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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Pinda entrega 
novos equipamentos
para a UTI Neonatal

Fundo Social de Solidariedade de Caçapava realiza Quinta 
Solidária e lançamento da Campanha do Agasalho 2019

Fundo Social de Caraguatatuba
doa mudas frutíferas em troca de

agasalho ou óleo de cozinha usado

A UTI Neonatal da Santa 
Casa está mais completa 
e mais moderna, com os 
novos equipamentos en-
tregues pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba.
Foram seis incubadoras, 
seis aparelhos de fotote-
rapia e um radiômetro, 
somando um investimen-
to de R$ 208.681,50 de 
emenda impositiva nº 34, 
do vereador Jorge da Far-
mácia.
O prefeito Dr. Isael Do-
mingues, o vice-prefeito 
e secretário de Governo, 
Ricardo Piorino, a secre-
tária de Saúde, Valéria dos 
Santos e o vereador Jorge 
da Farmácia estiveram na 
Santa Casa acompanhan-
do o provedor Décio Pra-
tes da Fonseca, e o diretor 
administrativo Luciano 
Rodrigues Nascimento, 
para foram conferir a ins-
talação dos equipamentos 

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caçapava pro-

Até sexta-feira (07/06), o 
Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba 
realiza a doação de mudas 
nativas frutíferas em troca 
de três agasalhos em bom 
estado e/ou dois litros de 
óleo de cozinha usados 
(em garrafas PET).
A muda disponível é a 
Grumixama (Eugenia bra-
siliensis), de porte grande 
e mede de 12 a 18 metros. 
É uma árvore nativa da 
Mata Atlântica, prima da 
pitanga (Eugenia uniflo-
ra). Sua fruta, saborosa, 
é ideal para produção em 

que já estão disponíveis 
para a população.
“Esta é mais uma entre-
ga muito importante que 
fazemos na saúde. São 
equipamentos de últi-
ma geração na Unidade 
de Emergência, para dar 
mais segurança tanto para 
os profissionais que tra-
balham na ala, quanto as 
futuras mães que necessi-
tarem deste serviço”, disse 
o prefeito Dr. Isael.
A UTI Neonatal fica ao 
lado do Pronto Atendi-
mento Saúde Gestante, 
serviço implantado pela 
Prefeitura em abril de 
2018 e que já é referên-
cia na cidade e região, e 
da maternidade da Santa 
Casa.
O Pronto Atendimento 
Saúde Gestante é voltado 
exclusivamente para as 
gestantes assistidas pela 
Rede Municipal de Saú-

move nesta quinta-feira 
(6) a Quinta Solidária com 

compota de sucos e ge-
leias e, melhor ainda, co-
mida no pé, in natura.
A ação integra a Semana 
Nacional do Meio Am-
biente, instituída em todo 
o país, por meio do De-
creto Federal 86.028, de 
27 de maio de 1981, e 
o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, comemorado 
em 5 de junho em todo o 
mundo.
A Semana do Meio Am-
biente tem por finalidade 
apoiar a participação da 
comunidade nacional na 
preservação do patrimô-

de da cidade. No local, 
é realizado atendimento 
especializado, com mais 
agilidade e em um espaço 
adequado para o atendi-
mento de recém-nascidos 
com até 28 dias de vida, 
evitando também que es-
ses bebês precisem passar 
pelo PS convencional.
“A melhoria para as ges-
tantes é indiscutível. An-
tes as futuras mamães 
tinham que passar pelo                        
Pronto-Socorro, agora 
não. 
Elas possuem um Pronto 
Atendimento exclusivo 
para elas, e agora com es-
tes equipamentos que são 
referência na região”, des-
tacou a secretária Valéria. 
Com este avanço no aten-
dimento para as gestantes, 
nossa cidade acaba rece-
bendo diversos partos de 
outros municípios, princi-
palmente de Taubaté.

