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A GAzetA dos Municípios

Pinda brilha nos
Jogos Regionais

Teatro Galpão recebe peça 
teatral gratuita em Pinda

Projeto Cine Férias leva sessões
de cinema a bairros de Caçapava

Inscrições para o Concurso do
Símbolo Cultural de Pindamonhangaba 

são prorrogadas até setembro

Nesta semana, os atle-
tas e técnicos da Semelp 
(Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba), estão 
brilhando na sexagésima 
terceira edição dos Jogos 
Regionais, em São Sebas-
tião. A equipe de Pinda-
monhangaba vem colecio-
nando vitórias. Nos Jogos 
que começaram, ainda, 
na última semana, Pin-
da conquistou resultados 
positivos. Como a vitória 

No próximo sábado (6), a 
Companhia Teatral Feijão 
apresenta o espetáculo Dá 
Tchau – rumo à Estação 
Grande Avenida, gratui-
tamente, às 20 horas, no 
Teatro Galpão. O evento 
é promovido pela Secreta-
ria de Cultura por meio do 
PROAC. A apresentação 
faz parte da programação 
cultural comemorativa 
dos 314 anos de emanci-
pação político-administra-
tiva de Pindamonhangaba.
A peça fala sobre uma 
pessoa de classe média 
que tenta escrever uma 

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
promove a partir do dia 
10 de julho mais uma edi-
ção do projeto Cine Férias 
com realização de sessões 
de cinema gratuitas em 
cinco bairros do municí-
pio.
A programação contempla 
filmes infantis, animações 
e desenhos, sucessos de 
público e crítica nos cine-
mas. O objetivo do projeto 
é promover entretenimen-
to e lazer para população 
no período de férias. As 
sessões ao ar livre serão 
realizadas nos dias 10, 17, 
24 e 25 de julho.
O desenho “O Menino e 
o Mundo” abre a progra-
mação no dia 10 em ses-
são especial do projeto, às 

A Secretaria de Cultura 
e Turismo de Pindamo-
nhangaba prorrogou, até 
dia 8 de setembro, as ins-
crições para o concurso do 
Símbolo Cultural da cida-
de. A intenção é identificar 
uma prática cultural com a 
participação da população 
que represente a Princesa 
do Norte.
De acordo com a Secreta-
ria de Cultura e Turismo, o 
concurso tem como objeti-
vo a seleção de um símbo-
lo cultural que representa-
rá a promoção artesanal de 
Pinda, elegendo a melhor 
proposta. O concurso tem 
como função também esti-

de 2×1 sobre a equipe de 
Franco da Rocha, no bad-
minton feminino, a vitó-
ria também veio no bad-
minton masculino, sobre 
o time de Guarulhos por 
3×0. Mas, a participação 
brilhante que Pindamo-
nhangaba vem fazendo, 
não parou por aí. Houve 
ainda o 3×0 no bocha, 
1×0 no futebol masculino 
sobre o time de Guara-
tinguetá, 2×0 do futebol 
feminino sobre Franco da 

narrativa que dê conta dos 
tempos sombrios que está 
vivendo. Nesta tentativa 
ela sonha que um dia acor-
da indignada com o estado 
das coisas.
 E, no sonho, esta indig-
nação a leva para a rua – 
para protestar. No início 
sozinha, depois coletiva-
mente, em harmonia com 
outros indignados, toma 
um trem de metrô cujo 
destino é a estação Gran-
de Avenida, para onde está 
marcada uma grande ma-
nifestação.
Durante a viagem as di-

19h, em frente à Estação 
Casa Amarela (Rua José 
Ludgero de Siqueira – 
Vila São João).
O filme mostra a história 
de um menino que, so-
frendo com a falta do pai, 
deixa sua aldeia e desco-
bre um mundo fantástico 
povoado por estranhos 
seres. A animação, que re-
úne várias técnicas artísti-
cas, retrata as questões do 
mundo moderno através 
do olhar de uma criança.
A programação prossegue 
no dia 17 de julho, às 19h, 
com exibição da anima-
ção “Os Incríveis 2”. A 
atração será apresentada 
na quadra aberta do bairro 
Vitória Vale (Rua Delfim 
Lourenço da Cunha).
Nessa sequência da ani-
mação de 2004 da Pixar, 

mular os artistas e pessoas 
da cidade a contribuírem 
com um símbolo que re-
presente o município.
“Pindamonhangaba é rica 
em símbolos seja do ponto 
de vista da natureza, imó-
veis tombados, histórico 
ou mesmo da sua econo-
mia. Com o concurso, a 
seleção, a partir de vários 
critérios estabelecidos, 
escolherá aquilo que é 
mais significativo e assim 
poderá ser aplicado em 
diversos produtos, prin-
cipalmente artesanais”, 
destacou o secretário de 
Cultura e Turismo, Alce-
mir Palma.

