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A Gazeta dos Municípios
Saúde e Educação usam Teatro para conscientizar

contra maus tratos de animais em Pinda

Guerreiras Pinda empatam na
semifinal da Copa Paulista Interior

Desfile no Araretama abre 
as comemorações da

Independência do Brasil

A Secretaria de Saúde, em 
parceria com a Secreta-
ria de Educação e Cultu-
ra, promoverá 10 dias de 
apresentações de esquetes 
sobre crime de maus tra-
tos contra animais, a partir 
desta segunda-feira (2).

As Guerreiras Pinda – 
equipe de futsal feminino 
da Secretaria de Esportes 
-, empataram  pela semifi-
nal da Copa Paulista Inte-
rior, em Franca, contra as 
donas da casa.
O jogo foi bem tenso, e 
com várias chances de 
gols para os dois lados. 
Pinda abriu o placar com 
gol de Denna, mas logo 
sofreu o empate, placar 
que foi assim até o térmi-
no do primeiro tempo. Na 

O desfile foi realizado na 
Avenida Benedito Pires 
César, com concentra-
ção no ginásio “Ritoca”. 
Contou com a participa-
ção das escolas munici-
pais e Cmeis do bairro e 
do Cidade Jardim: CMEI 
DR Francisco Lessa Ju-
nior, EM Dr. Ângelo Paz 
da Silva, EM Prof. Elias 
Bargis Mathias, EM Prof. 
João Kolenda Lemos, EM 
Profª Madalena Caltabia-
no Salum Benjamin, EM 

As primeiras escolas mu-
nicipais que receberam a 
atividade foram a EM Dr. 
Francisco de Assis César e 
a EM Padre Zezinho, am-
bas no distrito de Moreira 
César. 
Nesta terça-feira (3), re-

segunda etapa, próximo 
ao fim do jogo Ludmila 
fez o segundo para Pinda, 
mas tomou o gol de em-
pate faltando 30 segundos 
para terminar o jogo.
“Apesar de termos perdido 
a chance de sair de Franca 
com uma vitória, fico sa-
tisfeito com o empate, vis-
to ao desgaste da viagem e 
ao forte calor que enfren-
tamos no horário do jogo, 
piso desfavorável onde 
prejudicou bastante nossa 

Profª Regina Célia Lima, 
EM “Vito Ardito”, além 
da Secretaria de Esportes, 
fanfarra do CEU das Ar-
tes e da EE Eunice Bueno 
Romeiro, e instituições 
militares: 2º Batalhão de 
Engenharia e Combate 
“Borba Gato”, a 11ª Cia 
de Engenharia e Combate 
Leve, Corpo de Bombei-
ros e Polícia Militar.
Os próximos desfiles se-
rão nos dias 6 e 7 de se-
tembro, sendo dia 6 em 

cebeu as apresentações a 
EM Prof. Joaquim Pereira 
da Silva, EM Prof. Augus-
to César Ribeiro, EM José 
Gonçalves da Silva “Seu 
Juquinha” e EM Prof. 
Lauro Vicente de Azeve-
do. 

equipe, então devido a to-
dos esses fatores um em-
pate ficou de bom tama-
nho”, comentou o técnico 
Márcio Silva.
O jogo de volta acontecerá 
no próximo domingo (8), 
no ginásio do Tabaú, às 11 
horas, com entrada gratui-
ta. A intenção é conquistar 
um feito inédito na Copa 
Paulista: fazer com que 
uma equipe sub 20 chegue 
à final de uma competição 
adulta.

Moreira César, na Avenida 
das Margaridas, com has-
teamento das bandeiras no 
próprio local, às 8 horas, e 
início do desfile previsto 
para as 8h30. Dia 7 haverá 
o hasteamento das bandei-
ras no Obelisco da Praça 
Monsenhor Marcondes, às 
8 horas, e desfile na aveni-
da Albuquerque Lins, com 
concentração na Praça 
Sete de Setembro. Toda a 
população está convidada 
a prestigiar os eventos.

