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A GAzetA dos Municípios

Papai Noel chega no Centro de 
Pinda e abre o Natal Encantado

Goiabal recebe audiência pública

Cerimônia marca entrega de
reforma da UBS Crispim em Pinda

A programação natali-
na em Pindamonhangaba 
este ano se chama “Natal 
Encantado” e conta com 
diversas atrações, desde 
a semana passada, quan-
do o Papai Noel chegou 
em carreata na cidade. O 
paradão de Natal foi uma 
grande festa, organizada 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba e Fundo So-
cial de Solidariedade, com 
a participação de diversos 
parceiros como a Acip – 
Associação Comercial e 
Industrial de Pindamo-
nhangaba.
Na Praça Monsenhor Mar-
condes tem Papai Noel 
e os Duendes, de quinta 
a domingo, das 19 às 22 
horas, até o dia 23 de de-
zembro.
“Importante reforçar que 
em uma ação inédita, o 
‘Papai Noel e seus duen-
des’ estarão por dois fins 
de semana em Moreira 
César, além de irem tam-
bém à ‘Praça da Bíblia’ e 

O Bairro do Goiabal será 
o segundo bairro a receber 

O bairro do Crispim rece-
beu uma unidade básica 
de saúde toda reformada 
e ampliada, para melhor 
atendimento dos morado-
res da região.
A reforma e adequação 
da unidade de saúde, de 
367,38 m², contam espa-
ços como: consultórios 
para atendimento pediá-
trico, ginecológico, odon-
tológico e clínico geral. 
A nova recepção ampla 
com espaço de espera visa 
abrigar os pacientes com 
conforto e acolhimento. O 
espaço tem ainda farmácia 
e sala de vacinas (que não 
havia na antiga unidade), 
posto de enfermagem, 
entre outros serviços que 
fazem parte da UBS. No 
pavimento superior ficará 
toda a área administrativa 
da unidade saúde.
A UBS Crispim também 
recebeu uma denomina-

à ‘Praça de Eventos’ do 
bairro Araretama, levando 
alegria e magia natalina à 
população e a suas famí-
lias”, destaca o assessor 
de Eventos da Prefeitura 
de Pindamonhangaba Ri-
cardo Flores.
A Praça da Bíblia recebe o 
Papai Noel e os Duendes 
amanhã (dia 4), das 19 às 
22 horas.
A igreja Matriz recebe o 
Coral e Orquestra de Cor-
das Euterpe (Cantata de 
Natal), na sexta-feira (dia 
6), às 20 horas.
Na Praça do Quartel acon-
tece o Arte Encanto Nata-
lino, com diversos shows 
musicais e apresentações 
culturais, todos os dias, até 
dia 23 de dezembro, a par-
tir das 19 horas. O evento 
conta também com uma 
grande feira de artesana-
to, tendo destaque para a 
participação dos artesãos 
de Pindamonhangaba. A 
Praça de Alimentação é 
formada por food trucks, 

as ações de regularização 
fundiária em parceria en-

ção: Francisco Carvalho, 
por meio de projeto do 
vereador Toninho da Far-
mácia. Conhecido como 
“Seu Chico”, o homena-
geado morou durante mais 
de 40 anos no bairro do 
Crispim, e ajudou a mui-
tas pessoas, tanto na vizi-
nhança como no Lar Irmã 
Terezinha, do qual era 
voluntário dedicado. A fa-
mília do homenageado, já 
falecido, compareceu em 
peso à cerimônia: os filhos 
Altair, Elizete, Helenice, 
Lair, Gisele, Eunice e Ilze, 
a prima Zenir, além de ne-
tos e outros familiares e 
amigos.
A equipe da UBS Cris-
pim estava muito satis-
feita com o novo local de 
trabalho. “Dizer que foi 
feita uma reforma é muito 
pouco, praticamente ou-
tro prédio foi construído 
e agora podemos oferecer 

