro-
põe a pintura do muro da 
unidade educacional e en-
volve alunos, professores, 
pais e toda a comunidade 
escolar.
Apesar do objetivo ter 
sido pintar a parte externa 
dos muros da escola, o que 
se percebeu foi muito mais 
do que isso, a iniciativa re-

velou a alegria das crian-
ças em poder deixar seus 
tons vibrantes na escola, 
a felicidade dos pais em 
fazer parte da experiência 
educativa, a descontração 
dos professores e funcio-
nários em poder atuar em 
conjunto, mesmo estando 
fora da rotina de sala de 
aula. 
A atividade reforça o vín-
culo “Comunidade-Esco-
la”, além de promover a 
integração e incentivar a 
criatividade dos partici-
pantes.                                  
As escolas municipais, 
desde o segundo semestre 
de 2017, começaram a re-
ceber uma série intensa de 
serviços de manutenção, 
envolvendo reparos na hi-
dráulica, na rede elétrica, 

no telhado, de alvenaria e 
na pintura.
Ao fim de todo o processo 
de manutenção, cada esco-
la é convidada a aderir ao 
projeto “Escola com cara 
de escola” que significa 
um momento em que toda 
a comunidade escolar é 
convidada a definir como 
querem pintar o muro da 
escola
“A ação reforça os víncu-
los entre as escolas e as fa-
mílias, tornando os muros 
um verdadeiro painel de 
expressão, de arte, de co-
municação que retratam a 
identidade da escola”, afir-
ma o secretário de Educa-
ção, professor Júlio Valle.
A EM Odete Madureira, 
no Morumbi, é a quinta es-
cola a aderir ao programa.
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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

Cuidar de uma criança não é tarefa fácil. Ela está a todo o momento in-
ventando novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou 
pai de cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, aí 
mesmo é que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir o 
que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem mais 
relaxados pelo fato da criança conhecer o ambiente é preciso estar sempre 
alerta a possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes 
domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar 
e explorar o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles 
possam desfrutar o laser sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem 
próximo de baldes ou bacias com água, instale grades ou redes de pro-
teção em todas as janelas, bloqueie os acessos das escadas, proteja as 
tomadas e fios desencapados e mantenha os produtos de limpeza, objetos 
cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma con-
sulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai 
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz 
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme mul-
tidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***  
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacio-
nal de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está 
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou 
fazendo?

Mensagens

Coisas que levamos muitos anos para aprender:

1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e 
um laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça hu-
mana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra 
seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com 
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não 
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um arma-
dor solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais 
construíram o Titanic. 
***
O que seria de nós, se não plantássemos hoje as sementes que servirão de 
alimento amanhã? Não podemos estar voltados somente para nós mes-
mos. Temos que pensar também nas gerações que estão por vir. Temos 
que dar nossa contribuição. Muitas medidas tomadas hoje repercutirão no 
futuro. Tomara que você sinta orgulho de poder fazer, de alguma forma 
parte dela e ter dado a sua contribuição.

Pensamentos, provérbios e citações

Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhum delas.
Mire em nada e você acertará.
Uma pessoa grande é aquela que no dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Não procuro saber s respostas, prefiro entender as perguntas.

Pinda tem programação
especial para a II Semana da 

Criança e do Adolescente
O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e o Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
com o apoio da Prefeitura 
Municipal, promovem a II 
Semana da Criança e do 
Adolescente com diversas 
atividades, em Pindamo-
nhangaba.
A abertura está prevista 
para acontecer às 19 horas 
dessa quinta-feira (23) na 
Câmara de Vereadores da 
cidade com a presença do 
prefeito, Isael Domingues, 
além da Banda Euterpe e 
Camerata Jovem.
Já na manhã de sexta-fei-
ra (24), a partir das 7h30, 
acontece o I Fórum do 
Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do 
Adolescente do Municí-
pio de Pindamonhangaba, 
no auditório da faculda-
de Anhanguera. O tema 
abordado será: “Avanços 
e desafios para o forta-
lecimento do sistema de 
garantia de direitos em 

