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A GAzetA dos Municípios

Animais do CCZ fazem
ensaio fotográfico para 

adoção no inverno

Nota oficial: iluminação
da Praia do Cruzeiro

Bienal rende a shopping de 
Taubaté indicação a prêmio

Empresários doam drone 
e tablet para secretaria de 

Habitação de Ubatuba

Gorros e cachecóis vão 
ornamentar os animais 
do Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) de 
Taubaté em uma sessão 
de fotos na próxima terça-
feira, dia 11 de junho, para 
a nova campanha de ado-
ção de inverno organizada 
pela ONG Chico Pata.
As fotos serão atualiza-
das posteriormente no site 
da Prefeitura de Taubaté 
dentro do projeto Adote 
um Amigo (http://www.
taubate.sp.gov.br/adoteu-
mamigo/).
Interessados em adotar um 
animal podem entrar em 
contato com o CCZ pelo 

Por meio da secretaria 
de Obras, a Prefeitura de 
Ubatuba informa que o 
projeto em andamento 
da iluminação da orla do 
Cruzeiro, com a instala-
ção de 26 postes na areia 

O apoio à 1ª Bienal de Ar-
tes Visuais realizada pela 
Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté rendeu 
ao Via Vale Garden Sho-
pping a indicação para o 
prêmio ABRASCE 2019.
A Associação Brasilei-
ra de Shopping Centers 
avalia, por meio de uma 
banca constituída por dez 
especialistas, projetos de-
senvolvidos por shopping 
centers e reconhece por 
meio de premiação os ca-

No valor de cerca de R$ 
12 mil, um drone Phan-
tom 4 Pro e um tablet iPad 
mini foram doados pela 
Mineradora de Saibro 
Ubatuba para a secretaria 
de Habitação da Prefeitu-
ra de Ubatuba.
Entregue ao secretário 
Wilber Cardozo pelos em-
presários Rafael Ricardo 
Irineu e Octávio Barollo 

telefone (12) 5704-8048.  
O CCZ fica na Estrada 
dos Remédios, nº 2.764, 
Bairro dos Remédios. O 
horário de atendimento é 
das 8h às 17h. As visitas 
podem ser feitas, prefe-
rencialmente, das 13h às 
17h. A média mensal do 
CCZ de Taubaté é de 490 
animais abrigados.
Feira
Quem quiser adotar um 
dos animais também pode 
ir na Poli Pet das 10h às 
17h deste sábado, dia 8 de 
junho. A Poli Pet fica na 
avenida Itália, 1.570,  Jar-
dim das Nações. Serão co-
locados para adoção seis 

da praia, será remanejado 
a partir de sexta-feira, 6 
de junho, para a área pavi-
mentada, próxima à mure-
ta. O projeto foi aprovado 
pelo Governo do Estado 
na faixa de areia. No en-

ses que se destacam entre 
esses grupos corporativos.
A 1ª Bienal de Artes Vi-
suais aconteceu em se-
tembro de 2018 com 70 
obras inscritas, sendo 14 
da cidade de Taubaté e as 
demais de cidades do inte-
rior de São Paulo e outros 
estados brasileiros, como                  
Paraná, Santa Catarina, 
Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro e 
Ceará. 
Foram expostas obras nas 

Júnior, os equipamentos 
proporcionarão mais efi-
ciência nas demandas do 
município para topografia, 
aerofotometria, identifica-
ções de vegetação, corpo 
d’água, desmoronamento, 
área de risco, monitora-
mento ambiental, entre 
outros serviços.
Os equipamentos fazem 
parte de um Termo de 

cães e dois gatos do CCZ. 
Os animais selecionados 
são de diferentes portes, 
passam antes por exames 
clínicos, vacinação e são 
castrados. Os adotantes 
devem ser maiores de18 
anos e precisam preencher 
um formulário com dados 
pessoais como endereço e 
telefone. Isto é necessário 
porque existe um acom-
panhamento após adoção, 
tanto dos cães como gatos.
A ONG Chico Pata tam-
bém oferece todo suporte 
que o adotante precisar, 
como dicas para alimenta-
ção, onde vacinar e adap-
tação.

tanto, devido a questiona-
mentos ambientais, o pre-
feito Délcio Sato (PSD) 
solicitou à área técnica da                 
prefeitura uma reavalia-
ção e assim foi aprovada a 
realocação.

modalidades escultura 
(em metal, resina, madei-
ra, vidro, terracota, ma-
terial reciclado); pintura 
(acrílica, óleo, técnica 
mista, aquarela), desenho 
(lápis, caneta, carvão, 
nanquim, pastel, sumiê) e 
gravura (xilogravura, lito-
gravura, linóleo gravura, 
monotipia).
O evento, idealizado pela 
Prefeitura de Taubaté, 
contou com a curadoria de 
Lani Goeldi.

