
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 02 DE JULHO DE 2019 EDIÇÃO 2510  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Taubaté inicia ADL de inverno

Julho Amarelo lança alerta 
contra hepatites em Taubaté

Ônibus operam em horário
diferenciado nas férias de julho

O Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) de 
Taubaté iniciou a partir 
de ontem (segunda-feira, 
dia 1º de julho), uma nova 
ADL para monitorar a in-
festação de larvas do mos-
quito Aedes aegypti no 
município durante o inver-
no. A cidade está dividida 
em 10 áreas e o número de 
imóveis vistoriados chega 
a 6.000, o que representa 
600 imóveis por área.
Durante a ADL são coleta-
das amostras em imóveis 
escolhidos aleatoriamente 
nas 10 regiões da cidade. 
Os resultados obtidos ge-
ram o IB (Índice Breteau), 

Taubaté lança um alerta 
contra as hepatites virais 
com a campanha Julho 
Amarelo, que começa 
nas unidades de saúde do 
município. De 1 a 31 de 
julho, serão realizados 
testes rápidos,orientações 
de prevenção,distribuição 
de materiais educativos e 
preservativos em 39 pos-
tos de saúde, além do Am-
bulatório Municipal de 
Infectologia (AMI) e da 
equipe do Consultório de 

De 1 a 31 de julho, 11 
linhas de ônibus opera-
das pela empresa ABC 
Transportes terão seus 
horários alterados devido 
à queda de passageiros                      
transportados no período 
de férias. O Transporte 
Complementar de Taubaté 
(Tctau) vai atender nor-
malmente.
A Secretaria de Mobili-
dade Urbana, em conjun-

um valor numérico que 
define a quantidade de in-
setos em fase de desenvol-
vimento encontrados nos 
locais vistoriados e permi-
te saber em quais regiões 
da cidade há maior risco 
de transmissão da dengue, 
além da zika, chikungunya 
e febre amarela. Também 
são verificados os tipos de 
recipientes em que as lar-
vas foram encontradas.
A ADL geral de Taubaté 
realizada em abril e cujos 
resultados foram divulga-
dos em maio atingiu 3,9 
pontos no IB. De acordo 
com o Ministério da Saú-
de, o índice de tranquili-

Rua. Também está previs-
ta para o dia 26 de julho 
uma atividade na rodoviá-
ria velha, das 8h às 11h30.
Levantamento da Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté indica o registro 
de 31 casos de hepatite C 
no município entre janei-
ro e maio desse ano. No 
ano passado, no mesmo 
período, foram registrados 
35 casos. A prevalência é 
de casos entre adultos do 
sexo masculino e a con-

to com a ABC, trabalhou 
para que o cronograma de 
viagens tivesse o mínimo 
de alteração. 
Será mantido o atendi-
mento normal nos horá-
rios de pico, das 6h às 8h 
e das 17h às 19h.
O cronograma dos horá-
rios pode ser consultado 
no site www.cartaorapido-
taubate.com.br.
As principais alterações 

dade é 1,0 ou menos. Aci-
ma do nível de 1,5 há risco 
de epidemia.
Balanço da Vigilância 
Epidemiológica indica 
que foram registrados até 
a primeira quinzena de ju-
nho 133 casos positivos de 
dengue (100 autóctones e 
33 importados) em Tauba-
té. 
Não há registros de casos 
de zika, chikungunya ou 
febre amarela este ano.
Arrastão
O arrastão Xô Mosquito/
Xô Escorpião realizado 
esta semana nos bairros 
São Gonçalo e Continen-
tal terminou com o reco-

taminação ocorre com 
maior frequência por con-
ta de sexo sem proteção  e 
drogadição.  A hepatite C 
não ataca somente o fíga-
do. Ela pode desencadear 
uma verdadeira doença 
sistêmica como diabetes 
tipo 2.
Mais informações podem 
ser obtidas no AMI, que 
fica à rua Vicente Costa 
Braga, 29, bairro Jardim 
das Nações. O telefone é o 
3621-1964.

