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A GAzetA dos Municípios

COI de Taubaté completa
5 anos com 20.023

ocorrências registradas

CPIC em Pinda tem diversas 
atividades para a mente

1º Salão de Belas Artes 
Clodomiro Amazonas
supera 360 inscrições

Orquestra Sinfônica
Jovem de Goiás se

apresenta em Taubaté

O COI (Centro de opera-
ções Integradas) de Tauba-
té completou no último 
domingo, dia 30 de junho, 
cinco anos de operação 
com um saldo de 20.023 
ocorrências registradas e 
auxílio a 920 prisões.
O sistema de monitora-
mento foi inaugurado em 
30 de junho de 2014 com 
100 câmeras e posterior-
mente ampliado para 130 
equipamentos de alta tec-
nologia. Atualmente, a 
Secretaria de Segurança 
Pública Municipal traba-
lha em uma nova amplia-
ção com mais 30 câmeras, 
ainda mais modernas. Os 
prédios públicos também 
contam com monitora-
mento constante por meio 
da operação de 204 equi-
pamentos.
A central de monitoramen-
to é operada pela Secreta-
ria de Segurança Pública e 
funciona 24 horas por dia. 

O CPIC (Centro de Prá-
ticas Integrativas e Com-
plementares) tem diversas 
atividades que estimulam 
o bem-estar mental. Entre 
elas, acontecem semanal-
mente, os encontros dos 
grupos de yoga e medi-
tação. Seja para o forta-
lecimento, flexibilidade, 
concentração, a yoga é 
uma das práticas mais in-
dicadas pra quem deseja 

O 1º Salão de Belas Ar-
tes Clodomiro Amazonas, 
promovido pela Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
Taubaté, encerra o perío-
do de inscrições com 366 
obras de 247 artistas do 
país e do exterior confir-
madas. O salão acontece 
de 18 de outubro a 18 de 
novembro de 2019 na Pi-
nacoteca Municipal An-
derson Fabiano, que fica 
nas dependências do Mu-
seu Histórico Paulo Cami-
lher Florençano. O intuito 
do projeto é divulgar pro-

A Orquestra Sinfônica 
Jovem de Goiás (OSJG) 
se apresenta na próxima 
sexta-feira, dia 05 de ju-
lho, às 19h30 na Catedral 
São Francisco das Chagas 
em Taubaté, com regên-
cia e direção artística de 
Eliel Ferreira. Em Tauba-
té, o concerto conta com o 
apoio da Secretaria de Tu-

Ela integra o trabalho das 
forças de segurança (Polí-
cia Militar, Guarda Muni-
cipal, Bombeiros, Defesa 
Civil), da Fiscalização de 
Posturas na verificação do 
descarte irregular de lixo e 
entulho, além de auxiliar 
no chamado às ambulân-
cias na ocasião de aciden-
tes.  Outra frente de ação 
está relacionada ao trân-
sito, com 1.594 ocorrên-
cias acompanhadas pela 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana.
O COI também conta com 
os chamados ‘radares in-
teligentes’, que fazem um 
cerco eletrônico nos aces-
sos à cidade e permitiram 
a localização e recupera-
ção de 59 carros furtados 
e roubados.
Em março de 2017, o SIO-
PM (Sistema de Informa-
ções Operacionais da Po-
lícia Militar) foi instalado, 
permitindo que as ligações 

relaxar. E é por isso, que 
o CPIC oferece gratuita-
mente aulas de yoga às 
terças-feiras, 15h30, com 
nível iniciante, às quin-
tas-feiras, às 9h30, nível 
avançado, e às 10h30 tam-
bém para iniciantes. Para 
participar, basta escolher 
o melhor horário e apre-
sentar o cartão SUS.
Já as aulas de meditação 
são com o monge budista 

duções visuais nas moda-
lidades de escultura, pin-
tura, desenho e gravura. 
Uma comissão julgadora 
irá avaliar e selecionar 80 
trabalhos para a exposi-
ção, com a premiação de 
10 obras por aquisição. A 
premiação é de R$ 2.000 
às três melhores obras, 
troféu e certificado, men-
ção honrosa e certificados 
de participação. As obras 
passarão a fazer parte do 
acervo da Pinacoteca.
O 1º Salão de Belas Ar-
tes Clodomiro Amazonas 