o lançamento da Campa-
nha do Agasalho 2019. O 

nio natural do país.
Confira o passo a passo de 
como plantar:
1º – Abra uma cova com a 
profundidade do torrão e 5 
cm a mais de largura;
2º – Retire o saco que en-
volve a muda;
3º – Coloque a muda na 
cova, preencha de terra e 
compacte com as mãos;
4º – Regue sua árvore por 
ao menos três vezes por 
semana.
A troca deve ser feita na 
sede do Fundo Social, 
na Rua José Damazo dos 
Santos, 39 – Centro.

evento será realizado na 
Praça da Bandeira, das 
16h às 18h, com apresen-
tação musical de alunos e 
professores da escola de 
música Bel Canto.
A Campanha do Agasalho 
é uma iniciativa do Fundo 
Social de São Paulo, liga-
do ao Governo do Estado, 
em parceria com entida-
des públicas, privadas e 
sociedade civil e com os 
municípios. 
Podem ser doadas pe-
ças novas ou em bom                      
estado de conservação 
como cobertores, blusas e 
calças.
Criada em 1947, a cam-
panha tem como principal 
objetivo coordenar ações 
de arrecadação de itens de 
inverno para ajudar pesso-
as em situação de vulnera-

bilidade a enfrentar perío-
dos de frio.
O recolhimento de agasa-
lhos novos se dá pela dis-
ponibilização de coletores 
e cartazes em locais mo-
vimentados convidando a 
população a participar.
Com o tema “Nosso su-
perpoder contra o frio 
é um agasalho novo”, a 
Campanha deste ano tem 
como protagonistas os 
personagens Ben10 e As 
Meninas Superpoderosas, 
do Cartoon Network, que 
terão uma grande missão: 
engajar a sociedade para 
promover um inverno 
mais solidário.
Em Caçapava, o Fun-
do Social de Solidarie-
dade conta com o apoio 
de comércio, empresas e 
escolas. Além de apoio 

da ACE (Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Caçapava). Os empresá-
rios que quiserem aderir 
à campanha podem entrar 
em contato com o fundo 
social, por meio do telefo-
ne (12) 3655-6193, e so-
licitar uma caixa coletora 
de agasalhos.
Quinta Solidária – A Quin-
ta Solidária é um evento 
organizado pelo Fundo 
Social de Solidariedade 
no município com o obje-
tivo de estimular a doação 
de alimentos, agasalhos e 
outros itens.
Quinta Solidária e lança-
mento da Campanha do 
Agasalho 2019 – Quin-
ta-feira, dia 6, das 16h às 
18h, na Praça da Bandei-
ra. Informações: Tel. (12) 
3655-6193
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Miscelânea
Curiosidades

Cinco benefícios de beber água em jejum

A maior parte do nosso organismo é formado por água, 75% dos músculos 
é água, por exemplo. Portanto é importante consumir uma boa quanti-
dade de água diariamente para manter a saúde. Com a ingestão de água 
provocamos uma diurese maior, o que favorece a eliminação de toxinas 
e previne algumas doenças. Os especialistas vão mais além e insistem na 
importância do consumo de água em jejum. Mas por quê? Porque a água 
é um solvente que permite muitas reações químicas vitais ao organismo, 
ajudando a manter as funções corporais. Confira abaixo uma lista de cinco 
benefícios do consumo de água em jejum:
1 – Uma hidratação adequada é importante para o funcionamento correto 
o cérebro. Quando estamos hidratados adequadamente, as células do cére-
bro recebem sangue oxigenado e o cérebro permanece alerta.
2 – O consumo adequado de água é essencial para o bom funcionamento 
dos rins, ajudando-os a eliminar através da urina os resíduos e nutrientes 
desnecessários.
3 – A água melhora o trato digestivo, já que é necessária na dissolução dos 
nutrientes para que estes possam ser absolvidos pelo sangue e transporta-
dos para as células.
4 – A água também é uma grande aliada da pele, ajudando-a manter a elas-
ticidade e a tonalidade.
5 – A água também atua como um lubrificante para os músculos e articula-
ções, ajuda a proteger as articulações e também o melhor funcionamento 
dos músculos.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo cheio de 
bebida, quando entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com 
todo mundo. O cara chega até a mesa dele, tira o copo da sua mão, bebe 
mais da metade e ainda joga o resto no sujeito e grita:
- Fala alguma coisa, cachorro! Fala logo antes que eu te arrebente!
E o sujeito, com a maior calma do mundo, responde:
- Hoje não é mesmo o meu dia de sorte! Estou aqui completamente ar-
rasado, pensando em me suicidar com este copo de veneno e chega este 
palhaço, bebe mais da metade do meu veneno e anda joga o resto fora... 
Francamente, assim realmente não dá...
***
A ONU resolveu fazer uma pesquisa em todo mundo e enviou um questio-
nário para o representante de todos os países com a seguinte pergunta: Por 
favor, diga honestamente qual é a sua opinião sobre a escassez de alimen-
tos no resto do mundo?
A pesquisa foi um sucesso.
- Todos os países europeus não entenderam o que era “escassez”.
- Os países africanos não sabem o que é “alimentos”.
- Os cubamos estranharam e pediram maiores explicações sobre o que era 
“opinião”.
- Os argentinos mal sabiam o significado de “por favor”.
- Os norte-americanos nem imaginam o que significa “resto do mundo”.
- O Congresso Brasileiro está até hoje debatendo sobre o que será “hones-
tidade”.

