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A GAzetA dos Municípios

Alunos da rede
municipal participam de
observação astronômica

Pinda realiza mobilização 
do Dia Mundial do Diabetes

Prefeitura estimula
empreendedorismo

em bairros de Taubaté

Bazar da causa animal
é sucesso em Pinda

Alunos da Rede Munici-
pal de Ensino participa-
ram nesta segunda-feira, 
dia 11 de novembro, de 
uma feira de astronomia 
na EMIEF Sargento Ever-
ton Vendramel e puderam 
observar um fenômeno as-
tronômico. O grupo “As-
tronomia no Sítio” obser-
vou o fenômeno “Trânsito 
de Mercúrio”, em que foi 
possível visualizar o ali-
nhamento do planeta com 
o Sol. O evento deve se re-
petir 14 outras vezes neste 
século e somente em 2032 
é que volta a acontecer.
Durante a feira, a aluna 
Gabriela dos Santos Idel-
fonso recebeu sua meda-
lha de bronze conquis-
tada na 22ª Olimpíada 
Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica (OBA). A 
cientista Giovanna Ra-
mon Luiz Neto, ex-aluna 
da unidade, ministrou uma 
palestra sobre astronomia. 
Durante todo o dia a expo-

A Secretaria de Saúde re-
aliza nesta quinta-feira 
(14) uma mobilização de 
conscientização ao Dia 
Mundial do Diabetes, com 
o tema “Diabetes e a fa-
mília”, das 9 às 16 horas, 
no Marco Zero, da Praça 
Monsenhor Marcondes.
O dia contará com a afe-

A Secretaria de Desen-
volvimento e Inovação de 
Taubaté lançou nesta se-
gunda-feira, dia 11 de no-
vembro, o projeto-piloto 
“Comunidade Empreen-
dedora” na praça do Cris-
tianismo, no bairro Parque 
Aeroporto.
Na ocasião, foram entre-
gues mais de 50 currículos 
ao Balcão de Empregos. 
Também foram ofereci-
dos ao público serviços 
do Banco do Povo, Sala 
do Empreendedor, Procon 

Aconteceu o bazar da cau-
sa animal, na Praça 7 de 
Setembro. O evento reuniu 
três grupos sensibilizados 
à proteção de animais com 
a finalidade de arrecadar 
fundos para o custeamen-
to do tratamento de cães e 
gatos acolhidos.
 A iniciativa que contou 
com a participação dos 
grupos “Adote”, “Proteja 
Um Focinho” e “Associa-
ção Jaya”, além do apoio 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba e do Fundo 
Social de Solidariedade, 

sição “Paisagens Cósmi-
cas” ficou disponível para 
os alunos. Após o horário 
de aula, a mostra também 
pode ser contemplada por 
pais e interessados da co-
munidade. O acervo foi 
emprestado pelo Grupo de 
Planetologia e Dinâmica 
Orbital da FEG/UNESP.
Mais de mil alunos pude-
ram também receber orien-
tações no Planetário, com-
posto de um domo com 
6 metros de diâmetro por 
3,5 metros de altura e um 
sistema de projeção full 
dome de alta resolução. O 
espaço interno comporta 
aproximadamente 35 pes-
soas e garante acessibi-
lidade aos portadores de 
necessidades especiais por 
meio de uma entrada cons-
truída para esse fim. Além 
da utilização de filmes de 
conteúdo científico, é pos-
sível o uso de softwares 
de simulação do céu, com 
a recriação de diversos fe-

rição de pressão arterial, 
de glicemia, de Índice de 
Massa Corpórea, orienta-
ção nutricional e saúde do 
homem.
O Dia Mundial da Diabe-
te é lembrado anualmente 
em 14 de novembro, data 
de nascimento do cientista 
canadense Frederick Ban-

e Vigilância Sanitária. O 
Sebrae Móvel apresentou 
orientações sobre admi-
nistração, marketing, fi-
nanças, vendas e atendi-
mento ao público.
O “Comunidade Empre-
endedora” tem como obje-
tivo, em tempos de crise, 
fomentar e incentivar a 
iniciativa de negócios da 
comunidade local, levan-
do aos bairros os serviços 
oferecidos pela prefeitura 
com relação a emprego e 
geração de renda, além de 