Ajuste de Conduta (TAC) 
junto à Promotoria Públi-
ca de Ubatuba que deter-
minava um depósito no 
Fundo Monetário do Es-
tado. 
No entanto, os empresá-
rios sugeriram que o valor 
ficasse em Ubatuba e fos-
se, assim, transformado 
nestes produtos em bene-
fício da cidade.
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Miscelânea
Curiosidades

Em média, quantos anos vivem alguns animais

3 anos... Rato
7 anos... Canguru e galinha
10 anos... Girafa, gorila, porco e veado nobre
11 anos... Esquilo
12 anos... Burro, cachorro e coelho
15 anos... Carneiro, vaca e zebra
17 anos... Gato
20 anos... Chimpanzé
24 anos... Coruja
25anos...  Leão e tigre
30 anos... Cavalo e urso
40 anos... Hipopótamo
50 anos... Avestruz
60 anos... Elefante africano
63 anos... Arara
65 anos... Golfinho
70 anos... Águia
100 anos... Tartaruga
***
Crendices

Agosto é o mês do desgosto.
Assobiar de noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro desaparecer.
Cortar o cabelo na Sexta-Feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima o pai ou mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar a chuva.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número sete é o número da mentira.
Passar por baixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa por debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana de noite passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem come muito de noite terá pesadelos.
Sol e chuva casamento de viúva.
Sexta-feira treze é o dia do azar.
Vassoura atrás da porta espanta as visitas.

Humor

Dois amigos se encontram e um deles diz:
- Estou muito chocado. Descobri que a minha mulher é uma tremenda 
mentirosa.
- É? E por que você acha isso? Quis saber o outro.
- Imagine só que a minha mulher não apareceu em casa ontem à noite e 
quando eu perguntei por onde ela andou, inventou que estava com a irmã 
dela.
- E não estava?
- Claro que não! Porque quem estava com a irmã dela era eu...
***
A mulher entra no restaurante e encontra o marido com outra mulher e 
pergunta:
- Você pode me explicar o que é isso?
Tranquilamente, ele responde:
- Só pode ser azar!
 
Mensagens

A sabedoria dos nossos antepassados ensinava que até um rato é capaz 
de lutar bravamente no momento em que está sendo encurralado. Essa 
metafísica exemplifica de que maneira até os fracos e covardes, quando se 
vêem sem opções, insurgem-se contra o agressor. Daí o perigo de encostar 
alguém na parede, tirando as suas chances de se defender.
***
Quando você não vive o presente, porque fica absolvido pelo passado ou 
preocupado com o futuro, você trás grande dor para o seu coração e sofri-
mento para a sua vida. Viva o presente. O passado já se foi, aprenda com 
ele e desapegue-se dele e o futuro ainda não está aqui. Faça planos para 
vivê-lo, mas não se preocupe a respeito. A preocupação gasta inutilmente 
o seu tempo e a sua energia.

Pensamentos, provérbios e citações

Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
A medida da vida não é a sua duração, mas é a sua doação
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 68, Termo nº 7004
Faço saber que pretendem se casar MURILO RAMOS DUARTE COSTA e SUELLEN CRISTINE DE LUCENA MARCON-
DES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté-SP, nascido em 10 de julho de 1989, de profissão analista de sistemas, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Rua José Juvencio Neves, nº 103, Vila Nossa Senhoria da Guia, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de 
MARCIO DUARTE COSTA, de 57 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 3 de fevereiro de 1962 e de ROSANGE-
LA RAMOS PINTO DUARTE COSTA, de 57 anos, natural de Piquete/SP, nascida na data de 30 de outubro de 1961, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 20 de agosto de 1988, de profissão 
agente de viagem, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de GERMANO 
MARCONDES, natural de Tremembé/SP e de MARIA ROSELI DE LUCENA MARCONDES, natural de Tremembé/SP, 
ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Devotos já podem adquirir
Escapulário de Porta de Santo Antônio