levando diferentes opções 
em gastronomia para os 
visitantes do evento.
“Todas essas novidades 
foram pensadas com mui-
to carinho para atrair ainda 
mais pessoas aos espaços 
públicos, movimentando 
o comércio, gerando renda 
aos artesãos e proporcio-
nando um clima de alegria 
e de confraternização a 
todos”, ressalta a primei-
ra-dama e presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade, Cláudia Vieira 
Domingues.
Moreira César
Na sexta-feira (6), acon-
tece a chegada do Papai 
Noel em Moreira César, 
na Praça do Cisas. A ca-
sinha do Papai Noel com 
os Duendes ficará no local 
em dois finais de semana 
(de 6 a 8 e de 13 a 15 de 
dezembro), das 19 às 22 
horas. Nos mesmos dias, 
haverá shows musicais de 
vários artistas, sempre às 
20 horas.

tre a Prefeitura e o Itesp 
e, para iniciar os trabalhos 

um atendimento com mais 
dignidade aos pacientes, 
com privacidade, além de 
ampliar os serviços ofere-
cidos”, falou a enfermeira 
Sandra Riguetti, em nome 
da equipe.
Para o prefeito Dr. Isael 
Domingues, a UBS Cris-
pim é um grande presente 
para o bairro. “A popu-
lação merece esse novo 
prédio, um lugar digno do 
atendimento à população, 
lindo, estruturado e com 
atendimento humaniza-
do”, destacou, lembran-
do do investimento nas 
unidades de saúde pelos 
bairros, como é o caso da 
UBS Eloyna, que também 
foi entregue em uma nova 
sede, ampla, acessível e 
organizada, e das unida-
des do Arco-Íris, Castoli-
ra, Ribeirão Grande e Vila 
Rica, que estão em obras, 
entre outras.

no local, foi realizado uma 
audiência pública com a 
população. O objetivo é 
apresentar como será rea-
lizado o trabalho no bairro 
e tirar as dúvidas dos mo-
radores, por isso é evento 
é aberto e é muito impor-
tante a presença de todos.
A audiência será no Cen-
tro Comunitário Sebas-
tiana da Silva Procópio 
“Dona Tiana”. A ação está 
sendo realizada pela Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secre-
taria de Habitação, e faz 
parte da parceria assinada 
recentemente com a Fun-
dação Itesp. A regulariza-
ção fundiária permite com 
que o morador regulari-

ze toda a situação de seu 
imóvel e se torne, de fato, 
proprietário. Essa iniciati-
va é inédita dentre as ges-
tões municipais de Pin-
damonhangaba ao longo 
dos anos e vai beneficiar 
os moradores, pois terão 
além da segurança jurídi-
ca, a valorização de seu 
imóvel. O primeiro bairro 
a receber a ação que resul-
tou da parceria com o Itesp 
foi a Vila São Benedito. 
Para o secretário de Ha-
bitação, Marcelo Martus-
celli, “a presença da popu-
lação é muito importante 
para que conheçam todos 
os procedimentos que se-
rão realizados durante o 
processo de regularização 