rismo e Cultura e da Orfeo 
Produções Artísticas. Com 
entrada franca, o público 
poderá apreciar o progra-
ma que conta com obras 
de Tchaikovsky, Masse-
net, Moncayo e Marquez e 
solos do violinista Thierry 
Lucas. A apresentação faz 
parte da segunda turnê na-
cional da OSJG, que co-

feitas ao 190 sejam dire-
cionadas ao COI quando 
a natureza da ocorrência 
estiver relacionada a ques-
tões municipais.
Das mais de 20 mil ocor-
rências registradas nes-
tes cinco primeiros anos, 
a grande maioria teve a 
Polícia Militar acionada 
para deflagrar operações e 
abordagens. Entre os des-
taques estão uso e tráfico 
de entorpecentes (481), 
roubos e furtos (237), ati-
tudes suspeitas (1.202),  
captura de foragidos (35) 
e desinteligência (378).
Das áreas que integram 
o COI, a Polícia Militar 
atendeu 10.902 ocorrên-
cias, os Bombeiros 1.081, 
o setor de trânsito 1.594, 
Defesa Civil 96, ambu-
lância 332, Guarda Civil 
Municipal 4.315, Fisca-
lização de Posturas 159, 
Samu 248 e outras 1.613 
de natureza variada.

Chang Maitri Avalokita, 
da Ordem Budista Sarvas-
tivada Budismo Humanis-
ta e Engajado. A prática é 
realizada todas as quartas-
-feiras, às 15 horas. Para 
participar, basta chegar 
no horário da atividade e 
apresentar o cartão SUS.
O CPIC fica na rua Dr. 
José Luiz Cembranelli, 
1.005 – Parque das Na-
ções.

conta com a curadoria de 
Lani Goeldi e teve inscri-
ções dos Estados do Cea-
rá (03), Piauí (01), Minas 
Gerais (08), São Paulo 
(196), Espírito Santo (04), 
Rio de Janeiro (08) Dis-
trito Federal (04), Goiás 
(02), Paraná (09), Santa 
Catarina (03) e Rio Gran-
de do Sul (08), além de 
uma inscrição vinda de 
Nuevo Léon, no México.
No dia 1º de agosto serão 
divulgadas no www.cura-
doria.org.br as obras sele-
cionadas.

meçou no Teatro Basileu 
França na cidade de Goi-
ânia e se encerrará no dia 
6 de julho em um concerto 
na Praça do Capivari, no 
50° Festival Internacional 
de inverno de Campos do 
Jordão. A Catedral São 
Francisco das Chagas fica 
à Praça Dom Epaminon-
das, 30 no centro.
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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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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 73, Termo nº 7015
Faço saber que pretendem se casar RENAN DE JESUS SANTOS DA SILVA e MICHAELLE DOS SANTOS BALTAZAR, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Alagoinhas-BA, nascido em 4 de outubro de 1993, de profissão monitor, de estado civil solteiro, residente e domici-
liado na Estrada Onze, nº 1555, Assentamento Conquista, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de OSVALDO PEREIRA DA 
SILVA, natural de Alagoinhas/BA, residente e domiciliado em Alagoinhas/BA e de IRACY DE JESUS SANTOS, natural de 
Alagoinhas/BA, residente e domiciliada em Sumaré/SP. Ela é natural de Campinas-SP, nascida em 26 de dezembro de 1980, 
de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de GILSON 
MARTINS BALTAZAR, de 58 anos, nascido na data de 13 de fevereiro de 1961, residente e domiciliado em Campinas/SP e 
de LUZIA DOS SANTOS BALTAZAR, de 56 anos, natural de Curitiba/PR, nascida na data de 29 de março de 1963, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa MARIANA FURQUIM DE 
MENDONÇA OZZETTI 31297830830, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o 
nº. 29.634.983/0001-08, objeto do contrato 055/2019, a contratação de MARIA-
NA FURQUIM para apresentação de 01 (um) show musical, no dia 06/07/2019, 
durante a realização da 19º TEMPORADA DE INVERNO “UM FRIUZINHO ES-
QUENTADÔ” 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 2.300,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publica-
ção da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos 
legais. 

Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 27 de junho de 2019.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002)

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000
Telefones (12) 3671-7000 

E mail prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Departamento Jurídico

Taubaté disponibiliza
Programa Municipal de 

Educação Ambiental

A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté disponi-
biliza, a partir desta segun-
da-feira, dia 1º de julho, o 
documento do Programa 
Municipal de Educação 
Ambiental para consul-
ta pública, avaliações e 
contribuições no www.
taubate.sp.gov.br/educam-
biental. O documento é 

uma proposta de política 
pública estruturante para o 
município planejar e exe-
cutar a educação ambien-
tal, em consonância com 
as políticas e os progra-
mas nacionais e estadu-
ais. No contexto local, o 
programa está em sintonia 
com as diretrizes de ação 
das secretarias de Meio 

Ambiente e de Educação. 
Avaliações e contribui-
ções ao programa devem 
ser encaminhadas para o 
e-mail pmt.meioambien-
te@taubate.sp.gov.br.
O Programa Municipal de 
Educação Ambiental foi 
elaborado pela Comissão 
Municipal de Educação 
Ambiental (Comea).
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Centro Dia do Idoso
inicia aulas de coral

Bem Viver recebe ação
social em Pinda

Café do Fundo Social é sucesso
no Parque da Cidade em Pinda

Jardim Princesa recebe 
melhorias na drenagem 
em Pindamonhangaba

Os 40 idosos atendidos no 
Centro Dia do Idoso de 
Taubaté iniciaram nesta 
segunda-feira, 1º de julho, 
as aulas de coral. A ativi-
dade acontecerá as segun-
das e quartas, das 13h30 
às 15h.
Há uma equipe especia-
lizada para atendimento 
desses idosos que fazem 
semanalmente atividade 
física e dança, além de 
participarem de diversas 
oficinas como: culinária, 
artes e jardinagem.
O espaço é destinado a 
proporcionar a proteção 
integral de idosos semi-

No último fim de semana, 
o Empreendimento Bem 
Viver recebeu ação social 
promovida pela Secretaria 
de Habitação em parceria 
com a empresa Clarb. A 
ação social compreendeu 
também o início da próxi-
ma etapa do projeto técni-
co social às 1536 famílias 
do local.
Segundo informações da 
Secretaria de Habitação, 
serão mais 10 meses de 
trabalhos, em que além 
das visitas sociais, ativi-
dades ambientais, físicas 
e esportivas serão ofere-
cidas pelos cursos de ca-
pacitação com foco para a 
geração de renda e merca-
do de trabalho, conforme 

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva
O último domingo (30) foi 
bem agitado no Parque da 
Cidade! Várias atividades 
para a família acontece-
ram gratuitamente. Entre 
os eventos, aconteceu o 
“café caipira junino” pro-
movido, mais uma vez, 
pelo Fundo Social de Soli-
dariedade. De acordo com 
informações do Fundo So-
cial, o café contou com os 
produtos feitos nas ofici-
nas gratuitas de culinária 
do “Reinvente”, projeto 
mantido pelo Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Pindamonhangaba. “Foi 
muito gostoso poder reali-
zar, mais uma vez, o café, 
aqui no Parque da Cidade. 
Além de reunirmos  o pú-
blico para a degustação e 
divulgação das nossas ofi-
cinas, pudemos também 
conversar com os muní-
cipes”, destacou a presi-

Na última semana, a Se-
cretaria de Obras e Plane-
jamento realizou diversas 
melhorias no Jardim Prin-
cesa. Os serviços realiza-
dos foram de drenagem, 
duplicação de boca de 
lobo e aumento da tubula-

dependentes, com ida-
de igual ou superior a 60 
anos, que possuem limita-
ções para a realização das 
atividades da vida diária 
(AVD), cujas famílias não 
têm condições de prover 
estes cuidados durante o 
dia ou parte dele. Ao fi-
nal da tarde, o idoso volta 
para sua casa, sem perder 
os vínculos familiares.
Festa junina
Na última sexta-feira, dia 
28 de junho, foi realizada 
uma festa junina para os 
idosos e suas famílias.
A festa teve brincadeira 
(bingo, pescaria, bola na 