Rocha. O handebol femi-
nino venceu, também, por 
10×0 Suzano. E os vôleis 
de praia feminino e mas-
culino venceram por 2×1 
e 2×0, respectivamente, as 
equipes de Franco da Ro-
cha.
Aproximadamente 450 
pessoas, entre atletas, téc-
nicos e funcionários com-
põem a delegação de Pin-
damonhangaba nos Jogos 
Regionais que se encerra-
rão no dia 13 de julho.

ferenças do coletivo in-
dignado assumem o pro-
tagonismo, atiçam raivas 
e ódios e se transformam 
em conflitos oníricos. O 
sonho se transforma em 
pesadelo. E o destino fi-
nal desta viagem será o 
do encarceramento deste 
coletivo num campo de 
trabalhos forçados.
A classificação indicati-
va da peça teatral é de 12 
anos e poderá ser conferi-
da no Teatro Galpão que 
fica na rua Luíza Marcon-
des de Oliveira, 2750 – 
Parque das Nações.

a família de super-heróis 
está de volta. Desta vez, 
Helena é chamada para li-
derar uma campanha que 
pede a volta dos super-
-heróis, enquanto Beto se 
embrenha pelo dia a dia da 
heroica vida normal com 
Violeta, Flecha e o bebê 
Zezé – os quais os super-
poderes estão prestes a se-
rem descobertos. A missão 
deles acaba sofrendo uma 
reviravolta, quando um 
novo vilão surge com um 
brilhante e perigoso plano 
que ameaça todo o mundo.
O mesmo filme será exibi-
do nos dias 24 de Julho, às 
19h, na Praça Village das 
Flores, no bairro Village 
das Flores; e no dia 25, às 
19h, na quadra aberta do 
Jardim Caçapava, na Rua 
Uruguai, 25.

Conforme informações 
divulgadas pela Secreta-
ria de Cultura e Turismo, 
o processo de participação 
para o concurso cultural 
está aberto, desde maio, 
e pode ser consultado no 
site da Prefeitura de Pin-
damonhangaba www.
pinda.sp.gov.br.  Estão 
dispostos para consulta 
também o regulamento e 
formulário de inscrições.
Mais informações podem 
ser obtidas no Palacete 10 
de Julho, sede da Secreta-
ria de Cultura e Turismo, 
que fica na rua Deputado 
Claro Cesar, 33 – centro. 
Telefone 3642-1080.
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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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Escola Municipal celebra 
“Dia da Família” na Praça 

Monsenhor Marcondes

A escola municipal Padre 
Mário Antonio Bonotti, 
do Maria Áurea, promove 
neste sábado (6), com o 
apoio Fundo Social de So-
lidariedade, o “Dia da Fa-
mília”, na Praça Monse-
nhor Marcondes. O “Dia 
da Família” recebe apoio 
também da Secretaria de 
Meio Ambiente da Prefei-
tura e da Sabesp. O evento 
tem como objetivo reunir 
alunos, funcionários e fa-

miliares para promover 
ações de solidariedade e 
gentileza. Com o tema “A 
paz é a gente que faz”, os 
alunos entregarão mensa-
gens positivas para aque-
les que passarem pela pra-
ça, além da apresentação 
de cordéis da paz. Haverá 
também abraço grátis, do-
ação de mudas, doação de 
roupas e apresentação mu-
sical. A professora co-res-
ponsável da unidade esco-

lar, Ana Luiza Andrade, 
destaca que o evento será 
promovido para atrair a 
atenção da sociedade para 
a solidariedade e a genti-
leza. “Tivemos a ideia de 
levar o evento para a pra-
ça, que é um espaço públi-
co de grande circulação, 
pois sabemos da urgência 
de melhorar o mundo, e 
a melhora só poderá vir a 
partir de ações que ajudem 
o próximo”, finalizou.