acontecem nas linhas: 
01- Estoril; 03 – Via Vale 
Garden Shopping; 09 – 
Fonte Imaculada; 10 – Pq. 
Ipanema; 11 – Vila São 
Geraldo; 13 – Gurilândia/
Quiririm/ Santa Tereza; 
15 – Jardim América; 16 
– Chácara Flórida (via Ce-
cap); 18 – Distrito Indus-
trial; 21 – Parque Urupês; 
25 – Chácara Silvestre 
(via Pq. Três Marias).

lhimento de 6,2 toneladas 
de materiais inservíveis. 
A próxima operação está 
prevista para ocorrer em 
agosto, após a realização 
da ADL.
Áreas a serem monitora-
das pela ADL
Área 1
Bairros: Água Quente, 
Jardim Jaraguá, Jardim 
Califórnia, Jardim dos Es-
tados, Vila São Geraldo, 
Parque Santo Antônio, 
Jardim Mourisco, Vila 
Nossa Senhora das Gra-
ças, Vila IAPI, Jardim da 
Luz e Granja Daniel
Área 2
Bairros: Parque São Luiz, 
Areão, Parque Sabará, 
Jardim Garcez, Comerci-
ários II, Esplanada San-
ta Terezinha, Esplanada 
Santa Helena, Conj. Hab. 
Milton de Alvarenga Pei-
xoto, Parque Planalto, 
Parque Ipanema, Canuto 
Borges, Jardim das Hor-
tênsias, Recanto dos Co-
queirais, Jardim Rezende, 
Vila Albina e Jardim Santa 
Catarina
Área 3
Bairros: Comerciários I, 
Vila Prosperidade, Vila 
Bela, Jardim Mesquita, 

Parque Aeroporto, Jardim 
das Bandeiras, Parque dos 
Bandeirantes, Vila Costa, 
Santa fé, Vila Odete, Chá-
cara do Visconde, Taubaté 
Village, Vila Edmundo, 
Bosque Flamboyant, Bar-
ranco, Portal da Manti-
queira e Esplanada Inde-
pendência
Área4
Bairros: Quiririm, CE-
CAP, Dom Bosco, Bon-
fim, Novo Horizonte, 
Chácara Flórida, Jardim 
dos Pássaros, Jardim Oa-
sis, Piracangaguá e Jardim 
Santa Tereza.
Área 5
Bairros: Distrito Una, 
Residencial San Marino, 
Gurilândia, Vila Olímpia, 
Parque Urupês, Parque 
Taubateguassu, Lotea-
mento Bardan, Residen-
cial Shalon, Jardim Ana 
Rosa, Vila São José, Resi-
dencial Sítio Santo Antô-
nio, Jardim do Sol e Par-
que Paduan
Área 6
Bairros: Jardim Ana Emí-
lia, Vila São Carlos, Jar-
dim Maria Augusta, Jar-
dim Santa Clara, Centro e 
Chácara Pastoreli
Área 7

Bairros: Alto São João, 
Santa Luzia, Independên-
cia, Jaboticabeiras, Jardim 
das Nações, Jardim de 
Alah, Vale dos Príncipes, 
Humaitá, Chácara Hipóli-
to e Jardim Eulália.
Área 8
Bairros: Itaim, Chácara 
Silvestre, Parque Três Ma-
rias, Alto São Pedro, Fonte 
Imaculada, Jardim Améri-
ca, Terra Nova, Bosque da 
Saúde e Granjas Reunidas 
São Judas Tadeu
Área 9
Bairros: Campos Elíseos, 
Granjas Panorama, Belém, 
Jardim Baroneza, Jardim 
Julieta, Jardim Eliete, Jar-
dim Eulália, Granja Santa 
Terezinha, Caixa D’água, 
Hípica Pinheiro, Cidade 
Jardim, Cidade de Deus, 
Jardim Paulista e Cataguá 
Way
Área 10
Bairros: Barreiro, São 
Gonçalo, Quinta das Fru-
tas, Quinta dos Eucalip-
tos, Sítio Tangará, Sítio 
Belo Horizonte, Jardim 
Continental, Estoril, Mo-
rada dos Nobres, Chácaras 
Ingrid, Marlene Miran-
da, Vila Velha e Chácara 
Dallas
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Miscelânea
Curiosidades

