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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté e Vanguarda 
lançam desafio ambiental

Projeto Mesa Posta
combate o desperdício

Escola da Gurilândia aplica
receitas culinárias em sala de aula

Prefeitura de Taubaté e TV 
Vanguarda lançam este 
mês o projeto Vanguarda 
Demais (Desafio Esco-
lar Meio Ambiente Ideal 
e Sustentável). Esta é a 
primeira edição do proje-
to, que pode ser ampliada 
para outras cidades da re-
gião nos próximos anos.
O objetivo é colaborar na 
conscientização da popu-
lação e dos jovens estu-
dantes, promovendo a edu-
cação ambiental e o apoio 
às cooperativas por meio 
da coleta de recicláveis. 
Ao todo, cerca de 19.000 
estudantes irão participar 
do desafio de coletar gar-
rafas pet e outros mate-
riais plásticos, retirando 
das ruas, matas, córregos 
e bocas de lobo o material 
descartado de forma irre-
gular. Além dos benefícios 
ambientais, o projeto tam-
bém deve colaborar com a 
redução de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 
responsável por doenças 
como a dengue, zika, chi-
kungunya e febre amarela.
O início do projeto se deu 
na última terça-feira, dia 6 
de agosto, quando 30 ges-
tores escolares da Rede 
Municipal de Ensino de 
Taubaté estiveram na sede 
da emissora em São José 
dos Campos para o con-
gresso técnico do proje-
to Vanguarda Demais. O 
congresso serviu para que 
o projeto fosse explanado 
e que motivasse os direto-
res e alunos representan-
tes de cada unidade.
As escolas participantes 
foram escolhidas por es-
tarem situadas em bairros 
em que a coleta seletiva de 
lixo ainda não apresenta 
grande adesão.
As escolas foram divididas 
em três equipes: Ipê Ama-
relo, Ipê Roxo e Ipê Bran-
co, espécies nativas da 

Gestores e professores da 
EMEI José Dirceu de C. 
Carneiro, no bairro Santa 
Tereza, implantaram esta 
semana  o projeto Mesa 
Posta para envolver cerca 
de 160 alunos com o mo-
mento da refeição, comba-
tendo o desperdício.
As crianças, com idades 
entre 2 e 5 anos, se or-
ganizam em duplas, por 
sala. Essas duplas visitam 
diariamente a cozinha da 
unidade e recebem orien-
tações sobre os alimentos, 

As três turmas de 2º anos 
da EMEF Vereador Má-
rio Monteiro dos Santos, 
no bairro da Gurilândia, 
estão executando receitas 
culinárias em aulas práti-
cas para a fixação do con-
teúdo. A professora Thaís 
Maluta apresentou aos 
alunos três receitas fáceis 
para que, ao executar jun-
tos em sala, conteúdos de 

flora brasileira. As equipes 
irão competir entre si para 
coletar a maior quantida-
de de materiais plásticos, 
além de outras atividades 
propostas pelo projeto 
como a confecção de pai-
néis artísticos, a criação 
de um mascote confeccio-
nado com material reciclá-
vel, promover um desfile 
com roupas criadas desse 
material, apresentação de 
coreografia, atividades de 
improvisação com temáti-
cas ambientais e a compo-
sição de uma música com 
o tema meio ambiente. 
Todas essas propostas so-
marão pontos que, junto 
com a coleta, irão definir a 
equipe campeã.
A empresa Eco Taubaté, 
responsável pela limpeza 
urbana, irá recolher o ma-
terial nas unidades esco-
lares e depois de pesado 
passará informações aos 
organizadores do projeto.
O desafio Vanguarda De-
mais conta com a parti-
cipação das secretarias 
de Educação e de Meio 
Ambiente de Taubaté. O 
projeto é idealizado pela 
Rede Vanguarda com a 
apresentação de Daniel 
Pasqualin.
O encerramento será no 
dia 27 de setembro no gi-
násio da Associação Co-
mercial de Taubaté. Na 
programação estão a apre-
sentação das equipes com 
o tema Planeta Taubaté, 
a execução das tarefas já 
mencionadas, apresenta-
ção da coleta de cada equi-
pe, pesagem oficial e a de-
finição da equipe campeã.
Equipes participantes
Ipê Amarelo: Ametra II, 
EMEF Professora Marisa 
Lapido Barbosa (Vila São 
José), EMEF Prof. Erna-
ni Giannico (Gurilândia), 
EMEF Vereador Pedro 
Grandchamp (Fonte Ima-

