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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté inicia 
análise preventiva de

árvores na área urbana

Distribuição de medicamentos 
bate recorde em Taubaté

ONG aproveita Dia das
Crianças para feira de

adoção de animais do CCZ

Taubaté recebe 3ª Semana 
de Prevenção de

Acidentes com Abelhas

Com o objetivo de pro-
mover o monitoramento 
e a prevenção de riscos, 
associados à arborização 
em áreas urbanas, a Secre-
taria de Meio Ambiente de 
Taubaté (Sema) inicia no 
mês de outubro a avalia-
ção técnica de árvores de 
grande porte, situadas em 
locais de grande circula-
ção.
Foram selecionadas 15 
árvores antigas com pro-
blemas fitossanitários 
aparentes observados por 
análises prévias da equipe 
técnica da Sema.
Para a execução do servi-
ço, foi contratada a em-
presa Lester Infraestrutu-
ra Ltda. por um valor de 
R$12.560,00. O prazo de 
execução é de dois me-
ses. O contrato prevê a 
avaliação técnica externa 
e interna das árvores. A 

Entre janeiro e agosto de 
2019, o Centro Municipal 
de Medicamentos (Cemu-
me) de Taubaté forneceu 
gratuitamente à população 
uma quantidade de itens 
superior à soma do total 
dos anos de 2012 e 2013.
O levantamento foi rea-
lizado com base na série 
histórica iniciada pela 
Secretaria de Saúde de 
Taubaté há sete anos. Em 
2012, por exemplo, foram 
distribuídos 4.844.218 
itens e em 2013 o núme-

A ONG Chico Pata, par-
ceira da Prefeitura de 
Taubaté, promove no 
próximo sábado, dia 12 
de outubro, uma feira de 
adoção de cães abrigados 
pelo Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ).
Interessados podem ir na 
Poli Pet das 10h às 17h. 
A Poli Pet fica na avenida 
Itália, 1.570, Jardim das 
Nações. Serão colocados 
para adoção seis cães e 
três gatos. Os animais se-
lecionados são de diferen-
tes portes, passam antes 
por exames clínicos, vaci-
nação e são castrados.

O Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) de 
Taubaté promove, em par-
ceria com a Universidade 
de Taubaté (Unitau), a 3ª 
Semana de Prevenção de 
Acidentes com Abelhas.
As atividades seguem 
hoje ainda, dia 11 de ou-
tubro, com palestra e ação 
educativa com um estan-
de. O objetivo é reforçar 

avaliação interna será rea-
lizada com a utilização de 
equipamentos resistógrafo 
e tomógrafo. O resistó-
grafo permite a detecção 
de problemas biomecâni-
cos das árvores por meio 
de leituras de resistência 
à penetração de uma agu-
lha. O  tomógrafo permite 
a detecção do comprome-
timento interno por meio 
do cálculo da velocidade 
de propagação das ondas 
mecânicas no interior do 
lenho, originando uma 
imagem tomográfica que 
permite observar áreas de 
maior e menor densidade 
correlacionadas à existên-
cia de lesões e processos 
de apodrecimento.
Para cada exemplar arbó-
reo avaliado serão emi-
tidos os laudos com os 
resultados das análises 
resistográficas e tomográ-

ro foi de 6.598.676, tota-
lizando 11.442.894 itens 
distribuídos.
Somente nos oito primei-
ros meses deste ano o 
quantitativo do Cemume 
chega a 11.727.693 itens 
distribuídos, com desta-
que para o segundo qua-
drimestre (maio a agosto) 
com o recorde histórico de 
mais de 7,15 milhões de 
itens.
Em março deste ano, o 
Cemume passou a funcio-
nar em um novo endereço, 