foi um verdadeiro sucesso 
com participação efetiva 
da população.
“Evento como este é im-
portante para nós, porque 
além de estimular a soli-
dariedade, também possi-
bilita a geração de renda 
para os grupos participan-
tes e esse valor será to-
talmente revertido para a 
causa animal”, comentou 
o assessor de Eventos, Ri-
cardo Flores. A protetora 
de animais, Maria Apare-
cida de Oliveira, afirmou 
que oito protetoras esti-

nômenos de ordem astro-
nômica. 
O grupo “Astronomia no 
Sítio” surgiu em 2013, a 
partir de uma aula de as-
tronomia seguida por uma 
atividade de observação 
na escola EMEF Sargen-
to Everton Vendramel de 
Castro Chagas, no Sítio 
Santo Antônio II. A res-
posta dos alunos foi tão 
positiva que a escola con-
seguiu adquirir dois teles-
cópios junto à comunida-
de local.
Mediante o potencial edu-
cativo do trabalho, foi 
estruturado um curso de 
introdução à disciplina 
para os alunos do 9º ano 
baseado nos princípios de 
interdisciplinaridade (so-
mando-se conhecimentos 
de história e ciências). O 
curso estimula o desenvol-
vimento de conhecimen-
tos teóricos e práticos e a 
participação do aluno em 
caráter voluntário.

tin que, em parceria com 
Charles Best, foi respon-
sável pela descoberta da 
insulina, em outubro de 
1921. O objetivo da cam-
panha é aumentar a cons-
cientização sobre a doen-
ça, falar dos cuidados com 
a saúde e da importância 
da prevenção.

orientação sobre a gestão 
do próprio negócio, tan-
to para os que pretendem 
investir pela primeira vez 
quanto para os que já pos-
suem um negócio.
O Cecap será o próximo 
a bairro receber o “Co-
munidade Empreendedo-
ra”. O encontro acontece 
na quarta-feira, dia 13 de 
novembro (quarta-feira), 
das 10h às 16h, na aveni-
da João Ramalho, na praça 
em frente ao Condomínio 
Ipê.

veram reunidas durante o 
bazar, realizando vendas 
de produtos e doações, 
com somente um objetivo: 
de arrecadar fundos para 
manter as atividades dos 
grupos que acolhem ani-
mais.
Ela destaca, ainda, que as 
vendas foram boas e que 
saiu muito contente do 
evento, por isso irá repetir 
o feito no mês seguinte. O 
próximo bazar irá aconte-
cer no dia 21 de dezembro 
e toda população está con-
vidada a participar.
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Miscelânea
Curiosidades

A inflamação da garganta, que geralmente aparece junto com gripes e res-
friados é causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem 
nada a ver com um delicioso sorvete, pelo contrário. Se a irritação da 
garganta estiver incomodando muito, um sorvetinho bem gelado até que 
ajuda a aliviar a dor.
*** 
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das ver-
sões é que o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo 
tem uma crença a respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição 
norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas lágrimas que 
fossem necessárias para dispersar o sal derramado, já os antigos alemães, 
franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estava as-
sociado a manifestação do demônio. Estes últimos criaram um costume 
de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o 
diabo nos olhos.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o 
que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida mais 
difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um relacio-
namento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a mão que 
abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o 
destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua tapeça-
ria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que todos 
estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Mais vale compreender pouco do que compreender mal.
Contenta-se com seu estado quem vive sossegado.
Para compreender os pais é preciso ter filhos.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.
Manter o caráter é bem mais fácil do que tentar recuperá-lo.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
Não peça emprestado e nem empreste.
Para o amor não existem distâncias e nem fronteiras.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 125, Termo nº 7118
Faço saber que pretendem se casar JOÃO VICTOR ARRUDA DE OLIVEIRA e HELOISE BERTELLINI GOMES FER-
REIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de São Paulo-SP, nascido em 25 de setembro de 1996, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Rua Águas da Prata, nº 136, Parque das Fontes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSUÉ MARIN 
DE OLIVEIRA, de 51 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 11 de agosto de 1968 e de MARCIA PEREIRA 
ARRUDA DE OLIVEIRA, de 50 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 01 de agosto de 1969, ambos residentes e 
domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Campinas-SP, nascida em 03 de março de 1997, de profissão fisioterapeuta, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua João Batista do Nascimento Lima, nº 80, Jardim dos Eucaliptos, Tre-
membé/SP, CEP 12120-000, filha de APARECIDO GOMES FERREIRA, de 51 anos, natural de Pompéia/SP, nascido na data 
de 26 de junho de 1968 e de ROSIRENE DE LOURDES BERTELLINI, de 48 anos, natural de Campinas/SP, nascida na data 
de 15 de novembro de 1970, 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.