Os esquetes serão minis-
trados para aproximada-
mente 9 mil crianças em 
37 unidades escolares da 
rede municipal de ensino 
e contarão ainda com a 
distribuição de exempla-
res de gibis da Turma da 
Mônica tratando sobre o 
abando de animais. Em 
alguns dias, há a previsão 
de participação da Polícia 
Militar Ambiental. A ideia 
é promover, de uma forma 
lúdica, o fomento da cons-
ciência ambiental e sobre 
a saúde pública às crian-
ças, para que cresçam com 
valores e vivência sobre o 
tema formando cidadãos 
no futuro. 
As apresentações vêm ao 
encontro com o mês da re-
alização da campanha an-
tirrábica 2019, com meta 
de vacinal de 20.000 ani-
mais, que também é uma 
maneira de manter a saúde 
do animal e, por conse-
guinte a saúde humana, já 

que uma vez contraída não 
há cura.
“Acreditamos que a con-
tratação dos artistas do 
município, muitos deles, 
que já labutam na causa 
animal trará benefícios 
econômicos, ambientais, 
bem-estar animal, edu-
cacional, culturais e da 
saúde humana”, afirmou 
o diretor de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde, 
Rafael Lamana.
Sobre a causa, o municí-
pio já realizou gratuita-
mente cerca de 1.000 cas-
trações de cães e gatos, em 
2018 e 2019, com intuito 
de controlar o crescimento 
desordenado da população 
animal. Contudo, a parti-
cipação da população é de 
suma importância na apli-
cação da “posse responsá-
vel” mantendo a saúde de 
seu pet em dia e sempre 
em sua posse, assim evi-
tando as gestações indese-
jadas, o abandono do pet, 

que atualmente é conside-
rado um crime ambiental.
Programação de apresen-
tações da semana:
Quarta-feira, 04/09
8h – EM Profª Yvone 
Aparecida Arantes Corrêa 
(Goiabal)
8h – EM Profª Julieta Rea-
le Vieira (Castolira)
8h – EM Vito Ardito (Ara-
retama)
8h – EM Prof. Alexandre 
Machado Salgado (Cam-
pinas)
10h30 – EM Profª Odete 
Corrêa Madureira (Jardim 
Morumbi)
13h30 – EM Serafim Fer-
reira (Terra dos Ipês II)
Quinta-feira, 05/09
8h40 – EM Dr. André 
Franco Montoro (Cris-
pim)
10h30 – EM Profª Maria 
Zara Miné Renoldi dos 
Santos (Ouro Verde)
10h30 – EM Profª Isabel 
do Carmo Nogueira (Cris-
pim)
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Miscelânea
Curiosidades

Conheça alguns objetos e símbolos que trazem sorte

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor e da felicidade.
Elefante: para atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebrar a negatividade.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e da prosperidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fartura e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você real-
mente acredita que irá atrair sorte e proteção para a sua vida.
*** 
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar quei-
maduras. Em contato prolongado com a pele, o gelo também pode quei-
mar. Além disso, ele pode grudar e deslocar a pele que protege o local 
queimado. Pasta de dente, manteiga ou qualquer outro produto caseiro 
também devem ser evitados. Em queimaduras leves a melhor indicação é 
usar água fria para resfriar o local e evitar a formação de bolhas. Pode ser 
água corrente, numa bacia ou em compressas.  
***
Os insetos têm músculos e são extremamente fortes. Um inseto pode le-
vantar uma carga pelo menos vinte vezes mais pesada que seu próprio 
peso, enquanto que o homem só consegue pouco mais que seu peso. Em-
bora tenha fibras musculares parecidas com as humanas, o esqueleto dos 
insetos é externo e prende-se aos músculos formando um conjunto de 
grande resistência. 