com oração e fita devocional

Os devotos de Santo An-
tônio já podem adquirir os 
escapulários de porta con-
feccionados pelo Fundo 
Social de Solidariedade 
de Caraguatatuba, em ce-
lebração ao Dia do Padro-
eiro da Cidade, comemo-
rado no dia 13 de junho.
Os escapulários acompa-
nham oração e fita devo-
cional. 
A lembrança está à ven-
da por R$10 na lojinha da 
Igreja Matriz Santo Antô-
nio, antes e após os horá-
rios das missas. 
Durante a semana, a mis-
sa é realizada, às 19h30 e 
aos domingos, às 8h, 18h 
e 20h.
O Fundo Social também 
disponibiliza os produtos 

na sede, instalada no Cen-
tro. O projeto tem como 
objetivo atender as neces-
sidades mais urgentes do 
Fundo Social, além de fo-
mentar o turismo religioso 
no município e a devoção 
ao Padroeiro da Cidade.
As fitas devocionais po-
dem também ser amar-
radas no alto do Morro 
Santo Antônio durante a 
realização de um pedido. 
O local é um dos pontos 
turísticos mais visitados 
da cidade.
O projeto é uma parceria 
entre a Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da se-
cretaria de Turismo, Fun-
do Social de Solidariedade 
e Igreja Santo Antônio.
Padroeiro – Santo Antônio 

é um dos santos de maior 
devoção de todos os povos 
e sem dúvida o primeiro 
português com projeção 
universal. De Lisboa ou 
de Pádua, é por excelên-
cia o Santo “milagreiro”, 
“casamenteiro”, do “res-
ponso” e do Menino Je-
sus. Padroeiro dos pobres 
é invocado também para o 
encontro de objetos perdi-
dos.
Serviço
Igreja Matriz – Paróquia 
Santo Antônio
Endereço: Praça Cândido 
Mota, 35 – Centro
Fundo Social de Solida-
riedade
Endereço: Rua José Da-
mazo dos Santos, 39 – 
Centro
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Guarda Mirim participa de Mutirão de 
Limpeza de praia e encerra atividades 

da Semana de Meio Ambiente

Caraguatatuba inova no
atendimento à população

durante 8ª edição do Multiação

A Semana de Meio Am-
biente terminou com 
“chave de ouro” integran-
do educação ambiental 
e mutirão de limpeza de 
praia com a participação 
de 54 alunos da Guarda 
Mirim de Caraguatatuba. 
Somente essa semana fo-
ram mais de 10 atividades 
realizadas entre visitas 
técnicas, cursos, trilhas e 
outras ações coordenadas 
pela Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da 
Secretaria de Meio Am-
biente, Agricultura e Pes-
ca (SMAAP) em parceria 
com a Educação.
O mutirão de limpeza foi 
a última atividade da se-
mana e começou às 8h, 
na praia do Camaroeiro. 
Após um aquecimen-
to, realizado por Felipe 
Zanchetta da Secretaria 
de Esportes e Recreação, 
os guardas mirins con-
versaram com o prefeito 
Aguilar Junior, que falou 
da importância da partici-
pação deles nas ações do 
município e dos projetos 
da administração para o 
segmento. “Vocês são o 
futuro. Fico muito conten-
te em ver vocês envolvi-
dos nessas atividades, as-
sim vocês também podem 
passar adiante tudo o que 
estão aprendendo neste 
projeto ambiental”, desta-
cou o prefeito.
Os alunos recolheram 
cerca de 135 quilos de 
resíduos, entre plásticos, 
bitucas de cigarro e até 
mesmo peças de ventila-
dores e restos de colchão. 