no bairro, incluindo entre-
vistas e solicitação de do-
cumentações”.
“Com toda a documenta-
ção regularizada, os mo-
radores terão segurança 
jurídica e a dignidade de 
dizer que são proprietários 
de seus imóveis. Para nós, 
é uma questão de honra 
entregar os títulos de pro-
priedade aos moradores, 
proporcionando também 
segurança jurídica e valo-
rização destes imóveis”, 
afirmou o prefeito de Pin-
damonhangaba, Dr. Isael 
Domingues.
O Centro Comunitário 
“Dona Tiana” fica na 
Avenida dos Cedros, 745, 
Goiabal.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O alho poró é um vegetal da família das cebolas e do alho. Tem um sabor 
mais suave que o das cebolas e é muito usado na cozinha francesa. Como 
a maioria dos vegetais, o alho poró é pobre em calorias. Em cem gramas 
temos sessenta calorias e é fonte de vitamina A, devido a presença de ca-
rotenóides, vitamina C, vitamina K, vitamina B6 e ácido fólico e tem boas 
quantidades de minerais como ferro e manganês. O ácido ajuda a manter o 
equilíbrio da homocisteína no sangue prevenindo doenças cardiovascula-
res e as vitaminas A e C têm funções importantes no sistema imune. O alho 
poró possui composto como a alicina que tem efeito antibacteriano, antivi-
ral, antifúngico e antioxidante, neutralizando os radicais livres produzidos 
pelo corpo. Ainda possui flavonóide como o kaempferol, assim como o 
brócolis e a couve. Esse composto na prevenção de problemas de saúde 
relacionados com aumento do estresse oxidativo e inflamação crônica de 
baixo grau, como alguns tipos de câncer, diabetes tipo dois, doenças car-
diovasculares, obesidade e artrite. Não existe uma recomendação de con-
sumo de alho poró. O ideal é consumir cerca de quatrocentas gramas de 
vegetais por dia, variando os tipos entre frutas, verduras e legumes.       

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas passam 
a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que é fa-
vorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, 
esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine o que 
quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o bom 
possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.
Uma formiga quando quer voar cria asas.



página 3A GAzetA dos Municípios04 de dezembro de 2019

Sede do cadastro único será 
inaugurada hoje em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Assistência 
Social, realiza a inaugu-
ração do novo espaço da 
Gestão Municipal do Ca-
dastro Único e Programa 
Bolsa Família. O evento 
será hoje, às 10 horas.
O prédio fica na Avenida 
Albuquerque Lins, 550, 
São Benedito.
O Cadastro Único e Pro-
grama Bolsa Família pos-
sui uma equipe formada 
pelos seguintes profissio-
nais: Milton Rodrigues 
(gestor municipal) e os 
técnicos municipais: Sil-
via Inês, Pamela Dias, 

Vanderli de Oliveira, José 
Eduardo Claro e Angela 
Maria Xavier Freire.
Entre as atribuições da 
equipe, somando do ges-
tor e dos técnicos, estão, 
entre outras, coordenar a 
identificação das famílias 
que compõem o público-
-alvo do Cadastro Único; 
promover a utilização dos 
dados do Cadastro Único 
para planejamento e ges-
tão de políticas públicas 
e programas sociais; fazer 
a interlocução entre a pre-
feitura, o MDS e o estado, 
bem como coordenar a 
relação entre as secreta-
rias de assistência social, 

educação e saúde para o 
acompanhamento dos be-
neficiários do Bolsa Fa-
mília; realizar diariamen-
te entrevistas às famílias 
atendidas pelo programa; 
sanar dúvidas sobre os 
programas que envolvem 
o Cadastro Único; enca-
minhar as famílias para 
outras políticas interseto-
riais com a devida inscri-
ção do Cadastro Único; 
entre diversas outras atri-
buições.
Com a nova sede, o intui-
to é organizar e melhorar 
ainda mais o atendimento 
aos munícipes beneficiá-
rios.

Museu recebe Exposição 
de Presépio em Pinda

Museu Histórico recebe 
projeto “Quebrando

Tabu” em Pinda

O Museu Histórico e Pe-
dagógico D. Pedro I e D. 
Leopoldina recebe a expo-
sição de presépios do artis-
ta Sergio Dias, idealizador 
da exposição que há 40 
anos monta o maior presé-
pio de Pindamonhangaba, 
no bairro do Crispim.
Este ano foi montado den-
tro do Museu, o presépio 