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu alqueire de terra era do tama-
nho de uma fazenda. Sua vaca deitada e o rabo dela sobrava para o quintal 
do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite 
anterior. Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Ai eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne dela?
E ele me respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as so-
bras da refeição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar 
gratidão. Ela então, obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo...

Mensagens

Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos 
atendem as necessidades. Valorizaremos os amigos que nos socorrem, que 
se interessam por nós, que nos escrevem, que nos telefonam pra saberem 
como estamos indo. As amizades são uma dádiva de Deus. Mais tarde, 
haveremos de sentir a falta daqueles que não nos deixam experimentar a 
solidão. 
***
Uma hora ou outra o destino se ajeita, as coisas se acertam, o passado é es-
quecido e as dores desaparecem. Quem tem que ficar fica o que é verdadei-
ro permanece e o que não desaparece. Não tenha pressa, não guarde má-
goas, não queira pouco. Sempre queira o melhor. Espere na sua. Aprenda 
a ser paciente. Aprenda a curtir uma boa música, quando a tristeza bater. 
Aprenda a ignorar o que te faz mal. Aprenda, sobretudo, a ter fé. Fé de que 
por mais difícil que seja o Universo, ele sempre irá cumprir a seu favor.
***
Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, 
não te ama. O destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide 
quem fica nela. A verdade dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que 
você se lembra dela. Então, valorize quem valoriza você e não trate com 
prioridade quem te trata como opção.

Pensamentos, provérbios e citações

O exemplo é sempre o mais eficaz dos preconceitos.
A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo.
Julgamos a sabedoria de um homem por sua esperança.
A decisão será melhor quando estiveres com a barriga cheia.
O tempo convence mais do que os argumentos.
É triste ter por amizade alguém que se tem por amor.
O difícil fazemos na hora, o impossível demora um pouco a mais.
Mesmo o mais nobre dentre nós cede perante a carga do amor.
Velhas canções são como o vinho melhoram com o tempo.
Quando Deus fecha uma porta, Ele estará abrindo uma janela.
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

Exposição fotográfica de mulheres
assistidas no CIAM marca encerramento 
do Agosto Lilás no Teatro Mario Covas

Sobrou alegria e alto as-
tral no encerramento do 
“Agosto Lilás”, mês de 
conscientização pelo fim 
da violência contra a mu-
lher, com a exposição de 
fotos de 24 mulheres as-
sistidas no Centro Integra-
do de Atendimento à Mu-
lher (CIAM), no Teatro 
Mario Covas.
A mostra fotográfica 
“Descobrindo como sou 
bela” teve o objetivo de 
ressaltar a beleza indivi-
dual e elevar a autoesti-
ma de mulheres que, no 
decorrer da vida, foram 
vítimas de algum tipo de 
violência (física, sexual, 
psicológica, moral ou pa-
trimonial).
O prefeito Aguilar Junior e 
a esposa Samara Fraschet-
ti Bastos de Aguilar, presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade de Caragua-
tatuba, fizeram questão de 
conferir as fotos.
“O CIAM é um compro-
misso de campanha entre-
gue à população feminina. 
Quando idealizamos esse 
projeto, assim como o es-
paço Pró-Mulher (Centro 
de Referência de Saúde 
da Mulher), pensamos em 
atender com atenção, cui-
dado, respeito e carinho as 
mulheres, principalmente 
as vítimas de violência. 
Hoje estamos aqui para 
celebrar a força e a beleza 
dessas mulheres. As fo-
tos ficaram maravilhosas. 