face da criança e do ado-
lescente”, os palestrantes 
serão o doutor José Mu-
rilo Digiacomo que fala-
rá sobre a organização da 
rede de proteção à criança 
e adolescente e uma série 
de outras providências, e 
também a doutora Antô-
nia Urquinzo Valdivia que 
irá debater a análise de 
conjuntura sobre ofensiva 
neoliberal: pistas e rumo 
para consolidação dos di-
reitos humanos da criança 
e do adolescente. Aqueles 
que participarem do fórum 
irão receber certificados.
Na tarde de sábado (25), 
depois das 13 horas, o Pro-
jeto Social Grêmio União 
realiza o encerramento do 
festival de integração es-
portiva, na Quadra Cober-
ta, além de apresentação 
de danças. As atividades 
terão retorno na terça-fei-
ra (28) com noite de es-
petáculos promovido pelo 
CMDCA,  que acontecerá 
até a quinta-feira (30), no 
auditório dos Salesianos. 

No dia 1º de setembro, a 
Secretaria Municipal de 
Educação e o Grupo de 
Mobilização Marcondes, 
às 9 horas, irão promover a 
Cascata Cultural. Este pro-
jeto consiste numa mostra 
cultural e literária dos tra-
balhos desenvolvidos pela 
Rede Municipal de Ensino 
e iniciativa de grupos e 
mobilização social do pro-
grama PVE (Parceria Vo-
torantim pela Educação).
Durante toda a semana, 
em todas as atividades, ha-
verá a troca de um quilo de 
alimento não perecível por 
um cupom para o sorteio 
da bicicleta no domingo.
E no domingo, 2 de setem-
bro, será realizado o Pas-
seio Ciclístico, no Arareta-
ma. A concentração será na 
praça da Escola Municipal 
Elias Bargis e está previs-
ta para as 9 horas. Após o 
momento, haverá sorteio 
de prêmios. A premiação 
será entregue apenas para 
aqueles que estiverem pre-
sentes.

Procon de Caraguatatuba
fiscaliza reclamações

sobre agência da Caixa

O Procon de Caraguatatu-
ba realizou visita técnica 
na agência da Caixa Eco-
nômica Federal de Cara-
guatatuba em decorrência 
das reclamações de muní-
cipes sobre a demora no 
atendimento para retirada 
do PIS (Programa de Inte-
gração Social) no local. A 
vistoria ocorreu nesta se-
gunda-feira (27/08), após 
reunião entre o coordena-
dor do Procon de Caragua-
tatuba, Aliex Moreira e o 

gerente geral da agência 
da Caixa, Marcos Cesar 
Braimer na unidade do 
Procon Caraguatatuba na 
sexta-feira (24).
O coordenador do Pro-
con foi conhecer, durante 
a visita, o espaço do 2° 
piso da agência, que, de 
acordo com a gestão da 
Caixa, será utilizado para 
ampliação do atendimen-
to, como parte do projeto 
de adequação do espaço 
com foco na melhoria do 

acolhimento aos usuários. 
A previsão é de que a nova 
área já passe a ser utilizada 
na próxima semana.
Durante a visita, Braimer, 
além de destacar esta pos-
sibilidade de expansão do 
atendimento para o piso 
superior para facilitar o 
serviço, informou ainda 
que o a retirada do PIS, que 
é direito de quem traba-
lhou até 1988 com carteira 
assinada, também pode ser 
feita nas lotéricas.
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Copa Futsal acontece na 
Escola de Esportes

Palestra “Saúde através dos 
temperos” comemora 40 anos

de Nova Gokula no Museu

Desde a última semana, a 
Semelp dá sequência ao 
segundo turno da Copa 
Futsal da Escola de Espor-
tes.
O técnico e um dos orga-
nizadores da Copa Futsal 
das Escolinhas de Espor-
tes, Márcio Silva, avalia 
que na volta da categoria 