a realidade do empreendi-
mento.
As famílias foram orienta-
das pela diretora de Habi-
tação, Monique Dias, a re-
alizarem suas inscrições, 
pois todos os cursos con-
cluídos terão certificados 
para enriquecer o currícu-
lo profissional, tendo em 
vista a melhora na capaci-
tação e consequentemente 
na qualidade de vida. 
Os cursos oferecidos se-
rão: manicure, maquia-
gem, designer de sobran-
celhas, barbearia e cabelo 
masculino, elétrica e bri-
gadista.
O evento, no Bem Viver, 
foi abrilhantado, ainda, 
pelo show gratuito da 

dente do Fundo Social e 
primeira-dama, Cláudia 
Domingues. A intenção 
foi de possibilitar aos fre-
quentadores do espaço 
um momento de partilha 
e interação social, além de 
divulgar as oficinas gra-
tuitas do Projeto “Rein-
vente”.De acordo com a 
organização novas edi-
ções do café irão aconte-
cer, em breve. Caminhada 
da Abrapes foi um grande 
sucesso
O Parque da Cidade rece-
beu também neste domin-
go (30), a corrida 5,5km 
e a caminhada 3,5km, da 
Abrapes (Associação Bra-
sileira de Esclerodermia 
e Doenças Relacionadas) 
com concentração e lar-
gada por volta de 9 horas. 
Diversas pessoas parti-
ciparam da corrida e da 
caminhada que foram um 
grande sucesso. O even-
to contou com o apoio da 

ção de captação de águas 
pluviais na Rua José Mu-
rilo Monteiro, além da re-
composição do solo com 
massa asfáltica, pela equi-
pe da Usina de Asfalto, 
finalizando o acabamento 
de mais uma melhoria na 

boca do palhaço); comi-
das típicas (pipoca, boli-
nho caipira, canjica, pa-
çoca, vinho quente sem 
álcool,. salgadinhos, bolo 
salgado e doces); além de 
teatro e quadrilha. Os ido-
sos também ajudaram a 
confeccionar os enfeites e 
convites para a festa.
O Centro Dia do Idoso 
“Pe. Hugo Bertonazzi”, 
funciona das 8h às 17h 
e está localizado na rua 
Doutor Benedito Cursino 
dos Santos, s/n (esquina 
com a Avenida Prof. Wal-
ter Thaumaturgo – Aveni-
da do Povo).

Banda LP7, que durou 
toda a tarde, e logo após 
um DJ continuou animan-
do a festa para as 1536 fa-
mílias. Teve também, para 
alegrar as crianças, cama 
elástica, pipoca, algodão 
doce e refrigerante.
“É de total importância 
que as famílias do Em-
preendimento Bem Viver 
participem das reuniões 
da Clarb e se capacitem 
pensando no futuro pro-
fissional de toda família. 
Quero deixar meu agrade-
cimento também à equipe 
voluntária de palhaços Dr. 
Ore que alegrou todos os 
presentes”, destacou a di-
retora de Habitação, Mo-
nique Dias.

Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Após a conclu-
são da corrida e caminha-
da houve atividades como 
dança circular e tai chi pai 
lin.
Yoga Ao Ar Livre contou 
com dezenas participantes
O Parque da Cidade rece-
beu, ainda,  a “Yoga Ao 
Ar Livre”, o evento foi 
promovido para come-
morar o “Dia Internacio-
nal da Prática de Yoga”.
Foi realizado pelo Lótus 
Yoga ao Ar Livre, com o 
apoio do Fundo Social e 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. As atividades 
aconteceram ao longo de 
todo o dia, em três áre-
as do Parque, ao mesmo 
tempo: lado do estaciona-
mento, bosque ao lado do 
Portal de entrada e coreto. 
O evento teve uma grande 
participação pessoas inte-
ressadas e também das já 
praticantes de yoga.

infraestrutura urbana no 
município.
De acordo com a Secre-
taria de Obras e Plane-
jamento, esta ação de 
manutenção é constante 
e realizada em todos os 
bairros da cidade.
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Começou a troca de ingressos para 
os 314 anos de Pindamonhangaba