A 8ª edição do Multiação 
promovida pela Prefeitura 
de Caraguatatuba neste sá-
bado (08/06), atendeu cer-
ca de 2 mil pessoas com 
orientações, solicitações, 
agendamentos de exames 
e consultas, corte de cabe-
lo, teste rápido, cadastro 
em programas sociais e 
diversos outros serviços.
A novidade do evento foi 
a Central Integrada de Re-
lacionamento, que consis-
te em três canais de aten-
dimento ao munícipe. Já 
está em operação por meio 
de aplicativo de celular ou 
pelo portal web. Com este 
novo sistema, a população 
pode sanar qualquer dúvi-
da ou solicitar um serviço 
sem sair de casa.
O aplicativo já está dispo-
nível para download nos 
sistemas IOS e Android, 
além do acesso pelo Por-
tal WEB por meio do en-
dereço eletrônico: 156.
caraguatatuba.sp.gov.br. A 
previsão é que no mês de 
julho, a Central seja libe-
rada também por telefone.
A Central informará so-
bre mobilidade urbana, 
serviços públicos, assis-
tência social, tributos mu-
nicipais, turismo, serviços 
escolares, entre outros. 
Segundo a gestora do pro-
grama Iácara Faria, 80% 
das solicitações, serão re-
solvidas já durante o aten-
dimento.
Dona Vera Lucia Montei-
ro, de 72 anos, moradora 
do bairro Jardim Jaquei-
ra, fez uma solicitação na 
Central, recebeu orienta-
ção e aguardará resposta. 
“Achei o atendimento ex-
celente, todos muito pres-
tativos e rápidos, sem bu-
rocracia. 
Saí com o protocolo e ago-
ra aguardo ser atendida”, 
contou.
O Multiação também con-
tou com a presença do 
prefeito Aguilar Junior e 
secretários municipais que 
atenderam pessoalmente 
todos os munícipes do lo-
cal. “Essa é a ideia deste 
dia. 
Levar a Prefeitura perto da 
população, sempre com o 
objetivo de facilitar o ci-
dadão, além de otimizar 
o serviço do servidor, que 
durante a ação, realizará 

Para Rayssa Gonzaga, foi 
uma ótima experiência. 
“Eu já tinha participado 
antes, mas dessa vez foi 
diferente. É bom poder 
ajudar o meio ambiente. É 
falta de responsabilidade 
das pessoas jogar o lixo 
nas ruas, depois reclamam 
das enchentes e da sujei-
ra”, comentou.
Já Bryan Sobral, nunca 
tinha participado de uma 
limpeza de praia antes. 
“Não esperava encontrar 
tanto lixo. O meio am-
biente é de todos e tem 
pessoas que não dão valor 
para isso. Quando perder-
mos, todos vão sentir falta. 
Temos que cuidar do que é 
nosso!”, disse Sobral.
A munícipe e instrutora 
do CIEE (Centro de Inte-
gração Empresa-Escola), 
Paloma Faria (25), par-
ticipou como voluntária 
e levou os afilhados para 
fazerem parte da ativida-
de. Para ela é fundamen-
tal sair da teoria e ir para 
a prática. “Pequenas ações 
fazem grande diferença e 
eu acho muito importante 
essa integração. Fiquei sa-
bendo da ação e logo me 
coloquei à disposição para 
participar. Encontrei um 
lençol enterrado na areia e 
diversos outros itens inusi-
tados”, contou. Os afilha-
dos disseram que acorda-
ram cedo, mas que valeu 
a pena. “Eu quase nem 
dormi só pensando em vir 
hoje. Valeu a pena!”, disse 
um deles.
Segundo a diretora de pro-
jetos e educação ambien-

a orientação necessária”, 
disse Aguilar Junior.
O evento também ofertou 
revelação de foto 3×4, ca-
dastro no Programa Bolsa 
Família, avaliação nutri-
cional, orientação sobre 
planta popular, benefícios 
sociais e diversos serviços 
em todas as secretarias 
municipais.
A criançada também pode 
se divertir nos brinquedos 
infláveis, como pula-pula, 
piscina de bolinha, pintura 
no rosto, além da distri-
buição de pipoca. 
O pequeno Antônio, de 
três anos idade, aprendeu 
um pouco mais sobe hi-
giene bucal, praticando 
em um ursinho de pelúcia. 
“Eu gosto de escovar os 
dentes, não dá bichinho”, 
disse.
Confira todos os serviços 
que foram ofertados gra-
tuitamente:
– Fundacc/ várias atrações 
culturais;
– Secretaria de Governo/ 
Sebrae/ Atendimento ao 
empreendedor;
– Centro Universitário 
Módulo/ Estagiários do 
curso de Direito (orienta-
ção sobre Defensoria Pú-
blica);
– Secretaria de Habitação/ 
Inscrições para o progra-
ma de habitação e Regula-
riza Caraguá;
– Secretaria de Planeja-
mento/ Pesquisas;
– Procon / Orientação aos 
consumidores e forne-
cedores sobre relação de 
consumo, direitos do con-
sumidor, compras e pres-
tação de serviços/ Orien-
tação aos servidores sobre 
endividamento;
– Caraguá Luz/ Serviço de 
informações aos muníci-
pes;
– Primeiríssima Infância/ 
Divulgação do próprio 
trabalho;
– Acessa São Paulo/ Infor-
mações, certidões e emis-
são do CPF;
– Sabesp/ Atendimento 
geral, técnico para visita 
emergencial, distribuição 
de água no evento;
– Secretaria de Turismo/ 
Exposição fotográfica;
– Pat/ Banco do Povo/ – 
Informações sobre seguro 
desemprego, confecção de 
currículos e empréstimos 