O Museu Histórico e Pe-
dagógico D. Pedro I e D. 
Leopoldina sedia o projeto 
“Quebrando Tabu”, desde 
a segunda-feira (2) e se-
gue até sexta-feira (6), às 
19 horas. No sábado (7), 
o projeto se encerra com 
roda de conversa, às 9 ho-
ras. O “Quebrando tabu”, 
idealizado pelo professor 
Wagner Souza, é aberto ao 
público acima de 14 anos 
e visa promover a discus-
são de temas sobre diver-
sidade e respeito, além de 
levar atividades culturais 
para o ambiente escolar.
Durante a semana, as pes-
soas poderão ter a oportu-
nidade de assistir apresen-
tações de grupo de teatro, 
dança, documentário e 

principal e mini-presépios, 
com origens de várias re-
giões, cidades brasileiras 
e outros países, confeccio-
nados com diversos mate-
riais como pedras, metais, 
palhas, sementes, tecidos, 
vidros, linhas, madeiras e 
mais.
O presépio principal con-
tém 516 peças, com pesso-

roda de conversa com es-
pecialista sobre o tema 
abordado no dia. Em todos 
os dias os alunos do Pro-
jeto Jovens Protagonistas 
irão realizar dinâmicas e 
intervenções no evento.
Programação:
Dia 03 – Terça-feira
Exibição do documentá-
rio “Espero tua (re)volta”; 
Roda de conversa sobre 
Racismo Estrutural, com a 
Advogada Rafa Mendes e 
as alunas da escola Falcão 
Yris e Stefane.
Dia 04 – Quarta-feira
Mesa ecumênica com: Pa-
dre Cipriano, Pai Rogério, 
Hare Prof Roberto, Mon-
ge Chang, Islâmica Prof 
Filomena, ateísta Luiz Ca-
rioca.

as, animais, aves, peixes, 
fontes de água, árvores e a 
cidade de Belém. 
A exposição segue                        
até o dia 6 de janeiro de 
2020.
As obras poderão ser visi-
tadas no horário de funcio-
namento do Museu, das 9h 
às 17 horas, de segunda a 
sábado.

Dia 05 – Quinta-feira
Oficina Empatica- alunos 
da Turma de Teatro 1 do 
Senac; Fala da aluna Sa-
rah de Melo (escola Dirce 
Aparecida) sobre “Inclu-
são da pessoa com defici-
ência”.
Dia 06 – Sexta-feira
Batalha do Conhecimento 
(Organizadores Batalha 
do Gama).
Dia 07 – Sábado
Oficina “Diversidade Se-
xual” – Educadora Social 
Ariane Maria; Roda de 
conversa “Desafios da Co-
munidade LGBT”- Edu-
cador/Militante Juliano 
Toledo; Espetáculo de en-
cerramento: Os inimigos 
do Povo- Coletivo de Te-
atro Contramão.
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Caraguatatuba receberá 214 
policiais militares para reforço 

na Operação Verão

Fundo Social de Caraguatatuba 
promove Bazar de Natal

com peças a partir de R$ 5

Caraguatatuba reaproveita mensalmente 
8 mil toneladas de resíduos urbanos

em Usina de Reciclagem

A Operação Verão 
2019/2020 começa no 
próximo dia 23 de dezem-
bro com a apresentação de 
214 policiais militares que 
vão atuar em Caraguata-
tuba durante a temporada 
e reforçar a segurança do 
município.
A operação é uma parce-
ria entre 20º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior 
(BPMI) e a Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
de um convênio com a 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo. De acordo com 

De 9 a 13 de dezembro, o 
Fundo Social de Caragua-
tatuba promove o Bazar 
de Natal com mais de 400 
peças artesanais, vendidas 
a partir de R$ 5. Qualquer 
pessoa pode prestigiar e 
garantir a lembrancinha 
de fim de ano.
Os produtos foram con-
feccionados durante as 
oficinas de costura e pa-
daria do Fundo Social de 
2019 e pelos ex-alunos já 
formados que confeccio-
nam os produtos de forma 
artesanal.
Quem for prestigiar irá 

