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A GAzetA dos Municípios

Acelera Taubaté supera 
40% de execução

Escolas municipais
festejam a cultura popular

Escola do Trabalho do 
Centro abre 56 vagas para 

cursos em três áreas

Exposição de esculturas 
em madeira acontece na 

Prefeitura de Pinda

O programa Acele-
ra Taubaté completa 20 
meses de atividades em 
Taubaté com desembol-
so de R$ 92,2 milhões e 
42,06% de execução.
Em dezembro de 2017 as 
ordens de serviço para as 
primeiras empresas ven-
cedoras das licitações co-
meçaram a ser emitidas. 
O financiamento interna-
cional no valor de US$ 
60 milhões para o Acelera 
Taubaté prevê a melhoria 
das condições de acesso 
ao transporte público e ao 
fluxo do tráfego urbano, 
por meio de infraestrutura 
viária, mobilidade urbana, 
segurança pública e con-
servação de áreas verdes.
Em setembro ocorre a 
inauguração da primeira 
grande obra do programa. 

53 escolas de Ensino Inte-
gral de Taubaté promove-
ram  o Integral Fest, que 
festejou a cultura popular 
e o folclore brasileiro.
O projeto interdisciplinar 
estimulou pesquisa e ela-
boração artística, por meio 
do teatro, dança, música e 
artes visuais sobre os fol-
guedos. Foi o trabalho in-
tegrado das oficinas ofer-
tadas aos alunos atendidos 

Neste mês de setembro, a 
unidade do centro da Es-
cola do Trabalho oferece 
56 vagas para cursos pro-
fissionalizantes gratuitos 
nas áreas de gestão, infor-
mática e alimentos.
No próximo dia 9 de se-
tembro, segunda-feira, a 
escola recebe inscrições 
para os cursos de empre-
endedorismo /diferencial 
competitivo (36 horas), 
marketing (36 horas) e  
HTML 5/CSS3- criação 
de sites (40 horas).
Já no dia 25 de setembro, 
a inscrição será para o cur-
so de padaria artesanal (70 
horas). O  curso de padaria 
artesanal é promovido por 
meio de convênio firmado 
entre o Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté 
(Fussta) e  o  Fundo So-
cial de São Paulo. Para se 

O Saguão da Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba continua com a                                         
exposição de trabalhos 
em madeira do escultor e 
artesão, José Bruno Ber-
tolusso até o dia 30 de se-

A previsão é de que a ba-
cia de contenção contra 
enchentes do Parque Três 
Marias seja entregue na 
segunda quinzena deste 
mês. Esta obra teve início 
em 4 de janeiro e custo de 
R$ 4 milhões. São dois re-
servatórios com 10,9 mil 
m² de área e capacidade de 
armazenamento de 29,8 
mil m³, o que equivale ao 
volume de cerca de 10 pis-
cinas olímpicas. Mais de 
246 imóveis da região se-
rão beneficiados com este 
equipamento.
Também foram concluí-
das as obras de galerias 
de águas pluviais nos bair-
ros Chácara Ingrid, Água 
Quente, Parque Aeropor-
to, Jardim Eulália, Esti-
va e São Gonçalo. Com 
investimentos de R$ 5,14 

em período integral nas 
escolas municipais.
Os alunos apresentaram 
manifestações como bum-
ba meu boi, cavalhada, 
congada, folia de reis, ma-
racatu, afoxé, pastoril, en-
tre outras.
Crianças e jovens de 6 a 
15 anos puderam aprimo-
rar a interpretação teatral, 
vocal e corporal; aguçar 
a curiosidade e pesquisa, 

inscrever, os candidatos 
precisam apresentar os 
originais e cópias dos se-
guintes documentos: RG, 
CPF, comprovante de en-
dereço de Taubaté e título 
de eleitor do município. 
Para os cursos na área de 
gestão, também é exigi-
do o histórico escolar do 
ensino médio. Os cursos 
são destinados a morado-
res de Taubaté com idade 
mínima de  18 anos, sen-
do que a matrícula poderá 
ser efetuada somente pelo 
próprio interessado.
As inscrições são realiza-
das na própria unidade, 
que fica à rua Armando 
Salles de Oliveira, 284, e o 
atendimento acontece das 
8h30 às 11h30 e das 13h às 
16h30. Lembrando que o 
preenchimento das vagas 
será por ordem de chega-