tal, Tatiana Soares Scian, 
a ideia agora é seguir com 
palestras e treinamen-
tos para que os alunos da 
Guarda Mirim possam se 
tornar agentes multiplica-
dores. “Vamos estar juntos 
em palestras e outras ati-
vidades. Nossa proposta 
é fortalecer essa parceria. 
Sabemos que o homem 
tem mais capacidade de 
destruir o meio ambiente 
do que a natureza tem de 
se recompor, então, pre-
cisamos nos unir e fazer 
nossa parte”, finalizou a 
diretora.
Estavam presentes tam-
bém o secretário de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca (SMAAP), Marcel 
Giorgeti, bem como seu 
adjunto, Roberto Ferreira, 
o professor da Guarda Mi-
rim, Daniel e a equipe téc-
nica da SMAAP: Tatiana, 
Aline, Fernanda, Joaquim 
e Ronan. O vereador Profº 
De Paula também parti-
cipou da atividade junto 
com sua filha e assessores.
As atividades da Semana 
de Meio Ambiente foram 
encerradas, no entanto, to-
das as escolas, empresas e 
secretarias municipais que 
desejarem realizar parce-
rias, treinamentos, pales-
tras e integrações na área 
ambiental, podem entrar 
em contato com a SMA-
AP pelo telefone (12) 
3897-2530. Alguns dos 
projetos estão disponíveis 
no site da prefeitura pelo 
link www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/meio-am-
biente/

via Banco do Povo;
– Secretaria de Desen-
volvimento Social e Ci-
dadania/ CRAS, CREAS, 
Cadastro Único, Conselho 
Tutelar e corte de cabelos;
– Poupatempo/ Emissão 
de carteira de trabalho
– Secretaria de Mobili-
dade Urbana e Proteção 
ao Cidadão/ Orientação e 
atendimentos;
– Secretaria de Esportes 
e Recreação/ Monitores e 
brincadeiras às crianças;
– Secretaria de Saúde/ 
Aferição de pressão, teste 
de glicemia, teste de hepa-
tites B e C, vacina contra 
a febre amarela, entre ou-
tros;
– Ouvidoria/ Orientações;
– Fundo Social (Primeira 
Dama municipal);
– Secretaria da Fazenda/ 
IPTU, informações diver-
sas (cadastro e pendên-
cias), tributos, débitos, 
certidões e orientações 
para comércio;
– Secretaria de Meio Am-
biente, Agricultura e Pes-
ca/ Orientações, plantio e 
poda de árvores;
– Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiên-
cia e do Idoso/ Projetos 
gratuitos para calçada 
acessível;
– Secretaria de Urbanis-
mo/ Atendimento ao pú-
blico;
– Bandeirantes Energia/ 
Atendimento e orienta-
ções;
– Secretaria de Obras Pú-
blicas/ Informações em 
geral;
– Secretaria de Serviços 
Públicos/ Informações em 
geral;
– CEJUSC/ Realizar con-
ciliação para negociação 
de débitos com a Bandei-
rantes Energia Elétrica e a 
SABESP; Realizar acor-
dos para problemas como 
Batida de carro (as duas 
partes devem compare-
cer com seus documentos 
pessoais e BO, se tiver); 
Realizar Divórcio; Re-
gularizar guarda, visitas 
e pensão alimentícia (as 
partes devem comparecer 
com documentos pesso-
ais, certidão de casamento 
e de nascimento dos filhos 
menores);
– Prefeito e Secretários/ 
Atendimento à população.
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Pronto-Atendimento do 
Ipiranguinha funcionará 
na UBS Cicero Gomes