têm contato com verduras 
e legumes e depois, além 
de informarem aos cole-
gas o cardápio do dia, são 
responsáveis por colocar a 
mesa e organizar a chega-
da dos amigos. 
O colega alérgico, que 
apresenta restrições ali-
mentares, fica sempre sen-
tando na ponta da mesa 
para indicar sua condição. 
Na escola, 11 alunos são 
alérgicos a algum tipo de 
alimento.
Os alunos vivenciam no 

Língua Portuguesa fossem 
apreendidos. Cerca de 60 
alunos, de 7 e 8 anos fize-
ram sanduíches e salada 
de frutas. Com o final da 
atividade, as crianças irão 
produzir um bolo de fubá.
A estrutura textual da re-
ceita contém título, in-
gredientes e modo de pre-
paro ou de fazer, em que 
os verbos geralmente são 

culada), EMEF Vereador 
Mário Monteiro dos San-
tos (Gurilândia), PEEJ IV 
(Campos Elíseos), EMIE-
FM Anna dos Reis Sig-
norini (Jaraguá), EMEF 
Prof. Walther de Oliveira 
(Jd. Sônia Maria), EMEF 
Sgt. Everton Vendramel 
de Castro Chagas (Sítio 
Santo Antônio) e EMEF 
Dom José Antônio do 
Couto (Cavarucanguera).
Ipê Roxo: EMEF Cônego 
José Luiz Pereira Ribeiro 
(Vila Aparecida), EMEF 
Cel. José Benedito Mar-
condes de Mattos (Bosque 
da Saúde), EMEF Dr. Qui-
rino (Estiva), EMIEF Prof. 
Ernesto de Oliveira Filho 
(Barranco), EMEFM Ve-
reador Joaquim França 
(Esplanada), EMIEF Prof. 
Dr. João Baptista Or-
tiz Monteiro (Esplanada 
II), EMEF Prof. Evaristo 
Campista Cesar (Estiva), 
EMEF Professor Cláudio 
Cesar Guilherme de To-
ledo (Mourisco), PEEJ III 
(Parque Planalto) e EMEF 
Pref. Álvaro Marcondes 
de Mattos (Santa Catari-
na).
Ipê Branco: EMEF Dom 
Pereira de Barros (Bela 
Vista), EMEF Prof. Emí-
lio Simonetti (Bosque da 
Saúde), EMEF Prefeito 
Guido José Gomes Miné 
(Cecap), EMEF Prof. José 
Sant’Anna de Souza (Chá-
cara Flórida), EMEIEF 
Prof. Ciniro Mathias 
Bueno (Chácara Ingrid), 
EMIEIEF Prof. Ana Sil-
via Paolichi Ferro (Jar-
dim Continental), EMEF 
Prof. Luiz Ribeiro Muniz 
(Monte Belo), EMIEF 
Marta Miranda del Rey 
(Novo Horizonte), EMEF 
Pe. Prof. Dr. Ramon de 
Oliveira Ortiz (Barreiro) 
e EMIEF Prof. Docelina 
Silva de Campos Coelho 
(Santa Tereza).

momento da alimentação 
escolar algo que deveria 
ser feito em todas as refei-
ções. Como passam maior 
parte do tempo na escola e 
muitas vezes não possuem 
isso em casa, podem valo-
rizar esta hora, socializar e 
prezar pela limpeza e pelo 
zelo com a comida e com 
os colegas. Após o início 
do projeto, já  houve redu-
ção de 40% no desperdí-
cio de alimentos. Também 
houve redução na sujeira 
após a refeição.