A anta brasileira

O maior mamífero do planeta é a baleia azul, que atinge 33 metros de 
comprimento e pode pesar até 130 toneladas. Já entre os animais terres-
tres, o elefante africano é o maior, podendo pesar até 8 toneladas e alcan-
çar 4 metros de altura. Mas você sabe qual animal lidera o ranking entre 
os mamíferos do nosso país? A anta brasileira aparece no primeiro lugar 
dessa lista. Ela mede em média 1,10 metros de altura e curiosamente, o 
comprimento da fêmea, 2,20 metros, é um pouco mais do que o macho 
que mede 2 metros. No Brasil, o animal, que chega a pesar cerca de 100 
quilos, é encontrado na Amazônia, na Mata Atlântica e no Pantanal. A 
anta brasileira também é encontrada em outros países, como na Colômbia, 
Venezuela e Paraguai. Apesar da tromba que lembra a de um elefante, a 
sua não tem relação com a do grandalhão. Na verdade, ela é “parente” de 
burros, cavalos, rinocerontes e zebras. As antas são herbívoras e têm há-
bitos principalmente noturnos, porém realizam atividades durante o dia. 
O animal, que também é conhecido como tapir, costuma freqüentar zonas 
ricas em água e também é um ótimo nadador.
***
Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma 
estrutura chamada região tapetal, composta de células especiais que pro-
vocam a dupla estimulação dos cones e bastonetes responsáveis pela per-
cepção de cores e formas localizadas na coróide, camada que reveste in-
ternamente quase toda a esfera ocular e, essa região funciona como um 
espelho. A luz atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes uma vez 
e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os 
novamente.

Humor

Um sueco, um nigeriano e um argentino estão esperando o nascimento de 
seus filhos, Eis que surge a enfermeira e diz:
- Senhores, houve uma tremenda confusão. Os bebês foram trocados e não 
sabemos mais quem é quem. Só sei que temos dois brancos e um negro.
- Não tem problema. Sugeriu o nigeriano. Cada um escolhe um bebê e 
vamos fazer um sorteio para determinar a ordem da escolha.
Feito o sorteio, a primeira escolha coube ao sueco. Ele entrou no berçário, 
olhou os bebês e saiu com o negro no colo.
- Mas que é isso! Gritou o nigeriano. Você pegou o negro. Esse obviamen-
te é o meu bebê. Eu sou negro, minha esposa é negra. Me dá esse bebê. 
Volta e escolha um dos brancos!
E o sueco, já indo embora, diz:
- Você ta maluco? E se eu pego o argentino?
***
Numa cidade do interior, o padre e o prefeito não tinham boas relações, 
mas o padre é obrigado a pedir um favor ao prefeito:
- Senhor prefeito, tem um burro morto em frente à Igreja Matriz!
- Mas não é o senhor que deveria cuidar disso? Afinal, não é o senhor que 
cuida dos mortos?
- Sim, mas também tenho a obrigação de avisar os parentes do falecido.
***
Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Essa foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particu-
lar e a resposta foi esta: “O vale do paraíba é de uma suma importância, 
pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, já que existe 
o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do 
paraíba? Sabemos que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias 
de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do paraíba é muito importante 
para equilibrar sua economia doméstica”.

Mensagens

Quem se acha superior por ser mais estudado, se engana. Há muitos sa-
beres e esta história exemplifica muito bem isso. Um advogado e uma 
professora estavam num barco, atravessando um rio, quando o advogado 
pergunta ao barqueiro se ele conhecia leis. Diante da sua negativa, o advo-
gado sentenciou: Que pena, você perdeu metade da sua vida. A professora 
indaga se ele sabia ler. Quando o barqueiro diz que não, ela fala: Que pena 
você perdeu metade da sua vida. De repente, o barco começa a virar e o 
barqueiro pergunta se eles sabiam nadar. Ao ouvir a negativa, o barqueiro 
lamenta: Sinto muito, mas vocês vão perder todo a vida.