Feira de Agricultura reúne produtores 
locais, oficinas, cinedebate e
desfile de moda sustentável

Fundacc abre inscrições para 
Tendas da Arte e do Artesanato 

no 22º Festival do Camarão

A coordenação de Urgên-
cia e Emergência em Saú-
de da Prefeitura de Uba-
tuba informa que, a partir 
desta quinta-feira, 30 de 
maio, a equipe do pronto
-atendimento (PA) 12 ho-
ras do Ipiranguinha pas-
sará a atender na unidade 
básica de saúde (UBS) 
Cicero Gomes, no Centro, 
em função da reforma do 
edifício do PA Ipirangui-
nha.
O atendimento de emer-
gência será realizado to-
dos os dias da semana, 
de segunda a segunda, no 
período das 7 às 19 horas. 
A unidade Cicero Gomes 
fica na rua Batista de Oli-
veira, 199, esquina com a 
av. Prof. Thomaz Galhar-
do (na entrada da cidade). 

Como parte das ativida-
des finais da Semana do 
Meio Ambiente, a Feira 
de Agricultura, realizada 
pela Prefeitura de Cara-
guatatuba, reuniu nesta 
sexta-feira (07), cerca de 
10 produtores locais que 
colocaram à venda seus 
produtos, como banana, 
cambuci, doces, geléias 
artesanais, hortaliças e 
diversos outros produtos 
fresquinhos. A feira movi-
mentou o fim da tarde na 
Praça do Caiçara, no Cen-
tro da Cidade.
Para Cássia, moradora 
do Estrela D’Alva, a fei-
ra ajudou no cardápio do 
final de semana. “Estava 
pensando no que fazer 
amanhã no almoço e não 
tem nada melhor do que 
poder comer algumas ver-
duras frescas. Além disso, 
fico feliz em colaborar 
com o produtor local”, 
disse.
Durante a feira também 
foi realizada uma oficina 
de paletes, ministrada pelo 
monitor da FUNDACC, 
David Machado Souza. 
Ele dá aulas de movelaria 
e paletes nas oficinas da 
fundação e contou que é 
muito fácil aprender. “Os 

A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba está com 
edital aberto para artistas 
e artesãos que queiram ex-
por seus trabalhos no 22º 
Festival do Camarão, rea-
lizado de 12 a 21 de julho, 
na Praça da Cultura, no 
Centro de Caraguatatuba.
As inscrições devem ser 
entregues na recepção 
da sede da Fundacc à rua 
Santa Cruz, 396, no Cen-
tro, até o próximo dia 24, 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 12h e das 14h 
às 17h de acordo com o 
modelo disponível no edi-
tal publicado nos links: 
https://fundacc.sp.gov.
br/9993-2/ / https://fun-
dacc.sp.gov.br/9993-2/
Junto à ficha de inscrição 
devem constar cópias do 
RG/CPF e comprovante 
de residência do artesão 
e fotos do produto a ser 
exposto e comercializado. 
Aqueles que forem expor 
na Tenda da Arte – com 

A medida é temporária, 
até que os trabalhos de re-
forma do PA do Ipirangui-
nha sejam concluídos.
Já o atendimento feito 
pelas equipes de Estra-
tégia de Saúde da Fa-
mília (ESF) Sumaré e                                   
Centro de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 17 horas, 
continua a ser feito nor-
malmente na unidade Ci-
cero Gomes.
Atendimento a suspeitas 
de dengue
Pacientes com suspeita de 
dengue podem buscar a 
unidade Cicero Gomes de 
segunda a segunda-feira 
para passar por avaliação 
médica e encaminhamen-
to para tratamento. Se-
gundo o último Boletim 
de Arboviroses, divulgado 