Mensagens

Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você deve fixar-se em 
uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está sempre vivo, sempre 
mudando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erro do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a lealdade.
***
Baú da vida

Para um amigo... Perdão.
Para um oponente... Tolerância.
Para um irmão... Lealdade.
Para um cliente... Serviço.
Para uma criança... Bons exemplos.
Para você... Respeito.
Para todos... Caridade.
Para Deus... Orações.

Pensamentos, provérbios e citações

Nem tudo que reluz é ouro.
É fácil ditar regras, difícil é segui-las.
Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.
Quem não tem cão caça com gato.
O amor não se define, apenas sente-se.
A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.
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Prefeitura de Pinda finaliza 
serviço de galeria no Lessa

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras e Pla-
nejamento, está finalizan-
do o serviço de galerias 

na rua Myriam Alckmin 
Penteado, no Lessa. A rua 
recebeu intervenção na 
drenagem, devido ao solo 
ter sido comprometido, e 

agora recebe pavimenta-
ção em CBUQ (Concreto 
Betuminoso Usinado à 
Quente) para finalização 
na pavimentação.
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Pinda terá um
PEV no Crispim

Lista de selecionados para
o “Festival de Música da

Juventude” já está disponível

Escolas Municipais
recebem novos Parques 

Infantis em Pinda

Pindamonhangaba está 
recebendo mais um PEV – 
Posto de Entrega Voluntá-
ria – desta vez no Crispim. 
As obras estão em anda-
mento. Na última semana, 
a empresa contratada fina-
lizou o serviço e a equipe 
da Secretaria de Obras e 
Planejamento irá execu-
tar a rampa com patamar, 

Foram divulgados os sele-
cionados para a 6° edição 
do “Festival de Música da 
Juventude”. São 10 sele-
cionados para as catego-
rias: “Composição” e “In-
terpretação”. O Festival 
contou com um total de 40 
inscritos, sendo 9 para In-
terpretação e 31 para com-
posição.
A apresentação acontece-
rá no dia 8 de junho (sá-
bado), a partir das 19h, no 
Teatro Galpão.
Os concorrentes terão 10 
minutos para ensaio, no 
próprio dia da apresen-
tação, das 13h às 17h, no 
Teatro Galpão, respeitan-
do a ordem de chegada.
A produção do Festival 
disponibilizará: microfo-
nes, bateria (sem pratos e 
baquetas) e amplificado-
res. 
Qualquer outro instru-
mento é de responsabili-
dade do participante. Não 
haverá outra oportunidade 
de ensaio para os concor-
rentes.
O evento é uma realização 
da Prefeitura de Pindamo-

A Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou a entre-
ga de 40 parquinhos, de 
diferentes estruturas, para 
as escolas municipais e 
Cmeis – Centro Municipal 
de Educação Infantil. A 
entrega aconteceu na últi-
ma semana.
Para a secretária Adjunta 
de Educação, Rosemeire 
Nascimento, o desenvol-
vimento de habilidades, 
percepção de equilíbrio e 
movimento são algumas 

portão de acesso e guarita. 
Em seguida, a Secretaria 
de Meio Ambiente poderá 
iniciar a instalação das ca-
çambas. Este será o tercei-
ro PEV de Pindamonhan-
gaba, que já conta com 
unidades no bairro Liber-
dade (Moreira César) e no 
Araretama. Em breve, ou-
tras regiões da cidade tam-

nhangaba por meio do De-
partamento de Cultura. O 
Teatro Galpão fica na rua 
Luiza Marcondes de Oli-
veira, 2.750 – Parque das 
Nações.
CATEGORIA COMPO-
SIÇÃO INÉDITA
 Música/ Intérprete/ Com-
positores/ Cidade
1 De joelhos/ Gang/ Ma-
theus Isaac, Lucas Sobral/ 
Pindamonhangaba
2 Não sei dizer/ Bloco de 
mim/ Michel Lourenço/ 
Pindamonhangaba
3 Perfume de outono/ Má-
fia Acústica/ Gabriel Cruz 
Moreira/ Pindamonhanga-
ba
4 Microcosmo/ Alyne Lo-
pes/ Alyne Lopes/ Pinda-
monhangaba
5 Pressa/ Liêko/ Liêko/ 
São Paulo
6 Breaking my bonés/ 
Bedside Pistols / Renato 
Silva Peres/ S. José dos 
Campos
7 Como se fosse/ Banda 
Los Cunhados/ Tomás e 
Caio Frade/ S. Luiz do Pa-
raitinga
8 Turbilhão/ Lucas Madi/ 

das características desen-
volvidas pelas crianças. 
“Com os parquinhos, os 
educadores percebem o 
desenvolvimento emocio-
nal da criança, estimulan-
do a criatividade, desen-
volvendo vínculos sociais 
e estimulando atividades 
físicas”, disse a secretária 
adjunta.
A Secretaria de Educação 
procurou comprar parques 
com qualidade e longa du-
ração, que pudessem ficar 
no sol, chuva e não tives-

bém receberão um PEV.O 
local é destinado para o 
descarte correto de mate-
riais inservíveis, como en-
tulho de construção, restos 
de poda, móveis e equipa-
mentos domésticos, além 
de pilhas, baterias, lâmpa-
das e óleo de cozinha, que 
serão direcionados para a 
reciclagem.

Lucas Madi/ Campinas
9 Casa de Flores/ Surya/ 
Surya Amitrano e Gabriel-
Carvalho / Curitiba-PR
10 Incômodo/ Mila Amo-
rim/ Mila Amorim/ São 
Paulo
CATEGORIA INTER-
PRETAÇÃO
Música/ intérprete/ Cida-
de
1 Eu preciso de Ti/ Niko 
Miranda/ Pindamonhan-
gaba
2 Sutilmente/ Beatriz Al-
ves/ Taubaté
3 What Can I Do/ Seven/ 
Pindamonhangaba
4 A Fênix/ Maria Silvia 
Valério Ferreira/ Pinda-
monhangaba
5 Sweater Weather/ Ana 
Beatriz Valério Ferreira/ 
Pindamonhangaba
6 Flutua/ Matheus Este-
vão/ S. José dos Campos
7 Que pais é esse/ Wesley 
Silva/ Pindamonhangaba
8 Há tempos/ Júlio Baptis-
ta/ Pindamonhangaba
9 Gostava tanto de você, 
Azul da cor do mar, Pri-
mavera/ Rafa Ribeiro/ S. 
José dos Campos