Prefeitura de Pinda
promove apresentação de 

Terapia de Barra de Access

Nesta quinta-feira (14), 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, pro-
moverá apresentação da 
terapia de Barra de Access 
no Cpic (Centro de Práti-
cas Integrativas e Com-
plementares), a partir das 
9 horas. 
As sessões serão direcio-
nadas aos servidores pú-
blicos comissionados da 
saúde, gestores da região 
e público em geral.
Barras de Access é uma 
modalidade de toque sua-

ve que foi criada por Gary 
Douglas no início dos anos 
90. Consiste em 32 pontos 
de energia que passam por 
sua cabeça. Essas barras 
se conectam em “pontos 
de barras” específicos e se 
correlacionam com dife-
rentes áreas e aspectos da 
vida.
Durante uma sessão de 
Barras de Access, um pra-
ticante toca suavemente 
esses pontos para liberar 
a carga eletromagnética 
de todos os pensamentos, 
ideias, atitudes, decisões 

e crenças que podem ter 
limitado você em determi-
nadas áreas da vida.
Atualmente, Barras de Ac-
cess é praticada em mais 
de 170 países em todo o 
mundo, usada como uma 
ferramenta potente e prag-
mática por famílias, es-
colas, empresas, prisões, 
atletas, psicólogos, artis-
tas e muitos mais.
O Centro de Práticas In-
tegrativas e Complemen-
tares fica na rua José Luiz 
Cembranelli, 1005, no 
Parque das Nações.
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Emoção marca lançamento 
do memorial às vítimas do 

trânsito em Pinda

Feriado prolongado vai contar 
com Guardas-Vidas Temporários 

nas praias de Caraguatatuba

Meu Bairro é Legal é sucesso 
no Campinas em Pinda

Muita emoção marcou a 
cerimônia de lançamento 
do memorial às vítimas 
do trânsito, realizada na 
manhã de domingo (10), 
no Parque da Cidade. O 
evento foi realizado pelo 
CETEC Trânsito, com o 
apoio e parceria da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
e do Fundo Social de Soli-
dariedade.
O memorial tem a função 
de simbolizar o engaja-
mento social no enfren-
tamento da violência no 
trânsito, a transformação 
do luto em luta. Os me-
moriais estão sendo fei-
tos desde 2009, quando a 

Os banhistas que quise-
rem curtir as praias de 
Caraguatatuba no feriado 
prolongado do Dia da Pro-
gramação da República 
(15) vão contar com áreas 
mais guarnecidas com a 
presença dos Guarda-Vi-
das Temporários (GVTs) 
contratatos pela Prefeitu-
ra. A novidade, deste ano, 
é que a praia Massaguaçu, 
na Região Norte, também 
contará com o profis-
sional. Neste ano são 24 

O Bairro das Campinas re-
cebeu a ação do programa 
Meu Bairro é Legal, orga-
nizada pela Secretaria de 
Habitação para a regulari-
zação fundiária. O evento 
foi realizado no sábado 
(9), com a presença do pre-
feito Dr. Isael Domingues 
e representantes das secre-
tarias municipais, além do 
vice-prefeito Ricardo Pio-
rino, vereador Professor 
Oswaldo, e presidente do 
bairro José Maria.
Grande público esteve 
presente e, na oportuni-
dade, foi possível fazer 
o cadastro habitacional 
e tirar as dúvidas com os 
secretários e ou adjuntos 
de: Esporte, Segurança, 
Saúde, Educação, Obras e 
Planejamento, Assistência 
Social, Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Administração e 
Subprefeitura de Moreira 
César. Toda a equipe do 
Meu Bairro é Legal estava 
presente, ou seja, Secre-
taria de Habitação e seus 
departamentos, e repre-
sentante da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos.
As secretarias municipais 
participaram ouvindo re-
clames e encaminhando 
diversos retornos como 
melhorias em iluminação 
pública, pedidos de com-
plemento de galerias e re-
des, demandas da área da 
saúde, entre outras, sen-
do uma oportunidade de 
aproximar os moradores 
do bairro e a Prefeitura.
A regularização fundiária 
permite com que o mora-
dor regularize toda a situa-
ção de seu imóvel e se tor-
ne, de fato, proprietário. A 
moradora Vívian, que está 