empregados no imperati-
vo, pode conter indicação 
de calorias por porção, 
rendimento, dicas de pre-
paro ou de como decorar 
e servir. A linguagem é di-
reta, clara e objetiva e usa 
de formas de ordenação 
e esquematização como 
numeração dos passos a 
serem seguidos, além de 
roteiros.



página 2 A GAzetA dos Municípios 09 de agosto de 2019

Miscelânea
Curiosidades

Dicas de saúde: Pequenos hábitos que prolonga a vida

O melhor caminho para manter a saúde é ter bons hábitos e praticá-lo 
todos os dias. Está tudo aí, ao nosso alcance e, custa nada ou quase nada. 
Aqui vão algumas recomendações publicadas pela Universidade de Har-
vard e Cambridge:
Banana
Sim é verdade, a banana tranqüiliza o sistema nervoso, diminui o risco 
de infarto, alivia TPM, cura ressaca e azia e, ainda melhora a capacidade 
mental. Um verdadeiro remédio natural.
Chocolate
A melhor noticia do dia: chocolate prolonga a vida. Além de te deixar mais 
feliz, o chocolate é fonte de potássio, magnésio e ferro. Mas nada de abu-
sar. A dose recomendada é um quadrinho por dia.
Canela no café
Ajuda a controlar o colesterol e a manter estável o nível de açúcar no san-
gue. É também uma ótima fonte de ferro. Coloque um pauzinho de canela 
na hora de coar o café ou aplique canela em pó no café com leite. Fica uma 
delicia.
Laranja
A vitamina C da laranja ajuda na absorção do ferro, um mineral essencial 
no fortalecimento do organismo. É um poderoso antioxidante. Há até evi-
dências de que a laranja reduz em 30% o risco de câncer no pulmão.
Rir é o melhor remédio
Uma boa risada produz endorfina que estimula a sensação de bem-estar e 
tem efeito analgésico. Além disso, dar entre 100 e 200 gargalhadas gasta 
calorias equivalente a 10 minutos de corrida. Pratique a vontade.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando far-
dos pesados. Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e 
serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 anos 
é muito. Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa dos homens e serás seu 
melhor amigo. Comerás os ossos que eles te jogarem e viverás 30 anos e 
serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei os ossos, mas vi-
ver 30 anos é muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo maca-
quices, serás divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraçadas, 
mas viver 20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, 
usarás sua inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. 
Dominarás o mundo e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos ani-
mais, mas viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, 
os 10 anos que o cachorro não quis e também os 10 anos que o macaco 
dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: Está bem, viverás 30 anos como ho-
mem, casarás e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as 
contas e carregando fardos, serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos 
como cachorro, vigiando a casa e depois ficarás velho e viverás 10 anos 
como o macaco, pularás dc casa em casa de um filho para outra e ficarás 
fazendo macaquices para divertir seus netinhos.

Mensagens

A humildade não está na pobreza, não está na inteligência, na penúria, na 
necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que ten-
do o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar atitude, compreensível 
no brio pessoal, apenas abençoa.
***
Ser feliz? Podes sim ser feliz, mas isso tem um preço. Aceita-te como 
és, sem querer destaque. Conserve a disciplina de teus próprios impulsos. 
Não faças compra que não possas pagar. Em matéria de afeto, viva em teus 
compromissos. Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar-se.
 
Pensamentos, provérbios e citações

Depois da tormenta vem a bonança.
Crer na felicidade é criá-la para si mesmo.
Desgraça pouca é bobagem.
Ao estúpido e ao tirano não se aplica a justiça.
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Pinda comemora 13 anos
da lei Maria da Penha