sem uma grande demanda 
de manutenção.
Antes da compra, foi rea-
lizada uma pesquisa com 
os gestores e professores 
para analisar qual atendia 
a necessidade de cada es-
cola e idade dos alunos. 
Outros parquinhos serão 
entregues, mas dessa vez, 
voltados à educação inclu-
siva, brinquedos que ga-
rantam inclusão de crian-
ças com deficiências. A 
previsão de entrega é para 
o segundo semestre.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº007/2019 – Tendo em 
vista a negociação dos itens anteriormente vencidos pela empresa 
B. D. BARBOSA EIRELI EPP em sessão datada de 04 de junho de 
2019 e, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os 
itens do Pregão Nº007/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Me-
dicamentos, às empresas: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, com valor total de R$ 14.400,00; BIOHOSP PRODUTOS HOS-
PITALARES S/A, com valor total de R$ 16.327,92; COMERCIAL CI-
RURGICA RIOCLARENSE LTDA, com valor total de R$ 2.463,80; 
INOVAMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de 
R$ 545,00; ALFALAGOS LTDA, com valor total de R$ 47,60; ACÁ-
CIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 
2.095,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Regis-
tro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº019/2019 – Tendo em 
vista a negociação dos itens anteriormente vencidos pela empresa B. 
D. BARBOSA EIRELI EPP em sessão datada de 04 de junho de 2019 
e, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEI-
RA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens 
do Pregão Nº019/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Materiais 
Odontológicos, às empresas: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI, 
com valor total de R$ 42.367,10; N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA 
ME, com valor total de R$ 4.606,00. Ficam as empresas convocadas 
a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a 
partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº020/2019 – Tendo em 
vista a negociação dos itens anteriormente vencidos pela empresa B. 
D. BARBOSA EIRELI EPP em sessão datada de 04 de junho de 2019 
e, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEI-
RA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens 
do Pregão Nº020/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Materiais 
SAMU, às empresas: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP, com 
valor total de R$ 1.978,60; N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME, 
com valor total de R$ 103.944,61; CIRUROMA COMERCIAL LTDA, 
com valor total de R$ 16.414,95; CENTROVALE SOLUCOES PARA 
SAUDE LTDA, com valor total de R$ 11.308,50. Ficam as empresas 
convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.
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EMEF Profª Maria Aparecida de Carvalho 
abre atividades da Semana do Meio

Ambiente e promove plantio de árvores

Palestras sobre “Pesca predatória e
resíduos no mar” e “Manipulação de

Pescados” lotam anfiteatro da Fundacc

Secretaria de Saúde de
Caçapava segue com vacinação 

contra gripe até dia 14

Abrindo as comemora-
ções da Semana do Meio 
Ambiente, a escola EMEF 
Profª Maria Aparecida 
de Carvalho, no Cide do 
Tinga, em Caraguatatuba, 
realizou uma manhã cheia 
de atividades para os alu-
nos do 2° ao 7° ano do en-
sino fundamental. Dentre 
as atividades promovidas 
pela escola, foi realizada 
uma apresentação de po-
emas e trabalhos de cons-
cientização sobre a impor-
tância das árvores para o 
meio ambiente e suas es-
pécies diversificadas.
A escola realizou também 
uma atividade especial 
de plantio de árvores em 
parceria com a Secretaria 
de Meio Ambiente, Agri-
cultura e Pesca (SMAAP) 
que cedeu mudas de três 
espécies diferentes: Gru-
mixama, Uvaia e Gabiro-
ba. Segundo o diretor El-
ton Carlos Eller Pedrozo, 
as atividades que aconte-
cerão durante todo o mês 
de junho, agregam no 
projeto dos alunos chama-
do: “Conhecendo a Mata 
Atlântica”. 
Esse projeto busca incitar 
nas crianças a vontade de 
estudar e descobrir sobre 
esse bioma.
O evento valoriza a Sema-
na do Meio Ambiente e 
elaborar um jeito diferente 
de aprendizagem ao in-
cluir os alunos no próprio 
processo de “ensinar”.  
Segundo o professor, 
“aprendendo a importân-
cia do meio ambiente ago-
ra, esses alunos crescerão 
conscientes e certos de 
seus deveres”, explicou o 
diretor Elton Carlos. E en-
sinar é também uma forma 
de aprender.
As atividades contaram 
com a presença do vice
-prefeito Campos Júnior, 
os vereadores De Paula e 
Dennis Guerra, a secretá-
ria da Educação Márcia 
Paiva e o Secretário de 
Meio Ambiente, Agricul-
tura e Pesca Marcel Gio-
getti que reforçou a ne-