Dentro das comemora-
ções dos 40 anos de Nova 
Gokula, o Museu Histó-
rico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-
na recebe nesta terça-feira 
(28), mais uma palestra 
gratuita, às 19 horas. 
Desta vez, a palestrante 
Ekamurti Devidasi abor-
dará o tema “Temperos e 
Massalas - a saúde através 
dos temperos”, onde falará 
da carne de jaca, o valor 
terapêutico das ervas na 
cozinha e do         vege-
tarianismo no Vale do Pa-
raíba.
O ciclo de palestras faz 
parte da exposição itine-

sub 14 houve muito equi-
líbrio.
Os resultados pelo sub 
12 foram: Araretama 5x1 
Zito, João do Pulo 5x0 
Cidade Nova, Tabaú 4x2 
Pai João, Zito 3x2 João 
do Pulo. Pelo sub 14, os 
resultados foram:  Zito 
3x3 Quadra Coberta e Pai 

rante “Faces do Amor: 
uma representação em po-
ema e imagem da Fazenda 
Nova Gokula”, que come-
mora os 40 anos da maior 
comunidade hare-krishna 
da América Latina.
Nas próximas terças-fei-
ras, também às 19 horas, 
os temas das palestras se-
rão, respectivamente: Me-
ditação Diária e 40 anos de 
Nova Gokula. A entrada é 
franca.
Além das palestras, a ex-
posição consiste em pro-
por um diálogo com o 
observador a partir de um 
encontro entre texto e ima-
gem, por meio de poemas 

João 3x3 Araretama e Ta-
baú 5x2 Pai João, Cidade 
Nova 5x1 Zito. Já no sub 
17, Quadra Coberta 3x3 
Tabaú. Os jogos devem 
continuam durante as pró-
ximas semanas nos giná-
sios da cidade. O campe-
onato deve ter o campeão 
definido em novembro.

da escritora Eva Andrade e 
fotos do fotógrafo e pintor 
Jay Gopala.
A mostra de fotos pode ser 
visitada de segunda a sex-
ta-feira, das 9 às 12h e das 
13h às 17 horas, e aos sá-
bados, das 9 às 12h e das 
13 às 16h30. Aos domin-
gos e feriados, o museu 
não abre. Mais informa-
ções pelo 3648-1779.
O evento é organizado 
pelo parceria entre a Pre-
feitura, por meio do De-
partamento de Cultura e 
Patrimônio Histórico; e 
departamentos de Educa-
ção e Cultura e de Comu-
nicação de Nova Gokula.

Natação de Pinda
conquista 28 medalhas

no Torneio Regional

No sábado (25), a equi-
pe de natação da Semelp 
participou do Torneio Re-
gional, em São José dos 
Campos. Durante a com-
petição, foram conquis-
tadas 28 medalhas para 
a cidade. No Torneio Re-
gional de Natação Troféu 
Ahed Said Ámin, os nada-

dores que representaram 
Pindamonhangaba compe-
tiram nas categorias petiz 
à sênior. Ao longo de todo 
o torneio, foram conquis-
tadas 11 medalhas de ouro, 
11 de prata e seis de bron-
ze. Além do destaque de 
Juan Santos Nascimento 
que, devido ao seu grande 

desempenho, conseguiu 
índice para os Jogos Aber-
tos nos 50 metros peito.
O técnico Lúcio comenta 
que os torneios regionais 
fazem parte da preparação 
da equipe para os campe-
onatos Paulista e Jogos 
Abertos, que acontecerão 
a partir do mês de outubro.