Pindamonhangaba co-
memora o 13° aniversá-
rio da lei Maria da Penha 
neste sábado (10), das 
9h ao meio-dia, na Praça 
Monsenhor Marcondes. 
O evento é promovido 
pelo Conselho da Mulher 
de Pindamonhangaba, em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, através do CREAS 
– Centro de Referência 
Especializado da Assis-

tência Social.
O evento é gratuito e con-
tará com a presença de 
advogados que realizarão 
atendimento jurídico, para 
auxiliar e orientar mulhe-
res que queiram informa-
ções sobre o assunto. A 
lei foi criada no dia 7 de 
agosto de 2006, e veio 
para garantir a proteção de 
mulheres vítimas de vio-
lência.
Para a secretária de Assis-

tência Social, Ana Paula 
Miranda, essa comemora-
ção é de suma importância 
porque ela significa uma 
grande conquista no que 
diz respeito ao amparo à 
mulher vítima de violên-
cia.  
“Com esse encontro, as 
mulheres poderão tirar dú-
vidas sobre este assunto 
que, infelizmente, ainda 
perdura na sociedade”, 
disse a secretária.
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Parque da Cidade recebe aula de 
zumba neste domingo em Pinda

Prefeitura de Pinda concede até 
90% de desconto sobre dívidas 

de tributos municipais

Inscrições para os JOMI
começam nesta segunda-feira 

em Pindamonhangaba

Para agitar ainda mais os 
finais de semana, o Parque 
da Cidade recebe neste 
domingo (11), o “Zumba 
na Cidade”, às 9 horas, 
com a professora Karina 
Silva. 
O evento é uma realização 
do Fundo Social de Soli-
dariedade com o apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.
A zumba é um exercício 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Receitas 
e Fiscalização Fazendá-
ria, termina neste mês o 
programa de anistia de até 
90% em tributos munici-
pais da dívida ativa.
O contribuinte ainda pode 
pagar à vista e requerer 
seu desconto ou parcelar 
o pagamento em até cinco 
vezes. 
O parcelamento em 5 ve-
zes tem 80% de desconto 

As inscrições para a 17º 
edição dos Jogos Munici-
pais do Idoso – “Jomi” po-
dem ser realizadas a partir 
desta segunda-feira (12) 
e seguem até sexta-feira 
(16). 
A competição                                       
começará no dia 21 de 
agosto, com a cerimônia 
de abertura no Ginásio de 
Esportes Juca Moreira, às 
18 horas.
As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas no 
Centro Esportivo João 

físico aeróbico baseado 
em movimentos de danças 
latinas, como o merengue, 
a salsa, o reggaeton, en-
tre outros. A aula mistura 
dança e ginástica, elimina 
muitas calorias e melhora 
a saúde. Na atividade, as 
pessoas dançam os mais 
diversos ritmos, acompa-
nhando as coreografias 
com facilidade.
Quem tiver interesse em 

de juros e multas.
Importante destacar que o 
valor da parcela não pode 
ser menor do que a UFMP 
(Unidade Fiscal do Mu-
nicípio de Pindamonhan-
gaba) que é R$ 93,33 e a 
última parcela tem que ser 
quitada ainda neste ano.
Para ter direito à isenção, 
o contribuinte precisa es-
tar em dia com os tributos 
municipais de 2019 e com 
os dados cadastrais atuali-
zados. 

Carlos de Oliveira “João 
do Pulo”, Centro Espor-
tivo José Ely de Miranda 
“Zito” (Moreira César), e 
Ginásio de Esporte Ara-
retama; dentro do horário 
de funcionamento: 8h às 
11h30 e 14h às 17h30. As 
primeiras 500 inscrições 
terão direito a camiseta.
Podem participar dos Jomi 
atletas acima de 50 anos 
de idade. As escolhas das 
modalidades como: atle-
tismo, vôlei, natação, tru-
co, bocha, tênis de mesa e 

participar das aulas, é só 
comparecer no Parque 
da Cidade, sempre no se-
gundo domingo do mês. 
É sugerido que os partici-
pantes levem uma toalha e 
garrafa de água.
Além da Zumba, aulas de 
Yoga também estão sendo 
realizadas pelo Fundo So-
cial de Solidariedade, no 
Parque da Cidade, todo úl-
timo domingo do mês.