Continuem contando com 
nossa administração”, 
afirmou o prefeito.
A presidente do Fundo 
Social acrescentou: “Mais 
uma vez, quero agradecer 
a todas por acreditar nes-
se projeto. Que nada nem 
ninguém as impeçam de 
realizarem o que está no 
coração de vocês. Sigam 
em frente, firmes”.
Uma das fotografadas, Mi-
riam Abranches, 50 anos, 
disse que o CIAM foi um 
divisor de águas em sua 
vida. “Cheguei ao CIAM, 
após sofrer muitos anos 
com um relacionamento 
abusivo, que me provocou 
um câncer. Lá, tive apoio 
social, psicológico e jurí-
dico. 
Agradeço a toda equipe e 
ao prefeito Aguilar Junior 
e sua esposa Samara por 
terem criado esse espaço”, 
disse.
“Essa noite foi maravilho-
sa, só tenho a agradecer. 
O CIAM é minha segunda 
família”, Maria Criatiana 
Ribeiro, 34 anos. A cole-
ga Amanda Zampini, 41 
anos, declarou: “Nunca 
me senti tão especial. Es-
tou muito feliz”.
A noite de celebração con-
tou ainda com a apresenta-
ção do coral de mulheres 
do CIAM, conduzido pela 
psicóloga Jaquelina Tei-
xeira da Silva, que apre-
sentou as músicas “Assim 
Caminha a Humanidade” 

(Lulu Santos) e “Será?” 
(Dado Villa-Lobos e Re-
nato Russo); de Tânia Ci-
bele Campos de Souza, 
43 anos, que soltou a voz 
ao interpretar a música 
de Belchior, “Como nos-
sos pais”; e a declamação 
de Eglaia Del Piccolo, 34 
anos, da poesia “Essen-
cialmente Mulher”, da 
autora Cledinéia Carvalho 
Santos.
A coordenadora do CIAM, 
Márcia Denise Gusmão 
Coelho, ressaltou que para 
esse evento, a equipe do 
equipamento fez questão 
de oferecer maquiagem, 
cabelo, roupas de festa 
e manicure para as mu-
lheres referenciadas. “A 
ideia era fazer com que 
elas se sentissem acolhi-
das, importantes e belas, 
e nós alcançamos nosso 
objetivo. Ver essas mulhe-
res que chegaram até nós, 
massacradas, hoje, com 
alegria e força para tomar 
as rédeas da própria vida, 
é muito gratificante. Além 
disso, o Agosto Lilás fará 
parte do calendário oficial 
do município. Isso nos faz 
ter certeza que estamos no 
caminho certo”, destacou.
Também prestigiaram o 
evento o secretário de De-
senvolvimento Social e 
Cidadania, Jonas Fontes 
e a coordenadora do setor 
de Proteção Especial, Ana 
Maria Magagnini, ideali-
zadora do CIAM.
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Pindamonhangaba
recebe estudo inédito de

alimentação e nutrição infantil

Atleta de Pindamonhangaba
vence Troféu Brasil de Atletismo

Idosos e pessoas com de-
ficiência (PcD) terão uma 
nova oportunidade de 
lazer acessível no muni-
cípio. Foi inaugurada a 
“Trilha das Palmeiras”, no 
Núcleo Caraguatatuba do 
Parque Estadual da Serra 
do Mar.
O caminho tem um per-
curso de um quilômetro 
ida e volta, em um tempo 
estimado de uma hora. A 
trilha leva os visitantes 
por um trecho de Mata 
Atlântica preservada e 
possibilita atividades de 
educação ambiental e ob-
servação de aves, termi-
nando na “Prainha”, uma 
piscina natural que é outro 
atrativo do Núcleo.
O percurso foi realizado 
por idosos e atletas com 
deficiência (ACD) da 
equipe de esportes adap-
tados da Prefeitura de 
Caraguatatuba. Francis-
co Carlos Oliveira, de 58 
anos, sofreu um acidente 
em 2011 e teve seus movi-
mentos reduzidos.
Emocionado, Francis-
co contou a sensação de 
poder realizar novamen-
te uma trilha. “Foi uma 
emoção tremenda. Desde 
o acidente é muito difícil 
encontrar lugares acessí-
veis deste jeito. Me dá até 
um nó na garganta. Vou 