Banco de Alimentos repassa mais 
de 40 toneladas de alimentos em 

um ano de funcionamento

Com quase 50 toneladas 
de alimentos doados, o 
Banco Municipal de Ali-
mentos completou nesta 
terça-feira (28/08), um 
ano de reabertura, sendo 
referência para o Litoral 
Norte, já que é o único da 
região.
O local recebe semanal-
mente produtos que seriam 
descartados pelos super-
mercados e agricultores 
locais, por não estarem em 
condições de venda ou por 
apreensão de comércio ile-
gal.
Após uma triagem reali-
zada pelas nutricionistas, 
o Banco Municipal de 
Alimentos distribui as do-
ações para 21 entidades 
cadastradas. Já foram mais 
de 3 mil pessoas beneficia-
das.
Durante o coquetel de ani-
versário, o secretário de 
Desenvolvimento Social 

e Cidadania, Jonas Fon-
tes dos Santos, agradeceu 
a parceria com as empre-
sas privadas e reforçou o 
convite para que novas 
empresas participem deste 
projeto que ajuda milhares 
de pessoas.
A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Samara Aguilar, ressal-
tou que sem as doações 
não seria possível atender 
tantas pessoas. “É um dia 
de alegria, agradeço aos 
parceiros que participa-
ram e colaboraram e que 
venham muito mais ações 
nos próximos anos”.
Doadores interessados 
podem entrar em con-
tato pelo telefone (12) 
3887-3551 ou pelo email 
bancodealimentos@ca-
raguatatuba.sp.gov.br. As 
parcerias serão concretiza-
das por meio de contratos, 
assegurando receptor e do-

ador dos produtos.
Além da doação de ali-
mentos, o Banco Muni-
cipal promove também 
ações de educação ali-
mentar e nutricional com 
cursos, palestras e oficinas 
desenvolvidas nos Centros 
de Referência de Assistên-
cia Social (Cras) e entida-
des.
Também participaram do 
coquetel de aniversário, o 
vereador Francisco Carlos 
Marcelino (Carlinhos da 
Farmácia), autor do proje-
to de Lei que cria o Banco 
de Alimentos; o vereador 
João Silva de Paula (De 
Paula); a                        co-
ordenadora do Banco de 
Alimentos, Fernanda Car-
doso e                  secretários 
municipais.
O Banco Municipal de 
Alimentos fica na Avenida 
Ministro Dílson Funaro, 
287 – Jardim Britânia. 
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Programação da Semana Jurídica da OAB de
Caraguatatuba termina sexta-feira (31/08)

A Semana Jurídica da 
Ordem dos Advogados 
de Caraguatatuba (OAB) 
“Dr. Diones Bastos Xa-
vier” continua até sexta-
feira (31/08), no Teatro 
Mario Covas, no Indaiá. O 
evento reúne magistrados, 
juristas, promotores, advo-
gados, servidores públicos 
e estudantes de direito em 
diversas palestras e mesas 
redondas sobre a área.
A solenidade de abertura 
contou com a participação 
do vice-prefeito de Cara-
guatatuba e secretário de 
Mobilidade Urbana e Pro-
teção ao Cidadão, Cam-
pos Junior; presidente da 
Câmara de Caraguatatuba, 
Renato Leite Carrijo de 
Aguilar; secretário de As-
suntos Jurídicos, Sandro 
Albok; presidente da OAB 
de Caraguatatuba (65ª 
Subseção da OAB/SP), 
Carlos Felipe Tobias; e do 
vice-presidente da OAB 
de Caraguatatuba, Diones 
Bastos Xavier; entre ou-
tros membros da entidade.
Nesta terça-feira (28/08), 
às 19h, a Dra. Ariane Joice 
dos Santos explana sobre 
“Os impactos da Lei da 
Reforma Trabalhista após 
um ano de sua publica-
ção”. Após às 20h, o Dr. 
Antônio Cláudio da Costa 
Machado discute o “Pro-
cesso Civil”. Às 21h, o 
Dr. Marcos Vinícius Col-
tri fecha a terça-feira com 
o tema “Erro Médico e a 
Responsabilidade Civil”.
A rodada de palestras de 
quarta-feira (29/08) inicia 