Os adotantes devem ser 
maiores de18 anos e preci-
sam preencher um formu-
lário com dados pessoais 
como endereço e telefone. 
Isto é necessário porque 
existe um acompanha-
mento após adoção.
A ONG Chico Pata tam-
bém oferece todo suporte 
que o adotante precisar, 
como dicas para alimenta-
ção, onde vacinar e adap-
tação. Interessados tam-
bém podem acessar o site 
da prefeitura para adotar 
um animal do CCZ. As fo-
tos do projeto Adote Um 
Amigo estão atualizadas 

as condutas da população 
em relação ao encontro 
de colmeias e a convivên-
cia com as abelhas. Além 
de produtoras de mel, as 
abelhas são importantes 
indicadores biológicos e 
fundamentais para o equi-
líbrio ambiental.
Foram registrados pela 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté oito casos 

ficas, acompanhados de 
relatório técnico e fotográ-
fico. Serão indicados pro-
blemas estruturais, biome-
cânicos, sinais e sintomas 
encontrados na copa, no 
tronco, colo e prato de ra-
ízes, além de recomenda-
ções de ações de manejo 
e tratamento tendo como 
base os resultados das 
avaliações externa e inter-
na das árvores.
As árvores podem ser 
tombadas como patrimô-
nio natural de Taubaté.
 Serão avaliadas as con-
dições de árvores como 
mangueiras, jaqueiras, an-
gico, cedros, flamboyant, 
tipuana, sibipirunas, albi-
zia, paineira e platanus, 
nas regiões do Cecap, 
Chácara do Visconde, 
Centro, Parque Santo An-
tônio, Alto São Pedro e 
Monção.

proporcionando um aten-
dimento com maior con-
forto e qualidade à popula-
ção. O espaço possui área 
de 447,6 m², com rampas 
de acessibilidade e de 
acesso aos veículos de car-
ga e descarga. O ambiente 
climatizado está adequado 
às normas sanitárias para 
o correto armazenamento 
dos medicamentos.
A Prefeitura de Taubaté 
mantém uma lista com 
204 medicamentos ofere-
cidos gratuitamente.

com a campanha da pri-
mavera e podem ser vi-
sualizadas no link (http://
www.taubate.sp.gov.br/
adoteumamigo/).
Interessados também po-
dem entrar em contato 
com o CCZ pelo telefone 
5704-8048. O CCZ fica na 
Estrada Particular dos Re-
médios, nº 2.764, Bairro 
dos Remédios. O horário 
de atendimento é das 8h 
às 17h. As visitas podem 
ser feitas, preferencial-
mente, das 13h às 17h. A 
média mensal do CCZ de 
Taubaté é de 490 animais 
abrigados.

de acidentes envolvendo 
abelhas em 2016, cinco 
casos em 2017, seis casos 
em 2018 e três ocorrências 
no primeiro semestre des-
te ano.
Confira abaixo a progra-
mação:
11 de outubro
Estande no Hipermercado 
Shibata – Jd. Maria Au-
gusta – das 9h às 16h
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Miscelânea
Curiosidades

A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homens e mulheres 
e hoje em dia tem sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. 
Apesar das rugas serem algo que mais cedo ou mais tarde surgirão em 
nossa pele, devido a fatores orgânicos a perda da elasticidade natural que 
ocorre com o envelhecimento, agentes externos são as principais causas 
de sua formação. A exposição ao Sol é a maior vilã do envelhecimento 
precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador solar 
com fator15, no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fu-
maça tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. 
A posição de dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar 
de barriga para cima, evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
É durante a dificuldade que a gente conhece os verdadeiros amigos.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.
Bem feito é melhor que bem explicado.
Quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O amor não se define, apenas sente-se.
A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Numa semente de trigo há mais vida do que num monte de feno.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
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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 111, Termo nº 7090
Faço saber que pretendem se casar JAILSON ALMEIDA PEREIRA e FABIOLA DA COSTA, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Matias Olímpio-PI, nas-
cido em 01 de outubro de 1977, de profissão soldador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Lavrinhas, nº 
70, Parque Nossa Senhora da Gloria, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ANTONIO PEREIRA ALMEIDA, natural de 
Chapadinha/MA e de MARIA DO SOCORRO ALMEIDA, natural de Matias Olimpio/PI, ambos residentes e domiciliados 
em Matias Olimpio/PI. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 04 de janeiro de 1986, de profissão cuidadora, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de TEREZA DE JESUS DA COSTA SIQUEI-
RA, falecida em Taubaté/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. 