Pensamentos, provérbios e citações

Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos.
As aflições verdadeiras são raras vezes eloqüentes.
A linguagem do amor está nos olhos.
São testemunhas os olhos do que o coração.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.
O apreço é o lubrificante da vida. 
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GCM recebe capacitação 
“Guardiãs Maria da Penha, 

um olhar sistêmico”

Campo do Jaraguá recebe 
novo vestiário hoje

As agentes femininas da 
Guarda Civil Municipal 
iniciam o curso “Guardi-
ões Maria da Penha, um 
olhar sistêmico” na Câma-
ra de Taubaté. O projeto 
é voltado à proteção de 
mulheres em situação de 
violência por meio da atu-
ação preventiva da GCM, 
que tem como diretrizes: 
prevenir e combater a vio-
lência física, psicológica, 
sexual, moral e patrimo-
nial contra as mulheres; 

A Prefeitura de Taubaté 
entrega hoje às 19h ter-
ça-feira, dia 2 de julho,  o 
novo vestiário esportivo 
no campo do bairro Jara-
guá. O evento conta com a 
presença de autoridades e 
da comunidade.
A obra foi executada em 

monitorar o cumprimento 
de medidas protetivas e 
a responsabilidades dos 
autores da violência; pro-
mover acolhimento hu-
manizado e orientação às 
mulheres em situação de 
violência e garantir o en-
caminhamento a serviços 
da rede de atendimento 
especializado quando ne-
cessário. O projeto será 
coordenado, planejado, 
implementado e monito-
rado pelas secretarias de 

120 dias, conforme previs-
to no contrato, no valor de 
R$ 139.541,43. A empre-
sa responsável foi a Mul-
tivale Terraplanagem e 
construtora Ltda ME, que 
construiu um novo vestiá-
rio na lateral do campo.
Foi realizado todo traba-

Segurança Pública Muni-
cipal e Desenvolvimento e 
Inclusão Social e o Minis-
tério Público do Estado de 
São Paulo.
O curso tem 40 horas e 
será ministrado pelas ad-
vogadas Maria Tereza L. 
Figueira Leite e  Luana 
Carolina Coto Silva Ro-
drigues. O encerramento, 
previsto para o dia 17 de 
julho contará com uma 
palestra aberta a outros 40 
GCM.

lho de alvenaria, elétrica, 
hidráulica com sanitários, 
lavatórios e chuveiros, re-
vestimentos, pisos e pin-
tura. São três vestiários, 
sendo um para o time da 
casa, um para o vistante e 
outro para a equipe de ar-
bitragem.’
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Sabesp reforça com alvenaria 
poço de visita no Tinga,

em Caraguatatuba

Taubaté tem segunda morte 
confirmada por influenza

Taubaté elabora Plano de
Patrimônio Histórico Cultural

Prefeitura de Caraguatatuba investirá 12,4 
milhões no funcionamento da UPA Sul e 
de demais serviços municipais de saúde

A Sabesp executou na 
avenida Marechal Deodo-
ro da Fonseca, no bairro 
Tinga, região central de 
Caraguatatuba, uma ope-
ração de reparo de um 
poço de visita, em duas 
etapas, com a construção 
de uma parede interna de 
alvenaria e posteriormente 
a aplicação de camada as-
fáltica na via pública.
A necessidade de inter-
venção do equipamento 