às 9h, com o Dr. Faus-
to Junqueira de Paulo e 
a “Inclusão Educacional 
da Pessoa com Deficiên-
cia: O Papel do Ministério 
Público.” Às 10h, a Dra. 
Giovana Roberta Pacelli 
Capucho e o Dr. Paulo 
Luiz Capucho Magalhães 
Barbosa falam sobre “Lei 
Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com 
Deficiência)”. O doutor 
em Educação, Lucelmo 
Lacerda, discute “Autismo 
e Deficiência Intelectual 
na Escola: para além da 
Socialização” às 11h. Na 
sequência, às 11h30, a Dra. 
Sílvia Fernandes da Silva 
traz o “Projeto Bebe Aba 
– No Programa Primeirís-
sima Infância”. À noite, às 
19h, o doutor em Ciências 
Marinhas, o oceanógrafo 
Eduardo Siegle, debate a 
“Erosão Costeira da Praia 
de Massaguaçu: Aspectos 
Técnicos.” Em seguida, às 
20h, o diretor municipal 
de meio ambiente, Ronal-
do Cheberle, comenta “A 
Erosão Costeira da Praia 
de Massaguaçu: Aspectos 
Legais e Gestão do Espaço 
Urbano”. A partir das 21h, 
a mesa redonda “Gestão 
dos Espaços Costeiros Se-
cretaria de Patrimônio da 
União (SPU) e Resolução 
nº 303, de 20 de março de 
2002, do Conselho Na-
cional do Meio Ambiente 
(CONAMA) que dispõe 
sobre parâmetros, defini-
ções e limites de Áreas de 
Preservação Permanente” 

fecha as atividades do dia.
Na quinta-feira (30/08), a 
partir das 9h, haverá o de-
bate sobre “Licenciamento 
Ambiental na Lei Comple-
mentar nº 140/2011 (Fixa 
normas, nos termos dos 
incisos III, VI e VII do 
caput e do parágrafo único 
do art. 23 da Constituição 
Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Mu-
nicípios nas ações admi-
nistrativas decorrentes do 
exercício da competência 
comum relativas à prote-
ção das paisagens naturais 
notáveis, à proteção do 
meio ambiente, ao comba-
te à poluição em qualquer 
de suas formas e à preser-
vação das florestas, da fau-
na e da flora; e altera a Lei 
no 6.938, de 31 de agosto 
de 1981). Representantes 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba, OAB, Ministério 
Público/Grupo de Atuação 
Especial do Meio Ambien-
te (GAEMA), Companhia 
Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb), Con-
selho Federal de Admi-
nistração, Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos, 
Módulo expõem seus pon-
tos de vistas sobre o tema 
em uma mesa redonda.
Os doutores Samuel de 
Abreu Matias Bueno, Luiz 
Guilherme Paiva Vianna e 
Ricardo Guinalz tratam as 
“Convenções Processuais 
Análise Conjunta no Âm-
bito Penal e Civil” às 19h, 
20h e 21h, respectivamen-
te. A sexta-feira (31/08), 