Alunos da escola Profª Maria 
Aparecida Ujio aprendem
sobre triagem de resíduos

Pavimentação de avenida na 
Martim de Sá é reassentada

Nesta segunda-feira (1), 
começou a troca de in-
gressos para a festa de 
aniversário de 314 anos de 
Pindamonhangaba. A tro-
ca de ingressos acontece 
na sede do Fundo Social 
de Solidariedade e tam-
bém na Subprefeitura de 
Moreira César.
A solidariedade será uma 
marca registrada da festa 
de 314 anos de Pindamo-
nhangaba. Neste ano, o 
aniversário da cidade con-
tará ingressos solidários, 
isso porque cada ingresso 
será trocado por um quilo 
de alimento que será des-
tinado às entidades assis-
tenciais da cidade.
Para ter direito ao ingres-
so, basta ir até um dos 
locais de troca (Fundo 
Social ou Subprefeitura) 
com um quilo de alimento 
não perecível. A troc acon-
tecerá até se esgotarem os 
ingressos disponíveis.
De acordo com o assessor 
de Eventos da Prefeitura, 
Ricardo Flores, a dinâmi-
ca da troca de ingressos 
foi modificada para que 
haja mais organização, 
beneficiando a popula-
ção. “Importante destacar 
que a troca de ingressos 

Os alunos do Projeto Meio 
Ambiente, da escola Profª 
Maria Aparecida Ujio, em 
Caraguatatuba, realizaram 
uma visita ao Ecoponto 
Golfinhos e Cooperativa 
Maranata. Além de pa-
lestras e aulas teóricas, 
os alunos participaram 
também do processo de 
triagem dos resíduos, que 
consiste na separação dos 
materiais encaminhados 
para a reciclagem.
Segundo a professora 
responsável pelo projeto, 
Beatriz Marques Gabeli-
ni, um dia antes da visita 
dos alunos ao Ecoponto e 
Cooperativa, a escola re-
cebeu uma palestra minis-
trada pelo gestor ambien-
tal Reinaldo Gomes, da 
Secretaria de Meio Am-
biente, Agricultura e Pes-
ca (SMAAP), que falou 
sobre o que são os resí-
duos sólidos, quais locais 
de descarte adequados e 
como funciona o trabalho 
realizado nesses lugares. 
“Foi um dia muito impor-
tante para os alunos e para 
mim, não ficamos apenas 
na teoria e descobrimos na 
prática a dificuldade e im-

Visando a segurança dos 
pedestres e motoristas, a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, está realizando a ma-
nutenção de pavimentação 
da Avenida Irineu Mendes 
de Souza, no bairro Mar-
tim de Sá, região central 
da cidade.
Uma equipe de 12 fun-
cionários da Secretaria de 
Serviços Públicos (Sesep) 
está realizando o nivela-
mento e o reassentamento 
dos bloquetes na via, afe-
tada pela erosão devido ao 

para todos os shows será 
antecipada. Somente se 
houver sobras, poderá ser 
realizada no dia, mas acre-
ditamos que mais uma vez 
os ingressos se esgotarão 
rapidamente”, previu o as-
sessor.
O aniversário da Prince-
sa do Norte contará com 
shows do dia 10 a 13 de ju-
lho, a partir das 19 horas, 
recheada de atrações, com 
shows todas as noites. No 
dia 14, será a Corrida Pin-
da, também no Parque da 
Cidade.
A programação terá diver-
sos shows
O evento será aberto com 
Dj Serginho, Banda Bella-
tor e Biquini Cavadão, no 
dia 10 de julho. Dia 11, a 
noite terá Dj Celio, can-
tor Cesar Barbosa e Ban-
da Sacode a Poeira. Dia 
12, Lia Oliveira e Banda 
abrem a noite que terá 
ainda Os Filhos do Caras. 
E no sábado (13), o even-
to será encerrado com Dj 
Serginho, Banda Mil Volts 
e Ultraje a Rigor.
Mais uma novidade, será 
a utilização da nova en-
trada do Parque da Cida-
de, que irá colaborar para 
a organização do trânsito 