Os interessados devem 
procurar a Prefeitura de 
Pinda ou a Subprefeitura 
de Moreira César.
O Departamento de Recei-
tas e Fiscalização Fazen-
dária informa que o prazo 
final para requerer o bene-
fício termina no dia 31 de 
agosto de 2019. Em caso 
de dúvidas ou para mais 
informações, o munícipe 
deve procurar a Praça de 
Atendimento da Prefeitu-
ra.

muito mais, são realizadas 
no momento da inscrição.
Os jogos têm como pa-
pel valorizar as relações 
entre os idosos, aumentar 
a autoestima, fugir da ro-
tina e proporcionar mais 
lazer e qualidade de vida, 
demonstrando ser mais 
do que uma competição. 
A realização do evento é 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria Municipal de Es-
portes e Lazer, e do Fundo 
Social de Solidariedade.

EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POTIM – 065/2019 – HENRIQUE KRIGUER 25763897838 – OBJETO: SERVIÇO 
TÉCNICA ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
NOS 4 (QUATRO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA CONTRATANTE, 
REALIZANDO 1 (UMA) VISITA TÉCNICA MENSAL A CADA UM DELES LOCALI-
ZADOS NO MUNICÍPIO DE POTIM – VIGÊNCIA: 01/07/2019 A 30/06/2020 – VA-
LOR: R$ 11.100,00 – MODALIDADE: DISPENSA PEDIDO Nº 215/2019; 066/2019 
– CIRURGICA IZAMED LTDA EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS HOSPITALAR – CONVÊNIO FEDERAL, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 23/07/2019 A 22/07/2020 
– VALOR: R$ 25.025,00 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019; 
067/2019 – HOFFMANN & GOMES LTDA EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALAR – CONVÊNIO FEDERAL, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 23/07/2019 A 
22/07/2020 – VALOR: R$ 4.848,00 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
032/2019; 068/2019 – K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR – CONVÊ-
NIO FEDERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO 
EDITAL – VIGÊNCIA: 23/07/2019 A 22/07/2020 – VALOR: R$ 3.470,00 – MODA-
LIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019; 069/2019 – LUIZ ANDRÉ LEITE 
NETO SUPRIMENTOS ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOS-
PITALAR – CONVÊNIO FEDERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E 
DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 23/07/2019 A 22/07/2020 – VALOR: 
R$ 44.651,00 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019;  070/2019 
– GRIFON BRASIL ASSESSORIA – OBJETO: SERVIÇOS DE RECORTES DE 
PUBLICAÇÕES NOS ÓRGÃOS DE IMPRENSA OFICIAL, COM REMESSA – VI-
GÊNCIA: 02/08/2019 A 01/08/2020 – VALOR: R$ 900,00 – MODALIDADE: DIS-
PENSA Nº 263/2019; 071/2019 – VALLENGE CONSULTORIA, PROJETOS E 
OBRAS LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO 
DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE POTIM, CONFORME 
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – VIGÊN-
CIA: 07/08/2019 A 06/08/2020 – VALOR: R$ 197.472,00 – MODALIDADE: TOMA-
DA DE PREÇO Nº 007/2018.

Aviso de Retificação de Edital de Processo Seletivo - A Prefeitura Municipal de 
Potim - SP, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pelo 
Exma. Sra. Prefeita municipal Erica Soler Santos de Oliveira no uso de suas atri-
buições legais, torna público o 01º Aditivo ao Edital Nº 001/2019. CONSIDERAN-
DO, o princípio da publicidade norteador da administração pública, que implica na 
ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos; CONSIDERANDO, o 
princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do certame. RESOLVE, 
Artigo 1º - Fica retificado o Edital 001/2019. ONDE SE LÊ: A Prefeitura Municipal 
de Potim - SP, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado 
pelo Exma. Sra. Prefeita municipal Erica Soler Santos de Oliveira no uso de suas 
atribuições legais, torna público que estarão abertas as inscrições para o PRO-
CESSO SELETIVO para a contratação e formação de cadastro reserva de pro-
fessores para atender a natureza emergencial, transitória de natureza temporária 
de excepcional interesse público, conforme vagas indicadas no ANEXO I, que é 
parte integrante deste Edital e adotando o Regime Jurídico da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e Lei Complementar nº 79/2019 de 02/01/2019. LEIA-SE: 
A Prefeitura Municipal de Potim - SP, pessoa jurídica de direito público interno, 
neste ato representado pelo Exma. Sra. Prefeita municipal Erica Soler Santos de 
Oliveira no uso de suas atribuições legais, torna público que estarão abertas as 
inscrições para o PROCESSO SELETIVO para a contratação e formação de ca-
dastro reserva de professores para atender a natureza emergencial, transitória de 
natureza temporária de excepcional interesse público, conforme vagas indicadas 
no ANEXO I, que é parte integrante deste Edital e adotando o Regime Jurídico 
conforme previsto na Lei Complementar nº 79/2019 de 02/01/2019. Potim - SP, 08 
de agosto de 2019. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.
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Carreta da Saúde “Dr da Gente” 
chega ao bairro Casa Branca