Livro D-25, FLS. nº 111, Termo nº 7091
Faço saber que pretendem se casar VALDECI ALVES DE OLIVEIRA e MARIA DO SOCORRO XAVIER, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Bernardo 
do Campo-SP, nascido em 16 de novembro de 1979, de profissão auxiliar de produção, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua Costa Cabral, nº 812, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, 
de 62 anos, natural de Lins/SP, nascido na data de 19 de outubro de 1956, residente e domiciliado Campinas/SP e de ZILDA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, de 61 anos, natural de Teofilo Otoni/MG, nascida na data de 17 de fevereiro de 1958, residente 
e domiciliada em Campinas/SP. Ela é natural de Bom Conselho-PE, nascida em 24 de fevereiro de 1962, de profissão cuida-
dora de idosos, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de SEBASTIÃO 
FRANCISCO XAVIER, falecido em Bom Conselho/PE na data de 10 de maio de 1995 e de BENEDITA MARIA DE JESUS, 
falecida em Bom Conselho/PE na data de 01 de outubro de 1990. 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. 

Cras Bagé promove festa
em comemoração ao

Dia das Crianças

O Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
Bagé, em Taubaté, promo-
ve na próxima sexta-fei-
ra, dia 11 de outubro, das 
13h30 às 16h, uma festa 
em comemoração ao Dia 
das Crianças. A unidade 

fica na avenida Bagé, 166, 
Parque Urupês.
Durante o evento aconte-
cerão brincadeiras, dinâ-
micas, oficinas de teatros, 
fantoches, oficina de arte-
sanato e um lanche espe-
cial.

O objetivo do encontro é 
o fortalecimento de víncu-
los dessas famílias, além 
de proporcionar um mo-
mento de descontração e 
estimular o sentimento de 
pertencimento desses com 
o Cras e a comunidade.
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Prefeitura de Pinda anuncia
cancelamento do concurso público

Caraguatatuba abre hoje a
41ª Exposição de Orquídeas

Caraguatatuba implanta Setor de 
Fisioterapia Paradesportiva

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou o can-
celamento do concurso 
público realizado na cida-
de, no mês de agosto, pela 
empresa IUDS – Instituto 
Universal de Desenvolvi-
mento Social. 
A declaração oficial de 
cancelamento foi realiza-
da pelo prefeito de Pinda-
monhangaba, junto com 
o secretário de Negócios 
Jurídicos, Dr. Anderson 
Alves.
Na ocasião do concurso, 
mais de 32 mil pessoas re-
alizaram as provas em 12 
estabelecimentos de ensi-
no localizados em Pinda-
monhangaba e Taubaté, 
e muitas reclamações já 
no dia da prova tomaram 
conta das redes sociais e 
também imprensa, o que 
levou à abertura de pro-
cesso administrativo da 
Prefeitura para averigua-
ção.
As denúncias referentes a 
falhas da empresa IUDS, 
como: desorganização na 
realização das provas, su-
perlotação das salas, atra-

A 41ª Exposição de Or-
quídeas de Caraguatatuba 
será aberta hoje (sexta-fei-
ra, 11), na sede da Secre-
taria de Turismo, na Ave-
nida da Praia, no Centro. 
Durante três dias, os apai-
xonados por essas plantas 
poderão visitar e mesmo 
comprar alguns exempla-
res que estarão à venda.
De acordo com Paulo Ce-
sar da Silva Junior, secre-
tário da Associação Or-
quidófila do Litoral Norte 
(AOLN), que organiza 
a exposição junto com a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, por meio da Secretaria 
de Turismo, serão cerca de 
300 vasos expostos.
Participam orquidófilos 
dos municípios paulistas 
Caraguatatuba, Ilhabe-