assembleia geral da ONU 
estabeleceu o terceiro do-
mingo de novembro como 
data em memória às víti-
mas do trânsito no mundo 
todo.
Em Pindamonhan-
gaba, o Parque da                                               
Cidade foi escolhido por 
se tratar de um local públi-
co e                               de 
grande circulação de pes-
soas, para que esta causa 
seja sempre lembrada.
Além da placa que marca 
o memorial, também fo-
ram plantadas mudas de 
ipê amarelo simbolizando 
o compromisso assumi-
do por Pindamonhangaba 

guarda-vidas temporários 
contratados que vão atu-
ar na Mococa, Cocanha, 
Massaguaçu, Martim de 
Sá, Prainha, Indaiá, Aru-
an, Palmeiras, Flexeiras 
além da Lagoa Azul, no 
Capricórnio.
A comandante do Gru-
pamento dos Bombeiros 
Marítimos (GBMar) no 
Litoral Norte, tenente Éri-
ca Ramalho de Macedo, 
explica que até o início 
da temporada de verão os 

no bairro das Campinas 
desde que nasceu, há 36 
anos, estava feliz por par-
ticipar do evento. “Agora 
é só esperar para regulari-
zar e pegar os documen-
tos”, afirmou.
Para José Carlos, morador 
do bairro das Campinas há 
35 anos, participar do Meu 
Bairro é Legal é um mo-
mento de comemoração. 
“Graças a Deus e com a 
ajuda da Prefeitura, final-
mente chegou nosso dia e 
vamos ter a documentação 
da casa. Estou muito feliz 
e tenho que agradecer o 
prefeito Dr. Isael Domin-
gues, ele é o único prefei-
to que tomou essa atitude 
de ver o nosso lado aqui 
no bairro. Estamos muito 
agradecidos por esta opor-
tunidade”, garantiu.
O morador Fábio tam-
bém estava no evento para 
regularizar seu imóvel. 
“Moro há 9 anos aqui no 
bairro das Campinas, e 
para mim, quanto antes 
regularizar o imóvel é me-
lhor”, afirmou.
“O trabalho de regulariza-
ção fundiária é um traba-
lho difícil, que exige mui-
to da equipe, mas que está 
sendo feito porque é ne-
cessário. Nós temos cora-
gem e estamos realizando 
a regularização fundiária 
na cidade, pensando em 
todos os benefícios para 
a população, como segu-
rança jurídica e valoriza-
ção do imóvel”, destacou 
o secretário de Habitação 
da Prefeitura, Marcelo 
Martuscelli. “O Bairro 
das Campinas tem muitas 
demandas e estamos aqui 
para ouvir a todos. Mas é 
preciso ressaltar a cora-

para o enfrentamento da 
violência no trânsito.
A cerimônia contou com 
a presença do prefeito de 
Pindamonhangaba, Dr. 
Isael Domingues, da pri-
meira-dama e presiden-
te do Fundo Social de 
Solidariedade, Cláudia 
Domingues, vereadora 
Gislene Cardoso, respon-
sável técnico do CETEC 
trânsito, Juliel Modesto, 
além de familiares e re-
presentantes de vítimas do 
trânsito, a quem foi aberta 
a palavra. 
Ao final do evento, foi 
realizada uma caminhada 
pelo Parque da Cidade.