Não é segredo que Pinda-
monhangaba é um berço 
de atletas, e não poderia 
ser diferente com a jovem 
Ketiley Batista que se 
tornou campeã do Troféu 
Brasil de Atletismo, em 
Bragança Paulista.
Na competição que reu-
niu diversas atletas de 
diferentes localidades do 
país, Ketiley concluiu a 
prova dos 100 metros com 
barreiras com grande ma-
estria e desempenho. Atu-
almente, o Troféu Brasil é 
considerado como a mais 
importante disputa do ce-
nário latino-americano no 
atletismo.
“Vencer o Troféu Brasil 
me deu uma sensação de 
muita gratidão, de que 
todo esforço, dedicação, 
confiança e compromisso 
aos treinos valeu total a 
pena. É a maior competi-
ção da América Latina, a 

voltar diversas vezes aqui 
com minha família. Vai 
ser divertido”, relatou Oli-
veira.
A paratleta Débora Ferrei-
ra, de 47 anos, apresenta 
sequelas de lesão medular 
e ao chegar ao final da tri-
lha relatou que foi como 
voltar ao tempo. “Eu pas-
sei a minha infância neste 
rio, vivia aqui. 
Após a lesão não consegui 
voltar. 
É muito emocionante sa-
ber que terei a oportuni-
dade novamente. Muito 
obrigada!”, disse.
Participaram da cerimônia 
cerca de 100 pessoas. En-
tre eles, o prefeito de Cara-
guatatuba Aguilar Junior; 
secretários municipais; o 
gestor do Núcleo Cara-
guatatuba, Miguel Nema; 
o diretor e o gerente do 
Litoral Norte da Fundação 
Florestal, Diego Hernan-
des e Leandro Oliveira, 
respectivamente, além do 
representante da Pedrei-
ra Massaguaçu, Benedito 
Nilson Marioto, responsá-
vel pela construção da tri-
lha por uma compensação 
ambiental.
O gestor do Núcleo Cara-
guatatuba, Miguel Nema, 
explicou como devem ser 
agendadas as visitas na 
Trilha das Palmeiras. “O 

mais importante do meu 
ano de 2019. Meu maior 
‘medo’ era sentir algo na 
minha posterior na semifi-
nal e não conseguir ir para 
a final. Mas, eu mesma de-
cidi esquecer esse detalhe 
e por incrível que pareça 
não senti nenhum incômo-
do que vinha sentindo nos 
treinos, eu estava prepara-
da!”, disse Ketiley.
Ainda em junho deste ano, 
a atleta declarou que o 
próximo passo de sua car-
reira era vencer o Troféu 
Brasil. Mesmo com lesões 
e treinos reduzidos, a meta 
foi alcançada. Agora, as 
atenções dela e da equi-
pe técnica se voltam para 
os treinos da temporada 
2020.
“Trabalhamos bastante em 
função do Troféu Brasil de 
Atletismo, a Ketiley é uma 
atleta promissora e com 
muito talento e que a gen-

agendamento é bem sim-
ples, podem ser realizadas 
pelo nosso site ou por te-
lefone. Idosos e PcD são 
isentos das taxas. E assim, 
a pessoa escolhe se ela 
quer realizar a trilha com 
monitor ou não”, contou.
“Eu estou muito feliz com 
a inauguração. Me enche 
de emoção, fazer parte do 
projeto. É algo que vai fi-
car sempre na minha me-
mória. Esta é a única trilha 
do Estado de São Paulo, 
onde pessoas em cadeiras 
de rodas poderão entrar na 
água da cachoeira com as 
cadeiras anfíbias”, finali-
zou.
Na solenidade de inaugu-
ração, o prefeito Aguilar 
Junior, expressou a felici-
dade de ter na cidade mais 
um ponto de acessibilida-
de. 
“Estou muito feliz com a 
iniciativa. É sempre bom 
ter pontos de acessibilida-
de na cidade, ainda mais 
uma trilha como está, 
onde muitos irão aprovei-
tar a fauna e flora da Mata 
Atlântica. Espero que 
muitos aproveitem esta 
trilha. Parabéns a todos”, 
contou o Prefeito.
O Núcleo está localizado 
na Rua do Horto Florestal, 
nº 1200 – Rio do Ouro – 
Telefone: (12) 3882-5999.