Extrato da Lei nº 1.123 – de 28 de junho de 2019.
 “Dispõe de Alterações na Lei 1096/2018 que dispõe sobre o horário das Au-
diências Públicas”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção 
da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
aprovou , sancionou e promulgou a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se dis-
ponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV 
de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 1600. 
Extrato da Lei nº 1.124 – de 03 de julho de 2019.
 “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei 
orçamentária para o exercício de 2020, e dá outras providências”. Ricardo Evan-
gelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que aprovou , sancionou e promulgou 
a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se disponível no site www.redencaoda-
serra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. Tel 
12 3676 1600. 

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade Convite 09/2019, Processo 26/2019, para Aquisição 
de Peças de Manutenção de Veículos Pesados. Abertura da Sessão Pública dia 
18/07/2019 às 09:00 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, 
mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 17/07/2019, na Av. XV 
de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital 
estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA 
LOBATO - Prefeito Municipal
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Pindamonhangaba comemora 
314 anos com Solenidades e 
Shows no Parque da Cidade

Retirada dos Kits da
Corrida Pinda será

dias 12 e 13 de julho

Produção de hortaliças do CDP 
faz doação para o Banco de
Alimentos de Caraguatatuba

Pindamonhangaba come-
mora seus 314 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa em 10 de ju-
lho, mas as festividades 
já tiveram início, com 
uma programação cultu-
ral variada até o final do 
mês, como exposições no 
saguão da Prefeitura e no 
Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina. A pro-
gramação completa está 
no site da Prefeitura www.
pinda.sp.gov.br.
Solenidades
As solenidades comemo-
rativas serão realizadas na 
segunda-feira, dia 8, com 
o culto em ação de graças 
na Igreja Quadrangular 
(Rua Cônego Tobias), às 
19 horas, e no dia 10 de 
julho, às 8 horas, com o 
hasteamento das bandei-
ras, no Obelisco da Praça 
Monsenhor Marcondes, 
com os Escoteiros Itapeva 
e a Corporação Musical 
Euterpe e, ao meio-dia, 
missa em ação de graças 
no Santuário Mariano 
Diocesano Nossa Senhora 
do Bom Sucesso (Igreja 
Matriz).
Festa
Ainda no dia 10 de julho, 
começa a festa no Parque 
da Cidade, e segue até 
o dia 13, a partir das 19 

Em comemoração aos 314 
anos de emancipação  po-
lítico-administrativa de 
Pindamonhangaba, a par-
ceria entre a Prefeitura 
(por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer) e a 
Tenaris realiza, no dia 14 
de julho, a já tradicional 
Corrida Pinda. As inscri-
ções foram encerradas em 
tempo recorde, no dia 1 de 
julho e, para as 5 mil pes-
soas que conseguiram se 

O Projeto Horta Ecológi-
ca, realizado por meio da 
parceria entre a Prefeitura 
e Centro de Detenção Pro-
visória de Caraguatatuba 
(CDP), fez uma colheita 
nesta quinta-feira (04/07). 
O plantio é feito no CDP, 
por detentos e as hortali-
ças colhidas são doadas 
para o Banco de Alimen-
tos de Caraguatatuba.
Foram colhidas onze cai-
xas de alface crespa e acel-
ga, que além de servirem 
ao Banco de Alimentos, 
ainda rendeu a alimenta-
ção para uma refeição de 
1400 detentos do CDP.
A Horta Ecológica é um 
projeto colocado em práti-

Sacode a Poeira
O segundo dia de fes-
ta é dia de dançar muito! 
Quem curte sertanejo não 
pode perder o show prin-
cipal da noite, com a ban-
da Sacode a Poeira e seu 
repertório de sertanejo 
universitário, com toques 
de forró e country. Suces-
sos como Tapa na Cara, 
Ajoelha e Chora e Maluco 
de Paixão não podem fal-
tar para animar o público. 
Dj Célio abre a noite, que 
terá ainda César Barbosa 
agitando a galera no Par-
que da Cidade.
Os Filhos dos Caras
Na sexta-feira (12), tercei-
ro dia de festa, a noite será 
aberta com Lia de Oliveira 
e Banda, apresentando re-
pertório de música brasi-