último dia da Semana Ju-
rídica da Ordem dos Ad-
vogados de Caraguatatuba 
(OAB) 2018, inicia com 
os doutores Charles Hen-
rique Ribeiro e Alessandro 
Rezende da Silva e a en-
cenação “Desagravo.” Às 
19h, o Dr. Fernando Pei-
xoto de Araújo Neto anali-
sa os “Nove Meses de Re-
forma Trabalhista, O Que 
Mudou?”.  O professor e 
doutor em Direito Penal, 
Luiz Flávio Gomes, fecha 
a semana com o tema “Éti-
ca e Cidadania”
O teatro Mario Covas fica 
na Avenida Goiás, 187 – 
Indaiá. Mais informações 
pelo telefone (12) 3882-
2594. A OAB está loca-
lizada na Avenida Paulo 
Ferraz da Silva Porto, 377 
– Prainha.
Programação da Semana 
Jurídica da Ordem dos Ad-
vogados de Caraguatatuba 
(OAB) “Dr. Diones Bastos 
Xavier” Terça-feira (28/8)
19h – Dra. Ariane Joice 
Dos Santos “Os Impactos 
da Lei Da Reforma Tra-
balhista após um ano de 
Sua Publicação” 20h – Dr. 
Antônio Cláudio Da Costa 
Machado “Processo Civil”
21h – Dr. Marcos Vinícius 
Coltri “Erro Médico e a 
Responsabilidade Civil”
Quarta-feira (29/8)
9h – Dr. Fausto Junqueira 
de Paulo “Inclusão Edu-
cacional da Pessoa com 
Deficiência: O Papel Do 
Ministério Público”
9h –  Dra. Giovana Ro-
berta Pacelli Capucho  e 

Dr. Paulo Luiz Capucho 
Magalhães Barbosa “Lei 
Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com 
Deficiência)”
11h –  Dr. Lucelmo Lacer-
da “Autismo e Deficiência 
Intelectual na Escola: Para 
Além da Socialização”
11h30 – Dra. Silvia Fer-
nandes Da Silva “Projeto 
Bebe Aba – No Programa 
Primeiríssima Infância”
19h – Dr. Eduardo Siegle 
“Erosão Costeira Da Praia 
De Massaguaçu: Aspectos 
Técnicos”
20h – Ronaldo Cheberle 
– diretor da Secretaria de 
Meio ambiente, Agricultu-
ra e Pesca “Erosão Costei-
ra da Praia de Massaguaçu: 
Aspectos Legais e Gestão 
do Espaço Urbano”
21h – “Gestão dos Espa-
ços Costeiros Secretaria 
de Patrimônio da União 
(SPU) e Resolução nº 303, 
de 20 de março de 2002, 
do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONA-
MA) que dispõe sobre 
parâmetros, definições e 
limites de Áreas de Preser-
vação Permanente”
Quinta-feira (30/8)
9h às 11h – “Licenciamen-
to Ambiental na Lei Com-
plementar nº 140/2011 
(Fixa normas, nos termos 
dos incisos III, VI e VII do 
caput e do parágrafo único 
do art. 23 da Constituição 
Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Mu-
nicípios nas ações admi-

nistrativas decorrentes do 
exercício da competência 
comum relativas à prote-
ção das paisagens naturais 
notáveis, à proteção do 
meio ambiente, ao comba-
te à poluição em qualquer 
de suas formas e à preser-
vação das florestas, da fau-
na e da flora; e altera a Lei 
no 6.938, de 31 de agosto 
de 1981)/ com represen-
tantes da Prefeitura de 
Caraguatatuba, OAB, Mi-
nistério Público/Grupo de 
Atuação Especial do Meio 
Ambiente (GAEMA), 
Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Ce-
tesb), Conselho Federal de 
Administração, Associa-
ção dos Engenheiros e Ar-
quitetos e do Módulo
19h – Dr. Samuel de Abreu 
Matias Bueno “Conven-
ções Processuais: Análise 
Conjunta no Âmbito Penal 
e Civil”
20h – Dr. Luiz Guilherme 
Paiva Vianna “Conven-
ções Processuais: Análise 
Conjunta no Âmbito Penal 
e Civil”
21h – Dr. Ricardo Guinalz 
“Convenções Processuais: 
Análise Conjunta no Âm-
bito Penal e Civil”
Sexta-feira (31/8)
11h – Dr. Charles Henri-
que Ribeiro, Dr. Alexssan-
dro Rezende da Silva En-
cenação “Desagravo”
19h – Dr. Fernando Peixo-
to de Araujo Neto “Nove 
Meses de Reforma Traba-
lhista, O Que Mudou?”
20h – Dr. Luiz Flávio Go-
mes “Ética e Cidadania”