Com o crescimento do nú-
mero de atletas com defici-
ência em Caraguatatuba, o 
Departamento de Esportes 
Adaptados da Secretaria 
de Esportes e Recreação 
implantou este ano, um 
setor de fisioterapia para-
desportiva, com objetivo 
de melhorar a condição do 
paratleta nas competições.
No município, a prática es-
portiva para pessoas com 
deficiência evoluiu para o 
esporte de alto rendimen-
to, onde cada vez mais, 
os atletas alcançam níveis 
elevados de competição, 
trazendo para a cidade até 
Recorde das Américas.
Com treinamentos que 
exigem mais esforço do 
atleta, cresce também o 
número de lesões, colo-
cando o profissional de 
fisioterapia como indis-
pensável no melhor rendi-
mento do paradesportista.
O trabalho do setor inicia 
com a avaliação de novos 
alunos, com acolhimento 
para conhecer o histórico e 
o que ele busca no esporte. 
A partir desta avaliação, o 
fisioterapeuta analisa sua 
condição e se a modalida-

so no início dos exames, 
provas com potencial para 
serem violadas, falta de 
fiscais nas escolas e salas 
de aula, e outras, somadas 
às mais de 70 participa-
ções pelo aplicativo E-ou-
ve, denúncias na Ouvido-
ria da Prefeitura e mais de 
100 reclamações no Mi-
nistério Público, levaram 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba a decidir pelo 
cancelamento do concurso 
público.
O prefeito ressaltou que 
todos os esforços cabíveis 
à Prefeitura foram feitos, 
no sentido de apoio e su-
porte para: mobilização da 
Polícia Militar, transporte 
público, viabilização de 
prédios – todas documen-
tadas por parte da Prefei-
tura.
“A Prefeitura é a maior 
interessada na realização 
do concurso público e 
contratação de novos fun-
cionários, que irão atuar 
nos prédios que estamos 
prestes a inaugurar, como 
postos de saúde, creches, 
UPA, entre outros”, expli-

la, São José dos Campos, 
Pindamonhangaba, Ame-
ricana, Guarujá e São 
Bernardo do Campo e 
dos mineiros Brazópolis, 
Caxambú, Pouso Alegre, 
São Lourenço e Varginha. 
“Este ano passamos a in-
tegrar a Coordenadoria 
das Associações de Orqui-
dófilos Brasileira (CAOB) 
e vamos ter a presença de 
mais expositores”, conta.
A exposição vai premiar 
os melhores exemplares 
de várias categorias como 
espécie nacional, espécie 
estrangeira, melhor híbri-
do, micro orquídea, entre 
outras. Também haverá 
palestra e troca de experi-
ência entre os presentes.
Para o público presente, 
também haverá a chance 

de de interesse é indicada 
para o caso.
A fisioterapeuta do setor, 
Daniela Marazzi, explica 
que a partir da anamnese, 
a entrevista individual, é 
possível indicar qual mo-
dalidade o aluno irá se 
enquadrar. “Aos atletas de 
competição, nosso objeti-
vo é cuidar; onde em caso 
de dor ou limitação, nada 
impeça o seu desenvolvi-
mento na modalidade”, 
explica. O principal obje-
tivo é manter a qualidade 
de vida do atleta com de-
ficiência, oferecendo aco-
lhimento e garantindo sua 
condição no esporte, den-
tro do limite de cada um, 
mas sempre com foco na 
evolução e superação.
O setor atualmente realiza 
64 atendimentos por mês, 
com seis atletas, onde são 
atendidos duas vezes na 
semana.
Além dos atendimentos, 
também são promovi-
das palestras dentro das 
escolas sobre o esporte 
paralímpico. “A ideia é 
mostrar que independen-
te da deficiência, podem 
sim, participar de alguma 