horas. De acordo com o 
assessor Ricardo Flores, 
responsável pela festa dos 
314 anos no Parque da Ci-
dade, o evento promete ser 
mais uma vez um grande 
sucesso. “Toda a estrutura 
da festa está pronta, para 
que o público tenha con-
forto, segurança dentro da 
festa e no estacionamento, 
opções na praça de ali-
mentação, além das feiras 
de orquídeas, artesanato 
e a tenda do Fundo So-
cial que integrarão a festa, 
com atrações para pessoas 
de todas as idades. Princi-
palmente, esta é uma festa 
solidária, começando pela 
troca de alimentos por in-
gressos”, contou.
Entre as atrações da festa, 
estão a feira de artesanato 
Arte Encanto, a 25ª Ex-
posição de Orquídeas da 
Assop (Associação Orqui-
dófila de Pindamonhan-
gaba), a tenda do Fundo 
Social de Solidariedade, 
praça de alimentação com 
entidades assistenciais da 
cidade, foodtrucks, ambu-
lantes e outras atrações.
Os ingressos solidários 
devem ser trocados até o 
final desta sexta-feira (5) 
na sede do Fundo Social 
de Solidariedade (Rua De-
putado Claro César, 53, 
centro) ou na Subprefeitu-

inscrever, agora é impor-
tante se atentarem às datas 
e horários da retirada dos 
kits pré-prova.
Na próxima sexta-feira 
(12) e sábado (13), os ins-
critos deverão apresentar 
comprovante de inscrição 
no Ginásio de Esportes 
Juca Moreira (Rua Dr. 
Gustavo de Godo, 361, 
centro) e retirar seus kits. 
Sendo, na sexta, das 13 às 
20 horas, e no sábado, das 

ca por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente, Agri-
cultura e Pesca (Smaap) 
visando reintegrar os de-
tentos ao convívio social 
por meio de práticas sus-
tentáveis ensinando a im-
portância de ter uma vida 
saudável. Para o detento 
W.S., poder participar do 
projeto e ter contato com a 
natureza é como uma tera-
pia.  “Nunca tive contato 
com nada parecido, apren-
do muito sobre as plantas 
além de adquirir paciên-
cia. Quando eu sair daqui, 
vou fazer uma horta em 
casa”, planeja.
Além de toda experiência 
adquirida pelos detentos 

leira que passa pelo samba, 
bossa-nova, samba-rock, 
MPB e outros. Encerrando 
a noite, um show super es-
pecial com Os Filhos dos 
Caras, formado por jovens 
talentos que trazem no 
DNA o legado de grandes 
nomes da black music que 
revolucionaram a música 
brasileira. É uma home-
nagem dos filhos à música 
e a seus pais, reunindo no 
mesmo palco os herdeiros 
de Tim Maia (Léo Maia), 
Wilson Simonal (Simoni-
nha) e Djavan (Max Via-
na).
Ultraje a Rigor
A festa no Parque da Cida-
de termina no sábado (13), 
com shows do Dj Sergi-
nho, Banda 1000 Volts e 
Ultraje a Rigor. De Pin-

ra de Moreira César. Cada 
ingresso será trocado por 
1 kg de alimento (exceto 
sal). Os alimentos arreca-
dados serão doados para 
as famílias necessitadas 
de nossa cidade. Além dos 
ingressos, o estaciona-
mento da festa no Parque 
da Cidade também será 
solidário, a R$10, rever-
tidos para as entidades as-
sistenciais do município.
Biquini Cavadão
No primeiro dia da festa 
dos 314 anos, dia 10 de 
julho, as atrações serão Dj 
Serginho, Banda Bellator 
Rock (de Pindamonhan-
gaba, formada por Thiago 
Leite – Voz,
Rafael Souza – Guitarra, 
Junior Batera – Bateria e 
Felipe Chinaqui – Baixo) 
e Biquini Cavadão, encer-
rando a noite. Sucessos 
consagrados como Tédio, 
Vento Ventania, Janaína, 
Zé Ninguém e outros fa-
rão parte do repertório da 
banda de pop rock que 
estourou nos anos 80 e se-
gue na estrada com novos 
sucessos e atraindo cada 
vez mais fãs. A banda for-
mada por Bruno Gouveia, 
Carlos Coelho, Miguel 
Flores da Cunha e Álvaro 
“Birita” Lopes  promete 
esquentar a noite do Par-
que da Cidade.