tembro.
O artista já realizou tra-
balhos artísticos, como 
o teto da igreja matriz e 
o mirante da cidade de                     
Bandeirantes, a capela de 
Rondon e vários altares, 

milhões, os serviços in-
cluíram a implantação de 
mais de 5 km de tubos de 
concreto, construção de 
67 poços de visita, cons-
trução e reforma de 150 
bocas de lobo duplas e 4 
triplas, remanejamento de 
redes de água e esgoto e 
reparos em calçadas e pa-
vimentos de vias.
Com uma média de 75% 
de execução, o recapea-
mento asfáltico soma 323 
vias recuperadas, acumu-
lando 134,3 km de exten-
são e área de 1,2 milhão 
de m². 
Também seguem em exe-
cução as obras de amplia-
ção dos sistemas viários 
do Barreiro, Quiririm, 
recuperação de trecho da 
SP-62 e a duplicação do 
viaduto da Independência.

contextualizando a his-
tória dos folguedos; de-
senvolver habilidades por 
meio de análise e reconhe-
cimento das possibilida-
des artísticas, dentre elas 
a apreciação estética; de-
senvolver aptidões ineren-
tes ao trabalho em equipe 
e construção coletiva e 
ter contato com diferentes 
culturas.

da. Mais informações pelo 
telefone 3625-5060
Confira os cursos, início 
das aulas e horários:
Empreendedorismo /Dife-
rencial Competitivo-Senai  
(12 vagas)
Início: 16 de setembro
Aulas: segunda  e quarta-
-feira, das 8h às 11h
Marketing (12 vagas)
Início: 17 de setembro
Aulas:  terça e quinta-fei-
ra,  das 8h às 11h
HTML 5/CSS3- Criação 
de Sites (12 vagas)
Início: 23 de setembro
Aulas: segunda e quarta-
-feira, das 13h30 às 16h30
Padaria Artesanal (20 va-
gas)
Início: 30 de setembro
Aulas: de segunda a quin-
ta-feira, das 8h às 11h30 
(turma da manhã); e 13h30 
às 16h30 (turma da tarde)

no Paraná.
A exposição viabilizada 
pela Secretaria de Cultura, 
está no saguão da Prefei-
tura, pode ser conferida de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas.
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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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Abernessia.
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CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
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SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
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(12)3632-1808
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públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.
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Museu promove palestra: 
“Horror no cinema brasileiro”

Curso reinvente de panificação 
atrai grande público no
Bonsucesso em Pinda

Praça Monsenhor Marcondes 
recebe ações do Setembro 

Amarelo em Pinda
Caraguatatuba promove ações 

no mês de Prevenção ao
Suicídio – Setembro Amarelo

O Museu Histórico Pe-
dagógico D. Pedro I e D. 
Leopoldina promove a pa-
lestra “Horror no Cinema 
Brasileiro”, com Carlos 
Primati, que acontece na 
segunda-feira (9), às 19 
horas. O evento é ofereci-
do pelo Ponto MIS (Mu-
seu da Imagem e do Som) 
em parceria com a Prefei-
tura de Pindamonhangaba.
A proposta da palestra é 

O curso gratuito Reinven-
te de Panificação está ago-
ra na área rural de Pinda-
monhangaba. Atualmente, 
os professores Gino e Io-
landa estão no bairro Bon-
sucesso, com diversas tur-
mas, somando 140 alunos.
No total, serão 60 horas de 
aulas, durante todo o mês 
de setembro. 
A grande procura 
dos alunos mostra o                                             
interesse que a região tem 

A Secretaria de Saúde, por 
meio do Caps (Centro de 
Atenção Psicossocial), 
promove ações de cons-
cientização sobre trans-
tornos mentais, na Praça 
Monsenhor Marcondes. 
A intenção é fazer com 
que mais pessoas estejam 
abertas ao diálogo e criar 
redes de apoio, e contará 
com a presença do CVV 
(Centro de Valorização da 
Vida).
Tendo em vista o mês de 
mobilização social acerca 
dos transtornos mentais, 
especialmente a depres-
são, a ação no centro de 
Pindamonhangaba contará 
com troca de informações, 
por meio de panfletagem. 
Além de orientações sobre 
onde buscar ajuda em caso 
de depressão, e até mesmo 