cou o prefeito. Ele anun-
ciou, ainda, a realização 
de novo concurso, que 
poderá ocorrer ainda neste 
ano.
“Queremos ressaltar ain-
da nossa indignação e que 
estamos a favor dos ‘con-
curseiros’, mas querermos 
um concurso que seja rea-
lizado dentro da maior li-
sura e tranquilidade possí-
veis”, destacou o prefeito.
De acordo com o secre-
tário de Negócios Jurí-
dicos da Prefeitura, Dr. 
Anderson Alves, o contra-
to com a empresa IUDS 
prevê que o valor que foi 
pago pelos candidatos é 
a remuneração dos servi-
ços de execução do con-
curso, portanto sendo de                                         
responsabilidade da em-
presa o ressarcimento dos 
valores das inscrições. 
“Importante ressaltar que 
os valores da taxa de ins-
crição foram recebidos 
diretamente pela empresa, 
que ficou responsável pelo 
planejamento, organiza-
ção e realização do con-
curso”, afirmou.

de sair com uma orquídea 
nas mãos. 
“Ele compra um voucher 
por R$ 5 e tem direito a 
pegar um papel dentro de 
uma urna. 
Se ele tiver o número de 
orquídea que está na es-
tante de venda, pode levar 
a planta para casa”, expli-
ca o secretário.
A Exposição de Orquídeas 
faz parte do Calendário de 
Eventos de Caraguatatuba 
e na sexta-feira (11/10) 
funciona das 16h às 22h. 
No sábado, abre às 9h e fe-
cha às 22. Já no domingo, 
os visitantes podem parti-
cipar das 9h às 17h. A Se-
cretaria de Turismo fica na 
Avenida Dr. Arthur Costa 
Filho (Avenida da Praia), 
25, no Centro.

atividade desportiva. Por 
meio do esporte, é possí-
vel desenvolver diversos 
benefícios e ter uma vida 
saudável, contou a fisiote-
rapeuta.
A secretaria oferece trei-
namento de diversos ní-
veis para pessoas com de-
ficiência, desde iniciação 
até de alto rendimento, nas 
seguintes modalidades: 
arremesso de peso, dardo, 
disco, salto em altura, sal-
to em distância, corrida, 
natação, bocha, rollerski 
sentado e em pé (esqui 
com rodas), além de con-
dicionamento físico/treino 
funcional.
Atualmente, o departa-
mento de esportes adapta-
dos conta com 74 atletas, 
sendo 32 de alto rendi-
mento que recebem o be-
nefício da bolsa atleta. Se-
manalmente, realiza, em 
média, nove matrículas 
novas.
Serviço – Secretaria de Es-
portes e Recreação (Ave-
nida José Herculano, 50 
– Jardim Britânia – dentro 
do Centro Esportivo Mu-
nicipal Ubaldo Gonçalves 
– telefone: 3885-2200).
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Caraguatatuba comemora Dia das
Crianças com diversas atividades

promovidas pela Prefeitura e Fundacc

Prefeitura apresenta atrativos turísticos 
de Caraguatatuba para operadoras e 

agentes da Argentina

Para celebrar o Dia das 
Crianças, a Prefeitura de 
Caraguatatuba marca a 
data com muitas brinca-
deiras lúdicas, passeatas, 
ações sociais, música, exi-
bição de filmes e eventos 
distribuídos por toda a ci-
dade. A Secretaria de Saú-
de de Caraguatatuba, que 
atende por volta de quatro 
mil crianças menores de 
cinco anos, comemora a 
data com ações em Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBSs) do município nos 
dias 10 e 11 de outubro.
Brincadeiras, desenhos, 
confecção de brinquedos, 
contos de histórias, jogos 
e uma programação diver-
sificada estão agendadas 
para as crianças de cada 
unidade. Confira a progra-
mação de sua UBS de re-
ferência e participe.
Pela Secretaria de Espor-
tes, que conta com cerca 