te tem certeza que ainda 
vai se desenvolver muito. 
Mesmo com a lesão, ela se 
superou e fez uma grande 
prova. É um feito histórico 
para a cidade! É a primei-
ra atleta a ganhar o troféu 
Brasil depois do João Car-
los de Oliveira, o João do 
Pulo!”, comentou orgu-
lhoso o técnico de Ketiley, 
Luiz Gustavo Consolino.
Ketiley fala ainda que hoje 
pode olhar para a parede 
onde fica suas medalhas, 
e que agradece de cora-
ção todos os envolvidos, 
o técnico Luiz Gustavo, 
e que esta é chave prin-
cipal de tudo. “Aos meus 
parceiros e apoiadores que 
fazem toda diferença no 
meu processo, à Semelp 
que dá todo apoio e todos 
que sempre estão na torci-
da por mim, gratidão. Ano 
que vem tem muito mais”, 
finalizou a atleta.
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Prefeitura de Caragutatuba abre 
edital de chamamento para

empresas de compartilhamento 
de patinetes elétricos e bikes

Associação de Surf apoia projeto de
recifes artificiais da Prefeitura de

Caraguatatuba na Praia do Massaguaçu

Mais de 200 funcionários da Secretaria de 
Saúde de Caraguatatuba concluem curso 
de Manejo Clínico de Aleitamento Materno

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Planejamento 
Estratégico e Desenvolvi-
mento, publicou o edital 
de chamamento públi-
co para procedimento de 
manifestação de interesse 
(PMI) para implantação 
dos serviços de operação, 
manutenção e exploração 
de sistemas de comparti-
lhamento de patinetes elé-
tricos e bikes na cidade.

A Associação de Surf de 
Caraguatatuba (ASC) 
manifestou total apoio ao 
projeto de construção de 
recifes artificiais, da Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
na Praia do Massagua-
cu (localizada na região 
Norte).  Representantes 
da ASC se reuniram para 
debater a proposta na últi-
ma sexta-feira (30/08), na 
Secretaria de Administra-
ção, no Centro.  A instala-
ção também foi abordada 
em uma reunião em julho, 
bml na Superintendência 
Regional do Patrimônio 
da União (SPU), em São 
Paulo.
O secretário Planejamen-
to Estratégico e Desen-
volvimento, e de Admi-
nistração, Pedro Ivo de 
Sousa Tau, acompanhado 
do assessor jurídico, Dio-
go Rossi, e do diretor de 
Meio Ambiente e oceanó-
grafo, Ronaldo Cherbele; 
recepcionou o presidente 
da Associação de Surf de 
Caraguatatuba, Luciano 
Sant’Anna, membros da 
diretoria da entidade e 
uma comissão formada 
por surfistas “das antigas” 
e da nova geração para fa-
lar sobre os recifes artifi-
ciais do Massaguaçu.
Coordenado pela Secreta-
ria de Planejamento Estra-
tégico e Desenvolvimen-
to, o projeto tem como 
objetivo conter a erosão 
provocada pela maré na 
orla da praia, impedir a 
pesca de arrasto no local, 