Todas as manhãs o giras-
sol parte em busca do sol, 
seguindo a luminosidade 
insistentemente, porque 
precisa dela para crescer e 
florescer. Mesmo quando 
o sol está escondido en-
tre as nuvens, a flor gira 
persistente, apesar da difi-
culdade, em direção à luz. 
Em alusão a esse compor-
tamento da natureza, o gi-
rassol foi escolhido como 
símbolo da campanha “Na 
Direção da Vida – Depres-
são sem Tabu”, iniciativa 
do movimento mundial 
Setembro Amarelo, que 
tem a adesão da Prefei-
tura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de 
Saúde. A campanha tem o 
objetivo de abrir o diálogo 
e alertar a sociedade sobre 
o tema. Com este foco, a 
Secretaria da Saúde de 
Caraguatatuba desenvol-
verá, durante o mês de se-
tembro, diversas ações por 
meio de serviços como o 

apresentar um panorama 
do horror no cinema brasi-
leiro, demonstrando como 
o gênero sempre esteve 
presente em nossa cultura 
audiovisual e como ele se 
transformou e se adaptou 
à nossa realidade confor-
me a época e dentro do 
estilo cinematográfico que 
era feito. O método aplica-
do para a oficina é a dis-
cussão do tema proposto 

neste tipo de curso profis-
sionalizante.
De acordo com a presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade, Cláudia 
Domingues, que organi-
za os cursos do projeto 
Reinvente, a intenção é, 
terminando o Bonsuces-
so, atender outras regiões 
da área rural, dependendo 
da manifestação de inte-
resse de cada localidade, 
por meio do representan-

de seu agravante: o suicí-
dio.
De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde, 
A depressão é um transtor-
no comum em todo o mun-
do: estima-se que mais de 
300 milhões de pessoas 
sofram com ele. A condi-
ção é diferente das flutu-
ações usuais de humor e 
das respostas emocionais 
de curta duração aos de-
safios da vida cotidiana.  
Na pior das hipóteses, a 
depressão pode levar ao 
suicídio. Cerca de 800 mil 
pessoas morrem por sui-
cídio a cada ano – sendo 
essa a segunda principal 
causa de morte entre pes-
soas com idade entre 15 e 
29 anos.
O primeiro passo para 
combater a depressão é 

Centro de Atenção Psi-
cossocial (Caps) e CRAS 
NORTE, em parceria com 
o Colégio Tableau.
Todas as ações contam 
também com a parceria 
do Comitê de Vigilância 
em Violência (COMVIV), 
Saúde Mental e Conselho 
Tutelar sul.
Setembro Amarelo
Desde 2014, a Associação 
Brasileira de Psiquiatria – 
ABP, em parceria com o 
Conselho Federal de Me-
dicina – CFM, organiza 
nacionalmente o Setembro 
Amarelo. O dia 10 deste 
mês é, oficialmente, o Dia 
Mundial de Prevenção ao 
Suicídio, mas a campanha 
acontece durante todo o 
ano. 
São registrados cerca de 
12 mil suicídios todos os 
anos no Brasil e mais de 
01 milhão no mundo. Tra-
ta-se de uma triste realida-
de, que registra cada vez 
mais casos, principalmen-

dentro do contexto crítico 
e histórico, com apresen-
tação de trechos de filmes, 
trailers e documentários.
Palestra terá entrega de 
certificado e conta com 50 
vagas, para pessoas a par-
tir dos 16 anos. As inscri-
ções podem ser realizadas 
pelo telefone: 3648-1779 
ou pelo e-mail: histori-
co@pindamonhangaba.
sp.gov.br.

te do bairro. “Os cursos 
Reinvente foram pensados 
para promover a capacita-
ção das pessoas, para a co-
locação ou recolocação no 
mercado de trabalho. Os 
cursos de panificação são 
uma excelente opção, ao 
lado de outros cursos que 
oferecemos, e que têm ge-
rado grande interesse por 
parte da população, o que 
é muito gratificante para 
nós”, avaliou.

o diálogo, quem estiver 
passando por problemas 
como esse, pode procurar 
a unidade de saúde mais 
próxima. O Caps recebe 
pacientes com encaminha-
mento médico, outro meio 
de buscar ajuda é ligar 188 
e conversar com um dos 
instrutores do CVV.
Encontro em prol da vida
Quando se fala em depres-
são e suicídio é preciso 
unir esforços, e nesta pers-
pectiva, na próxima terça-
-feira (10), acontecerá um 
encontro com líderes reli-
giosos (budista, espírita, 
católico, evangélico, um-
banda, candomblé), além 
do psiquiatra da rede pú-
blica de saúde. O evento 
será aberto ao público, às 
18 horas, no auditório do 
Senai.