Ecoponto Golfinhos completou 
um ano nesta semana com mais 

de 12 toneladas recebidas

Prefeitura de Caraguatatuba apresenta o 
Pro-Caraguá, programa que prevê
R$ 240 milhões em obras até 2020

A Carreta da Saúde “Dou-
tor da Gente” chegou nes-
ta semana na UBS (Uni-
dade Básica de Saúde) do 
Casa Branca, localizada 
na Região Centro/Norte 
de Caraguatatuba.
O objetivo da ação é aca-
bar com a fila de espera 
e atender pacientes com 
consultas pré-agendadas 
em forma de mutirão. A 

A Secretaria de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca (SMAAP) realizou 
nessa terça-feira (06/07) o 
balanço anual dos resídu-
os sólidos descartados no 
Ecoponto Golfinhos des-
de sua inauguração em 3 
agosto de 2018. Como um 
dos principais pontos de 
descarte de materiais pre-
judiciais ao meio ambien-
te como pneus, lâmpadas 
e plásticos, o Ecoponto 
já recebeu ao logo de um 
ano, 12,8 mil toneladas 
de resíduos de constru-
ção civil, 44 toneladas de 
materiais recicláveis, 30 
toneladas de pneus, 50 
toneladas de poda e ma-
teriais como madeira, 200 
quilos de pilhas e 100 li-
tros de óleo. O objetivo da 
SMAAP é fazer com que 
cada vez mais pessoas se 
conscientizem a respeito 
dos prejuízos de não se-
parar o lixo ou descartá-lo 
em locais inapropriados. 
Segundo o gestor ambien-
tal da Secretaria de Meio 
Ambiente, Agricultura e 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba apresentou oficial-
mente nesta quarta-feira 
(07/08) o Programa de 
Revitalização e Obras, o 
Pro-Caraguá.
O programa prevê inves-
timentos na ordem de R$ 
240 milhões e estão pre-
vistas obras de Norte à Sul 
da cidade. Somente em 
pavimentação, a Prefei-
tura estima investir cerca 
de R$ 25 milhões em oito 
bairros, entre eles, Bal-
neário Golfinhos, Verde 
Mar, Capricórnio II, Ter-
ralão, Jorgin mar e Garden 
Mar. Serão mais de 110 
ruas beneficiadas. 
Além disso, estão previs-
tas mais de 50 obras na 
cidade, entre elas: ciclo-
via SP-55 (Região Sul); 4 
mil luminárias LED; CEI/
EMEI Travessão; EMEF 
Travessão; CEI Ipiranga; 
enroncamento e molhe do 
Rio Juqueriquerê; drena-
gem Córrego Adventista; 

expectativa da Secreta-
ra de é de atender 50 pa-
cientes por dia dos bairros 
Casa Branca, Olaria e re-
gião.
A previsão é de que a car-
reta permaneça no Casa 
Branca até o dia 16 de 
agosto, quando a Secreta-
ria de Saúde almeja já ter 
reduzido o tempo da fila 
de espera para 30 dias.