A palestra “Pesca Predató-
ria e resíduos no mar” pro-
movida pelo Instituto Ar-
gonauta, organização que 
visa à conservação costei-
ra e marinha, abriu a Se-
mana do Meio Ambiente. 
O evento foi voltado para 
pescadores e participantes 
da Festa da Tainha e Festa 
do Camarão, que lotaram 
o auditório da Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba (Fundacc), 
no Centro. O intuito foi 
explicar sobre os proble-
mas da pesca predatória e 
os prejuízos que os resídu-
os jogados no mar causam 
para a fauna e flora mari-
nha.
Em seguida, a nutricio-

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, segue com a vaci-
nação contra a Influenza 
até o dia 14 de junho ou 
até terminarem as do-
ses em estoque, uma vez 
que o Estado não enviará 
mais. O município atingiu 
a cobertura no total, com 
90,28% do público-al-
vo vacinado. Três grupos 
prioritários, no entanto, 
ficaram abaixo da meta: 
crianças, com 84,41%; 
trabalhador da saúde, com 
81,91%; e gestantes, com 
76,79%.

cessidade de proteger e 
valorizar o meio ambien-
te. Todos incentivaram o 
evento e participaram de 
todas as atividades com os 
alunos.
Cronograma Completo
Segunda-feira (03/06)
9h: Abertura da semana 
do meio ambiente com 
Plantio de Pomar, colhei-
ta e manutenção de Horta. 
LOCAL: Emef Profª Ma-
ria Aparecida De Carva-
lho – Cide Centro.
13h: Palestra de “Pesca 
predatória e resíduos no 
mar”, oferecido pelo Ins-
tituto Argonauta, e em 
seguida Curso de “Ma-
nipulação de Pescados”, 
oferecido pelo Banco de 
Alimentos. LOCAL: Au-
ditório Maristela. Inscri-
ções pelo telefone (12) 
3883-6548, as vagas são 
limitadas.
Terça-feira (04/06)
10h: Trilha acessível com 
observação de aves e vi-
sita ao micro-orquidário 
com idosos e PcD (CIA-
PI + SEPEDI). LOCAL: 
Parque Estadual da Serra 
do Mar (PESM) – Núcleo 
Caraguatatuba.
Quarta-feira (05/06)
9h: Blitz ecológica no En-
torno do Ecoponto Golfi-
nho com a E.E. Dr. Eduar-
do Correia da Costa
9h: Curso de Reaprovei-
tamento Integral dos Ali-
mentos. LOCAL: Banco 
de Alimentos. Inscrições 
pelo telefone (12) 3883-
6548, as vagas são limita-
das.
14h: Blitz ecológica no 
Entorno do Ecopon-
to Martim de Sá com a 
EMEF Prof. Luiz Ribeiro 
Muniz.
Quinta-feira (06/06)
9h: Visita ao Ecoponto 
Golfinho com a escola 
EMEI/EMEF Carlos Alte-
ro Ortega.
9h: Curso “Hortas e Tem-
peros”. LOCAL: Banco 
de Alimentos. Inscrições 
pelo telefone (12) 3883-
6548, as vagas são limita-
das.

nista, Paula Almeida, do 
Banco Municipal de Ali-
mentos, conversou com o 
público sobre a manipu-
lação de alimentos com 
ênfase na manipulação de 
pescados.
A nutricionista ressaltou 
que, desde a captura de 
peixes, moluscos e crus-
táceos, até o consumo, o 
acondicionamento deve 
ser feito em recipientes 
plásticos, higienizados, 
com gelo por baixo e em 
cima de preferência corta-
do em escamas e com co-
bertura. 
Também falou sobre a 
forma correta de higieni-
zação das mãos antes do 
manuseio dos alimentos, 