te entre os jovens. Cerca 
de  96,8% dos casos de 
suicídio estavam relacio-
nados a transtornos men-
tais. Em primeiro lugar 
está a depressão, seguida 
do transtorno bipolar e 
abuso de substâncias.
Com o objetivo de preve-
nir e reduzir estes núme-
ros a campanha Setembro 
Amarelo cresceu e hoje 
conquistamos o Brasil in-
teiro. Para isso, o apoio 
das nossas federadas, nú-
cleos, associados e de toda 
a sociedade é fundamen-
tal.
Programação
10/09 – Roda de Conversa 
– Sepedi – das 9h às 11h
20/09 – Capacitação no 
Anfiteatro da Educação –
21/09 – Evento Jovens 
Conectados – àqs 20h – 
Praça de Skate (Centro)
23/09 – Palestra no Ataca-
dão das 15h às 16h
25/09 – Palestra na Fun-
dacc – às 19h
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Prefeitura de Caraguatatuba têm
vagas de estágio para estudantes de 
10 cursos superiores em setembro

Pró-Mulher de Caraguatatuba
promove palestras sobre

alimentação saudável na infância

Caraguatatuba se une a causa e 
apoia o projeto Dia Mundial da 

Limpeza de Praia

As inscrições para o pro-
cesso seletivo mensal de 
estagiários da Prefeitura 
de Caraguatatuba encer-
ram no dia 20 de setem-
bro (sexta-feira), na sede 
do Centro de Integração 
Empresa-Escola (Ciee), 
no Centro. Em setembro, 
as oportunidades estão 
voltadas para alunos dos 
cursos superiores de Ad-
ministração, Análise e De-
senvolvimento de Siste-
mas, Ciências Contábeis, 
Engenharia Ambiental, 
Engenharia de Produção, 
Gestão Empresarial, Jor-
nalismo, Pedagogia, Pro-
cessos Gerenciais e Re-
cursos Humanos.
Os interessados podem se 
inscrever nos dias úteis, 
das 9h às 11h e das 13h30 
às 15h, na sede do Ciee, 
localizada no Campus do 
Módulo do Centro. A sele-
ção é para a formação de 
um cadastro de reserva de 
alunos dos cursos, que se-
rão convocados para atuar 
nas secretarias municipais 
conforme a necessidade 
da administração pública.
Para fazer a inscrição o 
estudante deve apresentar 
RG original, ter cadastro 
atualizado no site www.
ciee.org.br, ser maior de 
16 anos e morar em Ca-
raguatatuba. O valor da 
bolsa-auxílio é de R$ 998 
(um salário mínimo) para 
estagiários de ensino su-
perior, com direito a va-

Toda quarta-feira, às 14h, 
mães de Caraguatatuba 
podem aprender um pou-
co mais sobre a importân-
cia da alimentação saudá-
vel na primeira infância 
(do zero aos seis anos). As 
palestras são ministradas 
no Auditório do Centro de 
Referência da Saúde da 
Mulher (Pró-Mulher) pela 
consultora materno infan-
til, Fabíola Alonso. Mais 
de 100 mães já foram aten-
didas pelo trabalho e rece-

Dia 21 de setembro co-
memora-se o World Cle-
anup Day – Dia Mundial 
da Limpeza, com o tema 
“todos por um país mais 
limpo”. Caraguatatuba 
será uma das 700 cidades 
a abraçar a causa e contará 
com o apoio da Prefeitura. 
O evento será realizado 
das 8h30 às 12h, na praia 
Martim de Sá.
O projeto, que visa a cons-
cientização, foi trazido 
para a cidade por meio 
de estudantes do colégio 
Canópus que conheceram 
o movimento World Cle-
anup Day por meio das 
mídias sociais e pensaram 
em se unir e organizar 
uma limpeza de praia.