portância do trabalho dos 
cooperados e como deve-
mos valorizá-los. Todos 
os alunos colaboraram e 
aprenderam muito.”, afir-
mou a professora Beatriz 
Gabelini.
A visita ao Ecoponto Gol-
finhos teve como obje-
tivo mostrar aos alunos 
sobre o trabalho em um 
dos pontos estratégicos 
para descarte de resídu-
os como pneus, móveis, 
equipamentos eletrônicos 
e materiais extremamente 
poluentes para o meio am-
biente. A aluna de Helenna 
Cristina de Oliveira Cotia, 
de 13 anos, disse que os 
dois lugares que visitaram 
foram muito interessantes. 
“Todas as pessoas deviam 
praticar a separação de 
lixo. Às vezes, mesmo co-
nhecendo os Ecopontos as 
pessoas não descartam os 
resíduos direito e isso pre-
judica o meio ambiente.”, 
ela afirmou.
O passeio continuou com 
muito entusiasmo e apren-
dizado até a cooperativa 
Maranata aonde os alunos 
finalmente colocaram a 
mão na massa. Todos ti-

tempo. O desnível estava 
dificultando o tráfego de 
veículos.
A equipe da Sesep retirou 
os bloquetes no trecho da-
nificado, e agora está pre-
parando o solo com três 
tipos de materiais em dife-
rentes camadas, a primei-
ra delas é composta por 
rachão, uma pedra bruta 
que serve para dar con-
sistência à base, a cima 
dessa camada é inserido 
um material chamado bica 
corrida (composto por pó 

naquela região, durante os 
dias de evento. Além dos 
shows, o evento contará 
com Praça de Alimenta-
ção contendo barracas de 
entidades da cidade, food 
trucks, ambulantes, Feira 
Arte Encanto do Fundo 
Social de Solidariedade e 
a 15ª Exposição Nacional 
de Orquídeas de Pinda-
monhangaba, em parceria 
com a Assop – Associação 
Orquidófila de Pindamo-
nhangaba.
O estacionamento será 
pago, no valor de R$10, 
que será revertido para as 
instituições assistenciais 
da cidade.
Policia Militar recebe Pre-
feitura para discutir segu-
rança do evento
Ainda na última semana, 
a Policia Militar,pela ca-
pitã Lucimeire Gerônimo, 
recebeu o secretário de 
Segurança Pública, José 
Sodário, e o assessor de 
Eventos, Ricardo Flores, 
entre outros represen-
tantes da Prefeitura para 
discutir medidas de segu-
rança. Mais uma vez, o 
aniversário da cidade con-
ta com o apoio da Polícia 
Militar, além da segurança 
terceirizada.

veram a oportunidade de 
conhecer os funcionários, 
entender melhor para onde 
vão garrafas plásticas, pa-
pelão e eletrônicos que fo-
ram descartados nos Eco-
pontos e Coleta Seletiva, 
além de ajudar em todo o 
processo de separação de 
resíduos e compactação 
dos materiais.
A aluna Larissa Lopes 
Bueno, de 11 anos, achou 
a experiência muito legal 
e percebeu como é tra-
balhoso cuidar de muito 
lixo, mas destacou que é 
um trabalho de grande im-
portância. 
“Nós separamos plásti-
cos, papelão, madeiras e 
vários objetos que foram 
levados para lá. Foi muito 
bonito ver que eles traba-
lham para o bem do meio 
ambiente, eu gostei muito 
de lá e gostaria de ir nova-
mente”, afirmou.
No site da Prefeitura de 
Caraguatatuba você en-
contra diversas iniciativas 
de projetos ambientais que 
são realizados na cidade. 
Conheça no link: www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/meio-ambiente/

de pedra e cascalho) e por 
fim uma última camada de 
areia. 
Só então os bloquetes são 
recolocados já alinhados e 
nivelados.
Uma retroescavadeira 
juntamente com um ca-
minhão trucado e um ca-
minhão toco estão dando 
suporte aos funcionários 
para realização do servi-
ço. Segundo a previsão, o 
serviço será finalizado até 
o final da próxima semana 
(12/07).