alunos começam pelo bá-
sico e vão evoluindo até 
conseguirem montar até 
mesmo móveis com os pa-
letes”, explicou.
A aluna e comerciante da 
cidade, Maria Angela Vi-
lela, não perde nenhuma 
aula e também veio pres-
tigiar a oficina. “Eu te-
nho uma loja e entrei para 
aprender como hobby, 
mas estou gostando muito 
e fazendo cada vez mais 
coisas. Já fiz um vinheiro 
para minha casa, uma flo-
reira, eu estou adorando. 
Além disso, reutilizamos 
um material que muitas 
vezes iria para o lixo”, 
destaca.
Ao final da Feira de Agri-
cultura, a Associação Ca-
raguatás Ambiental pro-
moveu um cinedebate 
sobre resíduos plásticos 
nas praias que contou com 
a participação de muníci-
pes que refletiram sobre 
a importância da redução 
da produção de resídu-
os  plásticos e principal-
mente, a responsabilidade 
de cada um em destinar 
corretamente seu próprio 
lixo.
Para encerrar, a Escola Es-
tadual Colônia dos Pesca-

exceção de convidados – 
precisam apresentar título 
de eleitor e comprovante 
da última votação. Lem-
brando que o recebimento 
da inscrição não garante a 
participação.
A Fundacc, por meio de 
uma comissão, avaliará os 
trabalhos inscritos e publi-
cará até o dia 3 de julho 
uma lista contendo o nome 
dos aprovados.  Após, as 
participações serão efeti-
vadas e as vagas preenchi-
das na seguinte ordem: 1º 
– O artesanato e a arte que 
mais estiverem no perfil 
da proposta do Festival e 
2º – ordem de entrada das 
inscrições – respeitado o 
1º item.
Artistas e artesãos que 
forem expor na Tenda da 
Arte têm como obrigato-
riedade apresentar traba-
lhos com temática ligada 
ao universo caiçara.
Este ano, durante o Fes-
tival estarão disponíveis 
duas tendas, uma para a 

pela Vigilância em Saúde 
na terça-feira, 28, Ubatu-
ba já chegou a um total de 
704 casos confirmados de 
dengue: 338 casos autóc-
tones e 8 casos importados 
confirmados laboratorial-
mente e 358 casos com 
confirmação clínico-epi-
demiológica.
Ubatuba também já tem 
um caso confirmado e ou-
tros 19 suspeitos de chi-
kungunya que aguardam 
resultado de exame, bem 
como 1 caso suspeito de 
febre amarela.
A íntegra do boletim está 
disponível na página da 
Vigilância em Saúde de 
Ubatuba: https://www.
ubatuba.sp.gov.br/admi-
nistracao-direta/sms/vigi-
lancia-em-saude/

dores realizou um desfile 
de moda sustentável que 
animou o público presen-
te. As roupas temáticas re-
presentavam os países do 
mundo em suas diversas 
culturas. Elas foram fei-
tas com artigos recicláveis 
como CD’s, folhas de co-
queiro, garrafas PET, pa-
pelão, saco plástico, caixa 
de leite, lacres de latinhas, 
entre outros materiais. O 
prêmio de 1º lugar do des-
file ficou com os alunos 
Jenyfer e Samuel, com 
fantasias representando o 
Egito. Os alunos Bruna e 
João Pedro levaram o tro-
féu de 2ª lugar, com trajes 
representando o Japão. E 
em 3º lugar, representando 
o Brasil, ficaram os alunos 
Gabriela e Gabriel Olim-
pio.
A Feira de Agricultura 
foi realizada pela Prefei-
tura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente Agricul-
tura e Pesca, em parceria 
com a FUNDACC (Fun-
dação Educacional e Cul-
tural de Caraguatatuba), 
com apoio da Associação 
Caraguatás Ambiental e 
E.E Colônia dos Pescado-
res.

Arte e outra para o Arte-
sanato. Na Tenda da Arte 
serão expostos trabalhos 
com temática caiçara. As 
peças poderão ser visita-
das e comercializadas. Já 
na Tenda do Artesanato 
as confecções têm tema 
livre.
O Festival do Camarão, 
bem como as Tendas das 
Artes e do Artesanato, é 
um festival de cultura tra-
dicional. 
Sendo assim, terão prio-
ridade os produtos apre-
sentados nas inscrições 
que serão avaliados pela 
ótica da Cultura Tradicio-
nal Caiçara, contemplan-
do produtos inspirados na 
Mata Atlântica, no univer-
so do homem caiçara e no 
mar.
Contará no momento da 
avaliação a forma de pro-
duzir o produto, a relação 
com o local de origem, o 
material utilizado e a for-
ma como foi aprendida a 
técnica.