le-transporte. A jornada 
possui carga horária de 30 
horas/semanais.
A prova será aplicada no 
Ciee, localizado no Cam-
pus Módulo do Centro, 
logo após a inscrição do 
interessado. Os candidatos 
têm uma hora para respon-
der 20 questões de Língua 
Portuguesa, Matemática, 
Conhecimentos Gerais e 
História.
A validade do processo se-
letivo de estágio vigora a 
partir da data de publica-
ção no Diário Oficial até 
o dia 31 de dezembro de 
2019. Mais informações 
sobre o Processo Seletivo 
Para o Quadro de Reser-
va e Contratação de Es-
tagiários 001/2018 está 
na página 143 da edição 
nº 137 do Diário Oficial 
Eletrônico do Município 
de Caraguatatuba, de 5 de 
setembro, disponível no 
link: http://www.caragua-
tatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
-content/uploads/2019/09/
Edital_137.pdf.
O Centro de Integração 
Empresa Escola fica Ave-
nida Frei Pacífico Wagner, 
653 – Centro. O atendi-
mento é das 9h às 11h e das 
13h30 às 15h. A Secretaria 
Municipal de Administra-
ção está localizada na Av. 
Siqueira Campos, 44 – 
Centro. Mais informações 
pelo telefone (12) 3883-
7866 (Ciee) ou 3897-8169 
(Departamento de Recur-

beram instruções práticas 
e baratas, que levam mais 
qualidade de vida aos be-
bês e às mães. “A intenção 
é acolher as crianças nesta 
faixa etária e também seus 
cuidadores. Serão seis te-
mas distribuídos em pales-
tras até dezembro. Ao final 
de cada mês teremos uma 
roda de conversa”, afir-
mou. Nas próximas sema-
nas, o tema será voltado à 
maternidade e à volta ao 
trabalho.  As rodas de con-

A munícipe Ana Paula 
Prebianchi, mãe de uma 
das estudantes, viu na 
ação a oportunidade certa 
de fazer o bem e apoiar a 
filha. Correu atrás de sa-
ber como realizar a ação 
no município e se inscre-
veu para liderar o projeto 
através do Instituto Limpa 
Brasil. 
“Quando vi minha filha 
empolgada e lutando por 
algo tão importante para a 
região, eu não pensei duas 
vezes,   simplesmente 
abracei a causa e procurei 
me informar mais”, afir-
mou.
A limpeza não contará 
apenas com voluntários 
fazendo recolhimento de 

sos Humanos).
Processo Seletivo
A relação dos cursos ofer-
tados e o resultado das 
provas serão divulgados 
até o último dia do mês, 
nos sites http://www.ca-
raguatatuba.sp.gov.br/ e 
www.ciee.org.br, além de 
afixada na Secretaria de 
Administração, sede do 
Ciee e publicado no Diá-
rio Oficial Eletrônico do 
Município de Caraguata-
tuba (https://www.cara-
guatatuba.sp.gov.br/pmc/
category/diario-oficial/), 
na parte da página oficial 
destinada ao cidadão. A 
convocação dos aprovados 
é feita conforme a neces-
sidade da administração 
pública e o estudante deve 
acompanhar a chamada no 
Diário Oficial Eletrônico, 
publicado no site oficial as 
quintas-feiras.
Período de Inscrições: Até 
dia 20 de setembro, de se-
gunda a sexta-feira
Local: Ciee (Campus Mó-
dulo do Centro)
Horário: 9h às 11h e das 
13h30 às 15h
Endereço: Av. Frei Pacífico 
Wagner, nº 653 – Centro
Informações: (12) 3883-
7866
Secretaria Municipal de 
Administração
Horário: 9h às 16h30
Endereço: Av. Siqueira 
Campos, 44 – Centro
Informações: (12) 3897-
8169

versa são realizadas todas 
as últimas quartas do mês. 
Temáticas de cada mês:
Setembro: A partir de 11 
de setembro: Maternidade 
e Volta ao Trabalho
Outubro: Como estimular 
o desenvolvimento infan-
til
Novembro: Comunicação 
Positiva
Dezembro: Gestação e 
Amamentação e a influ-
ência no desenvolvimento 
infantil.

resíduos prejudiciais des-
cartados na encosta, mas 
também com equipes de 
mergulhadores que farão a 
limpeza pelo mar.
Comércio e secretarias es-
tão envolvidos e apoiando 
a ação por meio de colabo-
rações. Equipes da Guarda 
Mirim de Caraguatatuba, 
Bombeiro, Guarda Vidas 
e outros voluntários tam-
bém estarão participando.
Para aqueles interessados 
em participar, não haverá 
necessidade de inscrição, 
basta ir até o local no dia 
21 de setembro, no perí-
odo das 8h30 às 12h, se 
identificar e colaborar. 
Seja consciente, participe 
e promova o bem.