GVTs farão horário das 
10n às 17h.
Com a formatura dos 20 
Guarda-Vidas por Tem-
po determinado (GVTD), 
contratados pelo Governo 
do Estado, no início de de-
zembro a cobertura nessas 
praias passa a ser das 7h às 
19h, com grupos divididos 
em dois turnos.
“Mas para este final de se-
mana, eles já farão estágio 
com os GVT’s que estarão 
em atuação”.

gem que o prefeito Isael 
teve de colocar o dedo na 
ferida e buscar uma solu-
ção para a regularização 
de vocês, destacou o vi-
ce-prefeito e secretário de 
Governo, Ricardo Piorino.
O prefeito Dr. Isael Do-
mingues conversou com 
os moradores e destacou 
a necessidade da parceria 
com a população, para que 
forneça os documentos 
necessários. Ele também 
lembrou sobre a impor-
tância desta iniciativa da 
Prefeitura. “É muito gra-
tificante poder fazer parte 
da realização do sonho de 
tantas famílias que há ge-
rações vivem em imóveis 
sem regularização, sem 
segurança jurídica. Ser o 
proprietário de seu imó-
vel dá dignidade à pessoa. 
Além da valorização do 
imóvel e da organização 
da cidade, dá a possibili-
dade de desenvolvimento 
da região regularizada. 
Não temos medo do de-
safio e estamos fazendo o 
que é certo, numa soma-
tória de esforços para a 
regularização fundiária do 
município”, afirmou.
Atualmente, a Prefeitura 
vem realizando a regula-
rização fundiária em di-
versas regiões da cidade, 
além do bairro das Campi-
nas, como a Vila São Be-
nedito – esta em parceria 
com o Itesp, assim como 
o Goiabal. Já foram en-
tregues títulos de proprie-
dades para moradores do 
Nova Esperança, Castolira 
e Maricá. E estão em pro-
cesso para regularização: 
Mossoró, Queiroz, Cam-
pininha, Feital, Mandu, 
Paulino de Jesus e Karina.
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Obras de drenagem na Região 
Sul continuam e serão
finalizadas em janeiro

Fundo Social de Caraguatatuba encerra 
curso de Servente de Pedreiro no

Centro de Detenção Provisória (CDP)

Prefeitura de Caraguatatuba adia
inauguração da Praça do Idoso e

Ecoponto Massaguaçu por conta da chuva

Após anos sem investi-
mentos em obras contra 
enchentes, a Prefeitura de 
Caraguatatuba está com 
um grande empreendi-
mento que vai beneficiar 
os moradores dos bairros 
do Perequê-Mirim, Tra-
vessão e parte do Barran-
co Alto. As obras de dre-
nagem tem investimento 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba e o Fundo Social 
entregaram na manhã des-
ta terça-feira (12/11), 18 
certificados de conclusão 
do curso de Servente de 
Pedreiro, promovido no 
Centro de Detenção Pro-
visória, em parceria com 
o Senai.
Sentimentos de esperança 
e renovação de vida pre-
encheram o espaço, com 
a presença dos familiares. 
Michelle Fagundes, espo-
sa de um dos formandos, 
contou que ver o progres-
so do marido é muito gra-
tificante.
 “Muitas vezes só precisa-
mos de uma oportunidade 
e tenho certeza, que quan-
do ele sair daqui, terá algo 
a oferecer ao mercado de 
trabalho, com esse diplo-
ma em mãos. 
Agradeço a todos por 
olharem por essa popula-
ção, que ficou esquecida 
por muito tempo”, contou 
Michelle.
O curso foi realizado de 
16 a 29 de outubro, para 
os reeducandos escolhi-
dos por diversos critérios 
como, bom comportamen-
to, disciplina, baixa peri-
culosidade e por estarem 
próximos do cumprimento 

Em função da previsão de 
chuvas para os próximos 
dias, a Prefeitura de Ca-
raguatatuba adiou a ceri-
mônia de entrega oficial 
da Praça do Idoso e uma 
unidade do Ecoponto no 
bairro Massaguaçu.
A inauguração estava mar-
cada para esta terça-feira 
(12/11), porém foi transfe-
rida para dia 19/11 as 16h.
A Praça do Idoso ganha 
paisagismo, arborização, 
bancos, playground, aces-
sibilidade, iluminação, li-
xeiras, bicicletários, mesa 
de jogos (damas e xadrez), 
além de aparelhos de gi-
nástica para a Terceira 
Idade.
Segundo a Prefeitura, a 
praça servirá de ponto de 
encontro e acolhimento 

na ordem de R$ 6 milhões 
e a expectativa é de que 
sejam concluídas até o fi-
nal de janeiro, diminuindo 
os impactos causados por 
alagamentos.
As estruturas dos canais 
por onde a água vai escoar 
estão em andamento. Tra-
ta-se de um canal de dre-
nagem no entroncamento 