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté confirma 
a segunda morte por in-
fluenza no município este 
ano. A vítima é um bebê 
recém-nascido, do sexo 
masculino, cujo óbito 
ocorreu no dia 22 de maio. 
Os exames realizados pelo 
instituto Adolfo Lutz de-
ram positivo para H1N1.
No mesmo período do ano 
passado, a Vigilância Epi-
demiológica havia confir-
mado nove mortes. Tauba-
té encerrou 2018 com 15 
mortes confirmadas por 
influenza.
Existem atualmente sete 
mortes suspeitas em in-
vestigação pela Vigilância 
Epidemiológica. Outras 
nove mortes foram des-
cartadas. Até agora foram 
confirmados 22 casos de 
influenza no município.
Taubaté garantiu uma am-
pla cobertura este ano, 
com 100.769 doses da va-
cina contra influenza apli-
cadas e uma cobertura de 
100,41% em relação aos 
grupos prioritários. O per-
centual de cobertura supe-
rou o do ano passado.
Cuidados
O alerta agora é para o iní-
cio do inverno, que exige 
cuidados redobrados por 
parte da população.  O Mi-
nistério da Saúde orien-
ta a adoção de cuidados 
simples como formas de 
prevenção: lavar as mãos 
várias vezes ao dia, cobrir 

A Prefeitura de Taubaté 
iniciou o planejamento do 
Plano de Preservação do 
Patrimônio Histórico Cul-
tural. A iniciativa, da Se-
cretaria de Planejamento, 
tem o objetivo de garantir 
a preservação dos bens 
culturais do município e 
atender a regulamentação 
do Plano Diretor. O plano 
é um importante instru-
mento que trará diretrizes 
para a preservação do pa-
trimônio material e imate-
rial de Taubaté.
Para a elaboração da Po-
lítica de Preservação do 
Patrimônio Cultural, foi 
instituído o Grupo de Tra-
balho do Patrimônio, or-
ganizado na forma de rede 
colaborativa. Instituições 
públicas, privadas e socie-

O prefeito Aguilar Ju-
nior destinará R$ 
12.431.000,00 de crédito 
suplementar ao orçamen-
to municipal para investi-
mentos na continuidade e 
ampliação das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS’s) 
e Estratégica de Saúde 
da Família (antigo PSF), 
Pronto Atendimento da 
Região Norte, Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) Centro e da UPA 
Sul após a inauguração 
no segundo semestre de 
2019.
O projeto de lei da abertu-
ra desse crédito adicional 
foi aprovado na sessão 
extraordinária da Câmara 
Municipal desta quinta-
-feira (27/06).  Os recur-
sos são provenientes do 
excesso de arrecadação e 
da economia com pesso-
al, equipamentos, material 
de uso permanente, obras 
e instalações, entre outras 
despesas.
Os recursos oriundos de 
anulação parcial de dota-

foi identificada a partir de 
informação dada à Cen-
tral de Atendimento. Com 
isso, técnicos da Compa-
nhia avaliaram a neces-
sidade de reparo, com a 
reconstrução de parte da 
parede de alvenaria, que 
sofreu danos devido à in-
filtração de água do solo 
ao longo do tempo.
Para a realização do ser-
viço, além de veículos de 
grande porte, foi necessá-

o nariz e a boca ao tossir e 
espirrar com papel descar-
tável, evitar tocar o rosto 
e não compartilhar obje-
tos de uso pessoal, manter 
ambientes  ventilados, en-
tre outros.
Técnicos da Vigilância 
Epidemiológica já reali-
zaram reuniões com re-
presentantes de hospitais 
e unidades de urgência 
e emergência de Tauba-
té com o objetivo de re-
forçar os protocolos de 
atendimento dos pacientes 
e notificações de casos. 
Taubaté é a única Unida-
de Sentinela da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba. 
A cidade foi escolhida 
pela Secretaria da Saúde 
de São Paulo para fazer 
a coleta de secreção de 
pessoas que vão procurar 
atendimento com sinto-
mas que indicam suspeita 
de influenza.
Igrejas, lideranças comu-
nitárias, sindicatos, clu-
bes de serviço e demais 
entidades também devem 
receber nos próximos dias 
comunicados reforçando 
o alerta e a necessidade de 
cuidados.
Prevenção e informação 
são as melhores ferra-
mentas contra a influenza. 
Não acredite em boatos 
espalhados pelas redes so-
ciais, que só servem para 
alimentar o preconceito e 
gerar insegurança. Retire 