Em Caraguatatuba, os re-
síduos de construção civil 
e de limpeza urbana, tem 
a destinação correta. Por 
meio do Programa “Des-
carte Consciente de Resí-
duos da Construção Civil 
(RCC)”, estes materiais 
são reciclados em uma 
Usina, instalada no bairro 
Barranco Alto.
Em muitos lugares os ma-
teriais são dispensados 
clandestinamente em rios, 
áreas de preservação per-
manente, praças e ruas, 
causando grandes impac-
tos ao meio ambiente e na 
sociedade, atraindo inse-
tos, animais peçonhentos 
e obstruindo galerias plu-
viais.
A reciclagem de resíduos 
sólidos muda esse quadro 

o comandante da 2ª Cia 
da Polícia Militar do 20° 
BPM/I, capitão Luis Fer-
nando Oliveira, o reforço 
fica na cidade até o dia 
25 de fevereiro de 2020, 
quando termina o Carna-
val. “Uma parte fica até o 
dia 3 de fevereiro e o res-
tante até o final da folia”.
A apresentação do re-
forço será às 10h do dia 
23 de dezembro na Pra-
ça da Cultura (Avenida 
da Praia), assim como as 
viaturas que chegam para 
patrulhamento, Força Tá-
tica, motocicletas e Base 

conferir bolsas, jogos 
americanos, bate mão, 
puxa saco, estojo, porta 
canudo de alumínio, pa-
nos de prato, moda praia, 
pães e bolos artesanais e 
muito mais! A presidente 
do Fundo Social, Samara 
Aguilar, convida a todos 
a prestigiarem o trabalho 
dos alunos que passaram 
por lá. “Todos os produ-
tos foram confeccionados 
com muito carinho. Além 
de levar uma peça de qua-
lidade, vocês estarão aju-
dando os projetos de 2020, 
ofertados à população de 

negativo, tratando o entu-
lho e agregando valor ao 
produto, além de trazer 
economia ao município, 
com a redução de gastos 
aos cofres públicos e me-
nos impacto ao meio am-
biente.
Na Usina, as podas de 
árvores são trituradas e 
depois direcionadas aos 
agricultores locais, usadas 
como fonte de nutrientes 
para adubos naturais. 
Os materiais de constru-
ção civil são triturados e 
reutilizados em obras pú-
blicas.
Segundo a Secretaria de 
Meio Ambiente, Agricul-
tura e Pesca responsável 
pelo projeto, mensalmen-
te, em média, 8 mil tone-
ladas de resíduos são des-

Comunitária.
A Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
e Proteção ao Cidadão, fi-
cará responsável pelo alo-
jamento e alimentação dos 
policiais que chegam para 
o reforço.
O prefeito Aguilar Junior 
destaca que o município 
fará tudo que estiver ao al-
cance. “Sei que a PM sem-
pre ajudará nossos muníci-
pes. É a boa atuação deles 
a responsável pela queda 
nos índices de criminali-
dade no município”.

forma gratuita”, disse.
Durante o Bazar haverá 
também apresentações de 
entretenimento. No dia 
10 (terça-feira), aulão de 
dança; Dia 11 (quarta-fei-
ra), coral da Associação 
de Combate ao Câncer de 
Caraguatatuba (ACCC) 
e no dia 13 (sexta-feira), 
apresentação de dança da 
Terceira Idade. Todas as 
atividades a partir das 14h.
A exposição do Bazar de 
Natal será das 9h às 16h, 
na Rua José Damazo dos 
Santos, 39 – Centro (pró-
ximo ao banco Santander).

tinadas para reciclagem, 
sendo 4 mil toneladas re-
aproveitadas em britagem, 
nos bairros da região Nor-
te e Sul e 4 mil toneladas 
em material inerte (poda, 
terra e madeira).
Este projeto está em vigor 
desde o dia 22 de novem-
bro de 2018, por meio do 
decreto 994/2018, que dis-
põe sobre o plano de ge-
renciamento de resíduos 
da construção civil e vo-
lumosos e regulamenta a 
atividade de coleta, trans-
porte e depósito de RCC 
em Caraguatatuba.
Mais informações na Se-
cretaria de Meio Ambien-
te, Agricultura e Pesca, 
localizada na Rua Santos 
Dumont, 502 – Centro, te-
lefone (12) 3897-2530.
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