10 às 17 horas. Não serão 
entregues kits no dia da 
corrida.
As largadas e chegadas 
serão realizadas no Par-
que da Cidade, a partir das 
8 horas. Serão realizadas 
provas kids de 50 metros, 
100 metros, 600 metros, 1 
km, e adulto 5 km corrida, 
5 km caminhada e 10 km 
corrida.
A cerimônia de premiação 
está prevista para as 9h40.

que trabalham na horta, 
outra vantagem oferecida 
pelo projeto é a remissão 
na pena pois a cada três 
dias trabalhados, eles ga-
nham um dia.
A produção do Projeto 
Horta Ecológica tem ca-
pacidade atual de 1500 
unidades de hortaliças 
por mês. Mais de 600 mu-
das entre alface, acelga e 
couve foram doadas pela 
Prefeitura no início do 
projeto, além da produ-
ção própria do CDP que 
contem repolho, ceboli-
nha, salsa, abóbora e até 
melancia. O projeto ainda 
pretende dobrar a produ-
ção até o final do ano.

damonhangaba, a Banda 
1000 Volts tem influência 
musical do rock nacional 
dos anos 80. É formada 
por: Alan (vocal), Paulão 
e Junior Murta (guitarra), 
Dudu (baixo) e Zé Neto 
(bateria).
Fechando a noite e a festa, 
a banda Ultraje a Rigor. 
Idealizada nos anos 80 
por Roger Moreira (voz e 
guitarra base), é formada 
ainda por Bacalhau (bate-
ria), Mingau (baixista) e 
Marcos Kleine (guitarris-
ta). Estourou com suces-
sos como Inútil, Ciúmes, 
Marylou, Nós Vamos In-
vadir sua Praia, Sexo!, 
entre muitos outros, que 
deverão integrar o reper-
tório do show, encerrando 
a festa em grande estilo.
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Comtur aprova passeio 
turístico para Fazenda de 

Mexilhão na Cocanha

Caraguatatuba é representada 
na Espanha em Campeonato 

Mundial de Beach Tennis
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Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra 
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Integrantes do Conselho 
Municipal de Turismo 
(Comtur) de Caraguata-
tuba aprovaram a regula-
mentação para Projeto de 
Turismo de Base Comu-
nitária que inclui passeio 
turístico para a Fazenda 
de Mexilhão (mariscos), 
existente na Cocanha, na 
região Norte. A ideia é que 
a visita monitorada possa 
ser feita entre dezembro 
de 2019 e setembro de 
2020, período da reprodu-
ção das sementes.
A proposta é da Asso-
ciação de Pescadores e 
Maricultores da Praia da 
Cocanha (Amapec) e vem 
como alternativa ao pe-
ríodo de baixa produção 
do molusco. Esse tipo de 
atividade está previsto no 
Plano Diretor de Turismo 
no eixo de Atrativos Tu-
rísticos que prevê a ela-
boração de roteiros eco-
lógicos com passeios de 
barcos e capacitação dos 
envolvidos.
Presente na reunião, o ma-
ricultor José Luiz Alves 
explicou que os proprietá-
rios das fazendas – 18 no 
total – tiveram um preju-
ízo muito grande este ano 
com o aquecimento da 
água, o que ocasionou a 
perda dos mexilhões que 
estariam prontos para a 
colheita. Em abril de 2013 
a produção já havia sido 
afetada após ser atingida 
por óleo que vazou do Ter-
minal Almirante Barroso 
(Tebar), da Transpetro – 
subsidiária da Petrobras.
“A temperatura ideal é en-
tre 22 e 26 graus e tivemos 
registros de 32 graus no 
auge do verão”, explicou 
Alves, acrescentando que 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Esportes e Re-
creação, realizou o sonho 
de atletas ao promover 
a ida deles para a Espa-
nha, onde participaram do 
Campeonato Mundial de 
Beach Tennis, na cidade 
de Castelldefels.
A competição é realizada 
anualmente, e em 2019, 
cinco atletas caraguatatu-
benses foram convocados 
pela Confederação Bra-
sileira de Beach Tennis 
(CBBT), para represen-
tar a cidade e o Brasil no 
mundial. As competições 
ocorreram entre os dias 27 