dade civil unem os dados, 
experiências e ideias para 
desenvolver um plane-
jamento estratégico que 
supra as necessidades da 
cidade e do patrimônio 
cultural.
O grupo conta com uma 
equipe interdisciplinar, 
integrando as secretarias 
de Educação, Turismo e 
Cultura, Meio Ambien-
te, conselhos municipais, 
Instituições como o Insti-
tuto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional 
– Iphan,  Universidade de 
Taubaté, Faculdade Deho-
niana e sociedade civil 
com arquitetos e urbanis-
tas, historiadores, profes-
sores e representantes de 
movimentos sociais.
O plano irá regulamen-

ções orçamentárias (re-
manejamento) somam 
R$ 10.651.000. A verba 
proveniente do excesso 
de arrecadação é de R$ 
1.780.000.
O crédito adicional desti-
nado ao reforço de dota-
ção orçamentária já exis-
tente no orçamento está 
previsto na Lei Federal 
4.320/1964 (que institui 
Normas Gerais de Direi-
to Financeiro para elabo-
ração e controle dos or-
çamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito 
Federal).
A medida tem base no 
inciso I do Art. 41 e no 
inciso II (superávit finan-
ceiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício 
anterior), parágrafos 1º e 
3º (Entende-se por exces-
so de arrecadação, para os 
fins deste artigo, o saldo 
positivo das diferenças 
acumuladas mês a mês en-
tre a arrecadação prevista 
e a realizada, consideran-

rio o uso de equipamen-
to para rebaixamento do 
lençol freático, com inter-
dição total da via pública 
e apoio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana e Pro-
teção ao Cidadão da Pre-
feitura de Caraguatatuba.
Na segunda fase, técnicos 
da Sabesp retornaram ao 
local para a finalização do 
serviço, com aplicação de 
pavimentação asfáltica e 
serviços de nivelamento.

suas dúvidas com um mé-
dico ou uma autoridade 
sanitária.
Recomendações
Em caso de síndrome 
gripal, a recomendação 
é procurar um serviço de 
saúde o mais rápido possí-
vel. A vacina contra a gri-
pe não é capaz de eliminar 
a doença ou impedir a cir-
culação do vírus. Por isso, 
as medidas de prevenção 
são tão importantes, par-
ticularmente durante o pe-
ríodo de maior circulação 
viral.
Os sintomas da gripe são: 
febre, tosse ou dor na gar-
ganta, além de outros, 
como dor de cabeça, dor 
muscular e nas articula-
ções. Já o agravamento 
pode ser identificado por 
falta de ar, febre por mais 
de três dias, piora de sinto-
mas gastrointestinais, dor 
muscular intensa e pros-
tração.
Histórico de casos em 
Taubaté
Período – janeiro a junho 
de 2019
Casos de influenza confir-
mados – 22
H1N1 – 17 casos (2 mor-
tes)
H3N2 – 1 caso
Influenza B – 4 casos
Vítimas confirmadas
Sexo feminino, 1 ano, óbi-
to em 23 de março – H1N1
Sexo masculino, 4 dias, 
óbito em 22 de maio – 
H1N1

tar temas como: meios de 
proteção do patrimônio 
cultural e ambiental, a re-
estruturação do Conselho 
Municipal de Preservação 
do Patrimônio Cultural, 
Educação Patrimonial, di-
retrizes sobre a propagan-
da e direito a paisagem, 
incentivos fiscais, sinali-
zação dos bens tombados, 
entre outros.
As reuniões do grupo de 
trabalho acontecem às 
quintas-feiras das 16h às 
18h. Qualquer pessoa, ins-
tituição pública ou privada 
pode participar do grupo e 
auxiliar na elaboração do 
plano.  Os interessados 
devem entrar em contato 
com a Secretaria de Plane-
jamento pelo telefone (12) 
3625-5026.