Pesca, Reinaldo Gomes, 
realizar o balanço anual 
dos materiais descartados 
no Ecoponto Golfinhos e 
perceber como as pessoas 
têm colaborado é muito 
importante para a cidade. 
“Esse balanço nos mostra 
como produzimos resídu-
os em excesso e como o 
Ecoponto é fundamental 
no destino final de cada 
material”, disse.
Iniciativas como a da 
Prefeitura de Caraguata-
tuba de construir pontos 
de descartes de resíduos 
sólidos, colaboram com a 
natureza, com a cidade e 
com os próprios habitan-
tes, portanto é necessária a 
participação de todos.
Caraguatatuba receberá 
novo Ecoponto
A Prefeitura iniciou tam-
bém no começo desse ano 
a construção de um novo 
Ecoponto no bairro do 
Massaguaçu, Região Nor-
te da cidade.
O bairro ganhará o pri-
meiro Ecoponto e o es-
paço servirá para receber 

drenagem parte baixa Pe-
requê-Mirim; canal ex-
travassor Jardim do Sol; 
drenagem Rio Ipiranga; 
drenagem Rio Gracuí; 
Anel Viário Travessão/
Pegorelli; Revitalização 
do Calçadão Santa Cruz; 
reconstrução deck Mas-
saguaçu; 12 quadras so-
ciety; 15 academias ao ar 
livre; Centro de Fisiologia 
Esportiva; Centro de Ar-
tes Marciais; construção 
de vestiários e bancos de 
reserva no Jaraguazinho, 
Tinga, Jetuba e Perequê; 
término das obras dos CI-
DE’s Casa Branca e Pere-
quê; dois novos campos de 
futebol no Perequê e Casa 
Branca; Ponte Serramar; 
reforma da Praça do Di-
vino; construção do Cen-
tro Cultural Santa Rosa; 
CRAS Morro do Algo-
dão, ampliação do Centro 
de Controle de Zoonoses; 
Centro Comunitário do 
Golfinhos; além da cons-

A Carreta da Saúde “Dr. 
da Gente” já passou por 
diferentes locais, atenden-
do inicialmente casos de 
dengue e depois consultas 
clínicas.
Foram mais de 14 mil 
pessoas atendidas na UPA 
Centro (Jardim Primave-
ra), UBS Perequê-Mirim, 
UBS Morro do Algodão e 
UBS Jaraguazinho.

resíduos de construção ci-
vil (entulho – até 1m³ por 
entrega), móveis, equipa-
mentos domésticos, so-
bras de poda, pneus (má-
ximo de 4 unidades por 
entrega), material de Co-
leta Seletiva (papel, plás-
tico, vidro, metal), óleo de 
cozinha, resíduos eletrô-
nicos, pilhas, baterias de 
equipamentos eletrônicos 
e madeiras.
A previsão de término do 
Ecoponto é para o mês 
de outubro e a intenção 
é desenvolver nas pesso-
as o cuidado com o meio 
ambiente e o cuidado com 
descarte de resíduos.
A SMAAP realiza diver-
sos projetos pela Prefei-
tura de Caraguatatuba no 
município, como Ado-
te o Verde, Arborização 
Urbana, Coleta Seletiva, 
Contrate Caçamba Legal, 
entre outros. No site da 
Prefeitura é possível con-
ferir essas ações. Conheça 
no link: www.caraguata-
tuba.sp.gov.br/pmc/meio-
-ambiente/

trução de três ranchos 
de pesca no Camaroeiro, 
Porto Novo e Tabatinga e 
reforma do rancho da Co-
canha. 
A Prefeitura de Caragua-
tatuba estima gerar cerca 
de 4 mil empregos diretos 
e indiretos com os empre-
endimentos que serão exe-
cutados entre 2019 e 2020.
Do pacote de R$ 240 mi-
lhões em obras, R$ 88 
milhões serão investidos 
com recursos próprios ou 
convênios. Os outros 152 
milhões serão adquiri-
dos através de um finan-
ciamento com a Caixa 
Econômica Federal. O 
financiamento será de 96 
meses, sendo dois anos de 
carência.
O evento foi realizado na 
Secretaria de Educação e 
contou com a presença de 
secretários, vereadores, 
lideranças de bairros, mu-
nícipes e representantes da 
imprensa.