da pena, sendo ela branda.
Os alunos aprenderam 
sobre processos constru-
tivos, segurança no traba-
lho, causas e prevenção 
de acidentes, ergonomia, 
equipamentos de proteção 
individual, meio ambien-
te, entre outros. As aulas 
foram acompanhadas pelo 
instrutor de ensino do Se-
nai, Wellington de Souza.
Para a presidente do Fun-
do Social, Samara Agui-
lar, encerrar a segunda tur-
ma no CDP, é uma alegria. 
“Acreditamos muito em 
cada um que fez desse cur-
so, uma oportunidade de 
mudar de vida, de buscar 
uma condição melhor. Fa-
çam a diferença lá fora e 
provem para a família que 
são capazes”, destacou.
Na ocasião, o prefeito 
Aguilar Junior, ressaltou 
a parceria com o Senai, 
uma união que deu certo e 
confirmou mais um curso 
no CDP para o primeiro 
semestre de 2020. Ele ain-
da agradeceu a gestão do 
espaço, por sempre buscar 
parcerias junto a Prefeitu-
ra, para oferecer o melhor 
aos reeducandos, como é 
o caso dos projetos de cur-
sos, hortas e a instalação 
da cobertura metálica com 

dos idosos, mas também 
para realizar eventos pro-
movidos pela comunida-
de.
Ecoponto
A Região Norte de Cara-
guatatuba ganhará o pri-
meiro Ecoponto. O espaço 
servirá para receber resí-
duos de construção civil, 
móveis, equipamentos do-
mésticos, sobras de poda, 
pneus, material de Coleta 
Seletiva, óleo de cozinha, 
resíduos eletrônicos, pi-
lhas, baterias de equipa-
mentos eletrônicos e ma-
deiras.
A coleta da maioria dos re-
síduos será diária, garan-
tindo que o espaço esteja 
sempre limpo e organiza-
do. 
O local possuirá guarita 

do Rio Perequê-Mirim 
até o Rio Juqueriquerê, no 
bairro Barranco Alto. No 
trecho, houve mudança do 
leito do rio Perequê-Mi-
rim e do Córrego Felício.
O empreendimento se faz 
necessário para dar mais 
vazão às águas em épocas 
de cheias dos rios e no pe-
ríodo de fortes chuvas.

bancos para os visitantes 
do CDP, implantada em 
setembro deste ano.
“Tenham em mente que 
vocês tem em mãos um di-
ploma do Senai. Reflitam 
no que passou e procurem 
ser o melhor a cada dia. Pé 
no chão daqui pra frente 
e falem: eu vou ser uma 
pessoa melhor. É isso que 
espero de todos, que sejam 
vitoriosos”, acrescentou 
Aguilar Junior.
O projeto tem objetivo 
de promover a ressociali-
zação do detento, após o 
cumprimento da pena. Por 
meio da oferta de qualifi-
cação profissional, a ideia 
é que retornem à socie-
dade com uma profissão 
digna e consigam se rees-
truturar financeiramente e 
honestamente.
A cerimônia também 
contou com a presença 
do orientador de práticas 
profissionais do Senai, 
Alberto Pereira Lima; da 
assistente de apoio técni-
co do Senai, Denise Mos-
cato; do diretor do CDP, 
Alan Carlos Scarabel; da 
psicóloga do Centro de 
Atendimento ao Egresso e 
Família (CAEF), Carolina 
Bianca Prado Rios e fami-
liares dos formandos.

e controle de acesso, que 
impedirá o descarte de 
materiais ou de volumes 
diferentes do permitido.
Vale ressaltar que o Eco-
ponto não receberá lixo 
orgânico; animais mortos 
e lixo hospitalar, conta-
minantes e químicos. Vo-
lumes acima de 1 metro 
cúbico devem ser encami-
nhados para empresas re-
cicladoras ou aterros pri-
vados licenciados.
A instalação de Ecopon-
tos faz parte do Plano de 
Resíduos Sólidos desen-
volvido pela Prefeitura 
de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de 
Meio Ambiente. A cidade 
já conta com outros dois 
Ecopontos: Martim de Sá 
e Balneário Golfinhos.