do-se, ainda, a tendência 
do exercício) do Art. 43.
UPA Sul
Após trâmites burocráti-
cos e judiciais, em outu-
bro de 2018, a Prefeitura 
de Caraguatatuba retomou 
as obras da UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) 
Sul, localizada no bairro 
do Perequê-Mirim. O in-
vestimento fica na ordem 
de R$ 3,7 milhões.
O prédio terá nova cober-
tura, instalações internas, 
instalação de gases medi-
cinais, além de infraestru-
tura externa com área de 
estacionamento, acessibi-
lidade e pavimentação.
As obras foram iniciadas 
em 2013 e a morosidade 
resultou em aditamentos 
e medições contraditórias, 
além de pagamentos por 
serviços não realizados 
para a empresa terceiriza-
da contratada à época. Em 
2017, o empreendimento 
foi paralisado até que a 
Justiça determinasse a pe-
rícia.
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Conseg realiza reunião
aberta ao público em julho

Bolos e pães que
transformam vidas

Curso do Fundo Social de 
Caraguatatuba desperta a 
formação de cooperativa

O Conselho Comunitário 
de Segurança de Caragua-
tatuba (Conseg) realizará 
no próximo dia 10 de ju-
lho (quarta-feira), a reu-
nião ordinária mensal para 
tratar de assuntos de inte-
resse comunitário a cerca 
da segurança pública.
A reunião abordará a te-
mática “Defesa da Mu-
lher”, no auditório da Vi-
deoteca Lúcio Braun, no 

O curso de Bolos e Pães 
Naturais e Integrais, reali-
zado pelo Fundo Social de 
Solidariedade de Caragua-
tatuba e ministrado pelo 
Senai, iniciou suas aulas 
nesta semana. São 30 alu-
nos divididos em duas tur-
mas – manhã e tarde – que 
aprendem, além da con-
fecção de bolos, questões 
tecnológicas, princípios 
de higiene e contaminação 
em alimentos e o balance-
amento de formulações.
As aulas práticas começa-
ram com a confecção de 
bolos integrais e naturais. 
O sabor dos bolos varia 
entre maçã com passas, 
mel, passas e bananas. A 
próxima etapa é apren-
der a fazer pães integrais 
com pistache, passas ou 
frutas e nozes. Produtos 
integrais possuem tempo 
de conservação menor e 
precisam de mais atenção. 
A instrutora do Senai, Si-
mone Campos dos San-
tos, conta que no curso as 
pessoas aprendem a tratar 
o integral de maneira ade-

Mais do que gerar renda, 
os cursos do Fundo Social 
de Solidariedade de Cara-
guatatuba têm despertado 
em ex-alunos a mobiliza-
ção de grupos para a cria-
ção de cooperativa.
Como é o caso do aposen-
tado Giovani da Silva, de 
58 anos, que viu no curso 
de Serigrafia a oportuni-
dade de poder ajudar a co-
munidade em que vive no 
bairro Massaguaçu. Ele 
conta que a ideia começou 
durante a oficina e desde 
então houve uma mobili-
zação.
“Agreguei à minha ideia, 
vizinhos e outros interes-
sados e partimos para o 
ramo de artesanato, pois 
conseguiríamos utilizar 
diversas técnicas em ape-
nas uma área. Com dois 
meses de formação, nos-
sa cooperativa tem 15 
membros e aberta a no-
vos integrantes”, explicou 
Giovani. Desde então a 
cooperativa de artesanato 
já participa de feiras livres 

Centro. A reunião é aberta 
ao público e tem início às 
19h30, com o término às 
21h30.
Em Caraguatatuba, o Con-
seg é dividido em quatro 
núcleos: Norte, Centro/
Norte, Centro/Sul e Sul. 
Os núcleos se reúnem 
toda segunda quarta-feira 
do mês, na videoteca do 
Polo Cultural Professora 
Adaly Coelho Passos, na 