Duzentos e doze servi-
dores das Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS’s) 
de Caraguatatuba rece-
beram os certificados do 
curso de Manejo Clínico 
de Aleitamento Materno  
no auditório da Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba (Fundacc), 
no Centro. O objetivo do 
curso foi atualizar os pro-
fissionais de saúde em re-
lação à avaliação da ma-
mada, traumas mamilares, 
dificuldades da amamen-
tação, com foco para a 
diminuição do desmame 
precoce, apoio às mães 
com dificuldades para 
amamentar e prevenção 
da mortalidade materno 
infantil.
A cerimônia contou com 
a presença da presidente 
do Fundo Social de So-
lidariedade de Caragua-
tatuba, Samara Aguilar; 
da secretária adjunta de 
Saúde, Derci Andolfo; da 
secretária adjunta de Co-
municação Social, Malu 
Baracat; da enfermeira 
responsável pelo Centro 
de Atendimento Materno 
Infantil e Banco de Leite 
Humano (CEAMI/BLH) 
da Secretaria da Saúde, 
Ana Cláudia Tripac; e da 
nutricionista da unidade, 
Lilian Gleicy Ehrlich.
A enfermeira Ana Cláu-
dia Tripac, reconheceu 
o apoio da presidente do 
Fundo Social às iniciativas 
voltadas para o aleitamen-
to materno. “Agradeço 
a primeira-dama Sama-
ra por sempre nos apoiar 
e compartilhar conosco 
todo o nosso histórico de 
amamentação no muni-
cípio. Uma enfermeira 

As empresas interessadas 
devem entregar as propos-
tas para participar do cer-
tame até as 16h30 do dia 
30 de setembro, na Ave-
nida Siqueira Campos, 
44, no Centro. O edital 
encontra-se disponível no 
site da Prefeitura: www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
licitações. O objetivo da 
administração é o atendi-
mento ao Plano Municipal 
de Mobilidade Urbana e a 

preservar a fauna e flo-
ra marinha e impulsionar 
ainda mais o turismo na 
região, fomentando a prá-
tica do surf tendo em vista 
que o recife artificial ge-
rará ondas de qualidade e 
nível profissional.
O presidente da Associa-
ção de Surf de Caraguata-
tuba, Luciano Sant’Anna, 
disse que os recifes artifi-
ciais são um sonho antigo 
dos surfistas da cidade. 
“Esperamos por isso há 
mais de 30 anos, fomos 
pesquisar sobre o tema 
e no início sugerimos a 
construção de um que-
bra-mar, mas com o tem-
po soubemos dos recifes 
artificiais e pesquisamos 
sobre o tema. A estrutura 
vai melhorar a frequência 
de ondas e dará para trazer 
campeonatos de estaduais, 
nacionais e internacionais 
para melhorar o turismo 
e diminuir a sazonalidade 
no inverno, período que 
costuma rolar ondas”, des-
tacou.
Após a aprovação da pro-
posta por todos os órgãos 
competentes, a Prefeitura 
de Caraguatatuba lançará 
um edital de chamamen-
to público de Procedi-
mento de Manifestação 
de Interesse (PMI). A Lei 
nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014, que estabelece o 
regime jurídico das parce-
rias entre a administração 
pública e as organizações 
da sociedade civil, insti-
tuiu o Procedimento de 

que não amamenta arrasta 
uma mãe, uma mãe que 
amamenta arrasta e fala da 
importância da amamen-
tação, arrasta 10. Vocês 
partilharam com a gente a 
experiência de vocês e le-
varam o que nós temos no 
Ciame”, destacou.
A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Samara Aguilar, disse que 
o prefeito Aguilar Junior 
busca a descentralização 
dos serviços públicos. 
“Não poderia ser dife-
rente com a questão do 
aleitamento materno e ter 
hoje multiplicadores dessa 
ação é muito importante. 
Isso faz com que a gente 
demonstre o respeito que 
temos pelas pessoas nas 
suas mais diversas situa-
ções. O aleitamento ma-
terno é um momento de 
alegria. Muitas de vocês 
já amamentaram seus fi-
lhos e nós sabemos dos 
desafios e das dificulda-
des quando iniciamos esse 
processo”, revela. 
“A gente vê na televisão 
que é tão bonito quan-
do uma criança nasce e 
é colocada no peito da 
mãe, mas isso exige uma 
energia muito grande para 
acontecer. No começo, 
nem sempre é fácil, a gen-
te precisa de dedicação. 
Só tenho a agradecer a 
vocês por ter feito o curso 
com muito afinco. Então, 
façam a diferença na vida 
dessas famílias que estão 
nascendo ou crescendo”, 
recomendou.
As aulas ocorreram en-
tre o 2º semestre de 2018 
e o 1º semestre de 2019, 
nas UBS’s e na Escola de 
Governo da Secretaria de 