nesse período de entressa-
fra, fazer os passeios mo-
nitorados pode significar 
uma renda a mais para as 
famílias que dependem 
desse cultivo”.
A Fazenda de Mexilhão 
é considerada a maior do 
Estado e sua produção em 
uma área de 36 mil metros 
quadrados pode chegar a 
160 toneladas/ano, se não 
houver nenhuma intercor-
rência.
Atualmente, o passeio já é 
realizado com estudantes 
de pós-graduação do Insti-
tuto de Pesca da Universi-
dade de São Paulo (USP). 
“Passamos por toda a fa-
zenda, explicando como é 
o cultivo, coleta e depois 
eles têm direito a degus-
tar o mexilhão”, explanou 
o maricultor. Conforme 
ele, esse formato pode ser 
adaptado para turistas que 
queiram fazer um passeio 
ecológico.
Com o aval do Comtur, a 
propositura vai agora para 
a Comissão de Ativida-
des Náuticas, formada por 
membros das Secretarias 
de Urbanismo, Adminis-
tração, Mobilidade Urba-
na e Fazenda para as devi-
das adequações.
A assessora ambiental da 
Secretaria e Meio Am-
biente, Agricultura e Pes-
ca, Carmem Luzia Ramos 
da Silva, acompanhada de 
Ailton Luiz Martins de 
Carvalho, diretor de Agri-
cultura e Pesca, explicou 
que se aprovada a pro-
posta, ela pode ser regu-
lamentada imediatamente 
porque a Delegacia da 
Capitania dos Portos em 
São Sebastião deu parecer 
favorável à instalação de 

e 30 de Junho e os atletas 
voltaram para casa com a 
alegria da vitória.
Na bagagem de volta, uma 
medalha de ouro, duas de 
prata e uma de bronze. 
Os atletas Elaine Branco, 
André Celestino e Glauco 
Ferreira foram os cam-
peões na categoria Team 
Cup Consolation. Elaine 
Branco também foi Vice-
-Campeã na Modalidade 
Simples Categoria Pofis-
sional e na Modalidade 
por Idade acima de 30 
anos. Arthur Marinho ga-
rantiu a terceira colocação 
na categoria Amador Sim-
ples e para fechar, o atleta 

raia demarcatória de pro-
teção para circulação de 
embarcações.
Atualmente, três maricul-
tores têm os cursos exi-
gidos pela Marinha para 
realizar as atividades de 
passeios com saídas em-
barcadas e a ideia é visitar 
os cultivos de mexilhões 
da Cocanha e nas Ilhas da 
Cocanha (Ilha e Ilhote) e 
Ilha do Tamanduá.
Cadastur
Outra questão delibera-
da pelo Comtur é apoiar 
uma campanha a ser de-
senvolvida pela Secretaria 
de Turismo (Setur) com 
o objetivo de incentivar 
o empresário do segmen-
to a fazer o Cadastro dos 
Prestadores de Serviços 
Turísticos (Cadastur), do 
Ministério de Turismo. A 
apresentação foi feita pelo 
secretário de Comunica-
ção, Rodrigo Tavano.
Segundo ele, apenas 57 
hoteleiros têm esse regis-
tro, número ínfimo perto 
de Ubatuba que fez uma 
campanha neste sentido 
e hoje tem mais de 600. 
“Se o empresário não apa-
rece no Cadastur, para o 
governo federal é como 
se não existisse e não vai 
disponibilizar verbas para 
investimento em Caragua-
tatuba”, observou.
Para a presidente do Com-
tur, Sandra Abril, as duas 
propostas são importantes 
para o desenvolvimento 
do turismo e geração de 
renda no município. Em 
relação ao Cadastur, ela 
destacou que “é de fun-
damental importância que 
cada comerciante legali-
zado se cadastre e mostre 
que ele é ativo”.

Bruno Moreira conquistou 
o quinto lugar na categoria 
Dupla Mista Amador.
O atleta André Celestino 
disse que foi muito bom 
e emocionante jogar pela 
seleção brasileira e repre-
sentar a cidade de Cara-
guatatuba. “A Secretaria 
de Esportes de Caragua-
tatuba abraçou esse pro-
jeto. Quando levamos a 
proposta, tivemos nosso 
sonho abraçado.”, contou.
Ele comentou ainda que 
foi uma emoção muito 
grande voltar com meda-
lhas e que essa conquista 
foi com muito amor e de-
dicação.