quada e que criam algo di-
ferente para atrair o pala-
dar da pessoa. “Aqui elas 
aprendem a dar sabor com 
especiarias que agregam 
no paladar”, ressaltou.
Depois de 17 anos como 
esteticista, Silvana Apare-
cida Magina, de 52 anos, 
disse que sempre gos-
tou da área de alimentos 
e decidiu investir. Ela já 
participou do curso de 
Panetone, ofertado pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade no ano passado, e 
contou que isso criou um 
entusiasmo de fazer ou-
tros cursos. “Nessa área, 
o campo de trabalho é 
grande e pretendo seguir 
ela”, afirmou. Sobre o cur-
so, Silvana disse que está 
maravilhada e muito feliz. 
“O conhecimento é gran-
dioso”, ressaltou.
Encantada e entusiasma-
da com as aulas, Rebeca 
Baccarin Gomes, de 41 
anos, contou que está ma-
ravilhada e que pretende 
seguir na área. Para um 
bom aprendizado, ter uma 

no bairro Massaguaçu, às 
terças-feiras e no bairro 
Capricórnio, toda sexta-
-feira, além de exposições 
por toda a cidade.
As peças confeccionadas 
são de artesanato em fel-
tro, em madeira, tecido e 
materiais reutilizáveis, a 
maioria de matéria prima 
da natureza, como con-
chas e folhas.
Giovani conta que o foco 
do trabalho da cooperativa 
é resgatar a cultura caiça-
ra por meio do artesanato, 
com a confecção de peças 
em formato de animas ou 
plantas.
“Fazemos peças em for-
mato de tartarugas, co-
rujas, peixes, pássaros, 
diversos animais. Dire-
cionamos a produção para 
temas locais. Com a venda 
dos produtos, 20% do va-
lor arrecadado fica na coo-
perativa e 80% para o ar-
tesão da peça. Aos poucos 
vamos nos estruturando e 
um vai ajudando o outro”, 
destacou Giovani.

Praça Cândido Motta, 72, 
no centro.
O auditório da Videoteca 
Lúcio Braun fica na Pra-
ça Cândido Motta, 72, no 
Centro.
Serviço
Reunião Conseg
Tema: Defesa da Mulher
Horário: 19h30 às 21h30
Local: Videoteca Lúcio 
Braun, Praça Cândido 
Motta, 72, Centro

pessoa que auxilia e dá 
atenção é fundamental. E 
é isso que Silvana obser-
va na instrutora do Senai, 
Simone Campos. “A pro-
fessora é maravilhosa, o 
curso é incrível e a turma 
é bacana”, disse ela.
O curso de Bolos e Pães 
Naturais e Integrais chega 
ao fim na semana que vem. 
Mas até o fim do ano serão 
promovidos mais cursos 
de qualificação gratuitos 
nas áreas de: alimentos, 
automotiva, construção 
civil, eletroeletrônica, 
náutica e têxtil e serão 
anunciados de acordo com 
a programação do Senai.
É importante lembrar que 
as inscrições sempre são 
anunciadas por meio do 
site e facebook da Prefei-
tura de Caraguatatuba ou 
do Fundo Social: https://
tinyurl.com/y4pvu4bx.
Serviço – Mais informa-
ções no Fundo Social 
localizado na Rua José 
Damazo dos Santos, 39 
– Centro ou por telefone: 
3897-5656.

O ex-aluno ainda explica 
que o logo da cooperati-
va foi criado com concei-
tos adquiridos durante as 
aulas de Serigrafia. “As 
cores frias embaixo repre-
sentam o chão da cidade e 
as cores quentes em cima, 
a impressão de horizonte 
e amplitude. A árvore foi 
criada com a técnica de 
pintura com carimbos”, 
disse.
Como prova da dedicação 
e foco do grupo, a Igreja 
Nossa Senhora da Visita-
ção no bairro Massaguaçu 
convidou a cooperativa 
para coordenar a tenda de 
artesanato da Festa de São 
Pedro Pescador, que será 
realizada de 27 a 30 de 
junho, na Praça José Mar-
ques de Mello, no bairro 
Massaguaçu.
Interessados em parti-
cipar da cooperativa ou 
convidar para exposições 
podem entrar em contato 
com o Giovani por meio 
do telefone (12) 98829-
8089.