necessidade da criação de 
opções mais práticas de 
deslocamento pela cidade.
A implantação dos siste-
mas de bicicletas e pati-
netes faz parte de um pla-
nejamento que tem como 
objetivo promover o equi-
pamento como meio de 
transporte público susten-
tável e não poluente, ade-
quando a cidade ao novo 
conceito de Microbilidade 
Compartilhada.

Manifestação de Interesse 
Social como instrumento 
por meio do qual as orga-
nizações da sociedade ci-
vil, movimentos sociais e 
cidadãos podem apresen-
tar propostas ao poder pú-
blico para que este avalie 
a possibilidade de reali-
zação de um chamamento 
público objetivando a ce-
lebração de parceria.
O recife artificial é uma 
estrutura marinha que 
dissipa a energia da onda 
a partir do momento em 
que a ondulação passa em 
cima dela. Dessa forma, 
ondas chegam à beira com 
menos intensidade.
A Praia do Massaguaçu 
(“grande massa d’água”, 
em Tupi-guarani) é uma 
praia de tombo, areia 
grossa e com ondas fortes, 
boas para a prática do surf. 
O local também recebe 
torneios de pesca estadu-
ais e nacionais.
O Ministério do Planeja-
mento é responsável pela 
gestão do patrimônio da 
União.  A Secretaria do Pa-
trimônio da União é o ór-
gão que autoriza a ocupa-
ção dos imóveis públicos 
federais, estabelecendo 
diretrizes para permissão 
de uso, promoção, doação 
ou cessão gratuita, quando 
houver interesse público. 
É responsável também 
pela gestão dos terrenos 
de marinha e o controle 
do uso dos bens de uso co-
mum do povo, entre outras 
atribuições.

Administração, no Indaiá.
A enfermeira responsável 
pelo Centro de Atendi-
mento Materno Infantil e 
Banco de Leite Humano 
(CEAMI/BLH) da Secre-
taria da Saúde, Ana Cláu-
dia Tripac, e nutricionista 
da unidade, Lilian Gleicy 
Ehrlich, ministraram o 
treinamento.
A capacitação abordou 
tópicos relacionados à si-
tuação da amamentação, 
recomendações e políti-
cas nacionais; vantagens 
do aleitamento materno; 
o papel das unidades bá-
sicas de saúde na pro-
moção, proteção e apoio 
a amamentação; os dez 
passos para o sucesso da 
amamentação na Unidade 
Básica Amiga da Ama-
mentação; anatomia da 
mama/ fisiologia da lac-
tação/ pega e posição; or-
denha, oferta de leite em 
copinho, translactação e 
relactação; composição 
do leite humano, proble-
mas precoces e tardios da 
mama; problemas do bebê 
que dificultam a amamen-
tação/ razões médicas; 
aceitáveis para comple-
mentação/ substituição do 
leite humano;  e proble-
mas ortodônticos causa-
dos por bicos, chupetas e 
mamadeiras, entre outros 
assuntos.
O Centro de Atendimento 
Materno Infantil e Banco 
de Leite Humano (CEA-
MI/BLH) está localizado 
no interior do Centro de 
Referência da Saúde da 
Mulher (Pró-Mulher), na 
Avenida Artur Costa Fi-
lho, 2138 – Camaroeiro. 
O telefone é o (12) 3897-
3500.