Agora, a vacina foi libera-
da para toda a população, 
mas esses grupos que não 
atingiram a meta continu-
am sendo a prioridade.
A vacina contra gripe é 
considerada a intervenção 
mais importante para evi-
tar casos graves e mortes 
pela doença. Ela é triva-
lente e protege contra três 
cepas do vírus influenza. 
Para receber a vacina, é 
necessário apresentar car-
tão SUS e carteira de va-
cinação.
Confira as Unidades que 
realizarão a vacinação:

Sexta-feira (07/06)
9h: Visita ao Viveiro 
Municipal com a Escola 
EMEF Profª Maria Mora-
es.
9h às 14h: Trilha da Esme-
ralda. Inscrições abertas 
ao público.
LOCAL: Parque Estadual 
da Serra do Mar (PESM) 
– Núcleo Caraguatatuba. 
São apenas 20 vagas e é 
preciso se inscrever pelo 
e-mail pesm.caragua@
fflorestal.sp.gov.br ou 
pelo telefone (12) 3882-
5999. Nível: Difícil. Ex-
tensão: 5km (ida/volta). 
Leve água, lanche, repe-
lente, protetor solar, toa-
lha, máquina fotográfica. 
Vista-se adequadamente: 
tênis antiderrapante, cal-
ça, camiseta, óculos, boné, 
roupas de banho.
16h: Feira da Agricultura 
Familiar. LOCAL: Praça 
do Caiçara
18h30: Cinedebate com 
apresentação do curta 
metragem Praias de Plás-
tico. Mediação: SOS Ca-
raguatás Ambiental. Em 
seguida, exibição do filem 
Wall-e. Evento gratuito. 
LOCAL: Praça do Caiçara
Sábado (08/06)
8h: Mutirão de limpeza 
de praia com equipe da 
Guarda Mirim. LOCAL: 
Camaroeiro. Participação 
Livre. Não se esqueça de 
levar protetor solar, boné 
ou chapéu.
Todos os dias: Doação de 
mudas nativas frutíferas 
em troca de três agasalhos 
em bom estado e/ou dois 
litros de óleo de cozinha 
usados (em garrafas PET). 
A troca deve ser feita no 
Fundo Social de Solida-
riedade (Rua José Damazo 
dos Santos, 39 – Centro).
Durante toda a semana 
mais atividades serão re-
alizadas com o objetivo 
de promover o tema Meio 
Ambiente. Para acompa-
nhar os eventos acesse o 
site da Prefeitura por meio 
do link: www.caraguata-
tuba.sp.gov.br/pmc/meio
-ambiente/

importância das instala-
ções terem pisos e paredes 
de cor clara, de materiais 
resistentes, impermeáveis 
e laváveis, sem frestas, 
rachaduras ou goteiras. 
Além de vários requisitos 
exigidos pela Vigilância 
Sanitária.
O pescador, Valdir Cunha 
do Prado, 59 anos, traba-
lha há 15 anos na Festa da 
Tainha e há três na Festa 
do Camarão. “É sempre 
importante participar de 
cursos e palestras para 
relembrar os procedimen-
tos. Nós, que trabalhamos 
com alimentos, temos que 
saber as regras de manipu-
lação de cor e salteado”, 
afirmou.

Horário: Segunda a sexta, 
das 8h às 11h e das 13h às 
16h
UBS CENTRO DE SAÚ-
DE;
PSF JARDIM CAÇAPA-
VA;
PSF JARDIM RAFAEL;
PSF VILA PARAISO;
PSF IRIGUASSU;
PSF NOVA CAÇAPAVA;
PSF CAÇAPAVA VE-
LHA;
PSF PIEDADE 
PSF VILA MENINO JE-
SUS
PSF TATAÚBA
PSF VERA CRUZ