A presença de Caraguata-
tuba na Feira Internacio-
nal de Turismo da Amé-
rica Latina realizada em 
Buenos Aires, na Argen-
tina, tem servido para a 
apresentação dos atrativos 
do município para as ope-
radoras e agentes do país.
Nesta edição, o município 
faz parte do estande da 
Embratur que divulga do 
Circuito Litoral Norte – 
Caraguatatuba, Ubatuba, 
São Sebastião, Ilhabela e 
Bertioga – como um todo.
“Nossa meta era nos en-
contrar com esses opera-
dores para mostrar o nos-
so potencial turístico e ele 
se interessaram muito por 
esse pacote que envolve 
toda a região”, explicou 
Maria Fernanda Galter 
Reis, responsável técnica 
da Secretaria de Turismo 
de Caraguatatuba que se 
reuniu com três represen-
tantes das operadoras ar-
gentinas Viva Enjoy, Top 

de cinco mil crianças ins-
critas, a garotada tem di-
versão garantida no sába-
do (12), a partir das 10h, 
na Praça de Skate com o 
Sarau de Skate e Música.
Já a Secretaria de Desen-
volvimento Social e Cida-
dania promove ao público 
já atendido pelos serviços 
da pasta confraternizações 
e atividades diferenciadas 
nos dias 09, 10, 11 e 15/10 
em diversos pontos da ci-
dade. Confira a programa-
ção completa.
A Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba 
(Fundacc), que atende a 
cerca de cinco mil crian-
ças em todo o município, 
marca o dia 12 de outu-
bro com exibição do filme 
”Transformers – O Último 
Cavaleiro” pelo Cineclube 
na Biblioteca Lúcio Bran, 
às 20h (Classificação 12 
anos). Pelo Projeto Cine-

Dest e Red Turística
“Eles foram extremamen-
te receptivos com o ro-
teiro apresentado porque 
seria possível fazer toda a 
região em uma semana”, 
adiantou Maria Fernanda.
Segundo ela, ainda foi fei-
ta uma capacitação com 
vários agentes, onde foi 
apresentado um vídeo do 
Litoral Norte. “Muitos 
agentes pediram para que 
mandássemos material 
e mantivéssemos conta-
to para firmar a região de 
forma que pudessem tra-
balhar”, comemorou.
O secretário de Comuni-
cação, Rodrigo Tavano, 
reforçou que o objetivo da 
participação de Caragua-
tatuba é ‘vender’ mesmo a 
região, aproveitando essas 
rodadas de negócios para 
captar agentes e operado-
res de turismo que possam 
trazer os argentinos para 
conhecer mais o Litoral 
Paulista, estendendo além 

ma nos Bairros, a Praça 
Jorge de Castro, n. 32, no 
Travessão, recebe o filme 
“Aladdin” (Especial Dia 
das Crianças), às 19h no 
bairro Travessão.
Ainda no sábado, a Banda 
Municipal Carlos Gomes 
realiza apresentação de 
musicas infantis atuais e 
antigas, junto à exposição 
de brinquedos antigos na 
Praça Cândido Mota, às 
20h30.
No domingo (13), o Cine 
Club exibe o filme “Bat-
man Begins”, às 20h, na 
Biblioteca Lúcio Braun 
(Classificação 10 anos). 
Confira a programação 
completa da Fundacc.
A Secretaria de Educação, 
que atende a mais de 20 
mil alunos, realiza duran-
te toda a semana diversas 
atividades lúdicas e recre-
ativas nas escolas munici-
pais.

do eixo sul do país.
A FIT reuniu mais de 90 
mil pessoas, entre os prin-
cipais agentes turísticos 
do Mercosul e visitantes 
comuns. Em 2018, o Bra-
sil recebeu 2,4 milhões de 
turistas argentinos que in-
jetaram US$ 1,625 bilhão 
na economia brasileira.
O ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, 
ressaltou a importância 
da participação brasileira 
no evento para promover 
ainda mais intercâmbio 
turístico entre Brasil e Ar-
gentina, e também com o 
Mercosul. “Tratamos da 
conectividade aérea, de 
cruzeiros marítimos, que 
são fundamentais para 
a geração de emprego e 
renda para o nosso Brasil. 
Vamos fortalecer os laços 
para que esse trabalho, em 
conjunto, possa produzir 
resultados positivos para o 
Brasil e para a Argentina”, 
afirmou.


