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A GAzetA dos Municípios

Museu de Quiririm oferece 
sessão de cinema gratuita

Judô de Pindamonhangaba
participa da Copa ADC Embraer

CMEI Maria Aparecida Gomes 
desenvolve ações de prevenção 

ao câncer de mama em Pinda

E.C Estrela comemora 46 anos com 
inauguração de Campo Society

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté exibe 
“Como Nossos Pais” no 
próximo sábado, dia 16 
de novembro, às 15h, com 
sessão gratuita, no Museu 
da Imigração Italiana de 
Quiririm.
O objetivo do projeto é 
fomentar a sétima arte 
e a exibição de pelícu-
las que estão fora do cir-
cuito comercial, além de 
aproximar a população 
das atividades oferecidas 
pelo museu. É uma parce-

A equipe de judô da Se-
melp (Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba) 
formada por 25 judocas, 
com faixa etária de 11 a 
17 anos, participou, no 
domingo (10), do Festival 
e da Copa ADC Embra-
er de Judô, em São José 
dos Campos. O palco do 
evento foi o Tênis Clube 
e aproximadamente 400 
judocas da região do Vale 
do Paraíba, Litoral Norte e 
Serra da Mantiqueira mar-
caram presença.
No Festival, a equipe da 
Secretaria de Esportes 
participou com quatro ju-
docas, e os objetivos fo-

No último mês, o Cmei 
Maria Aparecida Gomes, 
no Pasin, promoveu ativi-
dades que envolveram as 
famílias acerca do “Outu-
bro Rosa”. 
A intenção foi de levar 
mais informações às mães 
e responsáveis pelos alu-
nos a fim de promover a 
conscientização sobre o 
câncer de mama.
De acordo com informa-
ções da comunidade es-
colar, uma campanha de 
conscientização que tem 
como objetivo principal 
alertar as mulheres e a 

O Esporte Clube Estre-
la, localizado no Bosque 
da Princesa, está come-
morando seus 46 anos de 
fundação com uma gran-
de festa nesta sexta-fei-
ra (15). A programação 
conta com a inauguração 
do Campo de Futebol So-
ciety, às 10 horas. Abrindo 

ria com o MIS (Museu da 
Imagem e do Som), atra-
vés do Programa Pontos 
MIS.
Como Nossos Pais é um 
drama atual, dirigido 
por Laís Bodanzky, que 
em uma hora e 42 minu-
tos conta a trajetória de 
Rosa (Maria Ribeiro), 38 
anos, uma mulher que 
se encontra em uma fase                    
peculiar da vida, marca-
da por conflitos pessoais 
e geracionais: ao mesmo 
tempo em que precisa de-

ram promover o aspecto 
técnico aprendido nas au-
las, além de trabalhar com 
os valores e modos com-
portamento.
Na Copa Embraer, dos 21 
judocas das classes sub 
13 a sub 18, a equipe con-
quistou duas medalhas de 
ouro, duas de prata e oito 
de bronze.
O professor, Celso Man-
zano, destaca que essa foi 
a última competição em 
2019, encerrando assim, 
as participações em even-
tos oficiais e amistosos 
do ano. “Quero aproveitar 
para agradecer à Secretaria 
de Esportes de Pindamo-
nhangaba por oportunizar 

sociedade sobre a impor-
tância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do 
câncer de mama e mais re-
centemente sobre o câncer 
de colo do útero.
O INCA (Instituto Nacio-
nal de Câncer) e o Minis-
tério da Saúde lançaram a 
campanha Outubro Rosa 
2019, que reforça três pi-
lares estratégicos no con-
trole da doença: preven-
ção primária, detecção 
precoce e mamografia. A 
campanha, que inclui car-
tazes, folders, banners e 
cards para impressão e uti-

as comemorações, às 8h30 
haverá no local uma missa 
campal com o padre Chi-
quinho. Na sequência, às 
9h30, haverá um café da 
manhã e, às 10 horas, a 
cerimônia de inauguração 
do Campo de Futebol So-
ciety, com a presença de 
autoridades do município.

senvolver sua habilidade 
como mãe de suas filhas, 
manter seus sonhos, seus 
objetivos profissionais e 
enfrentar as dificuldades 
do casamento, Rosa tam-
bém possui uma relação 
cheia de conflitos com 
sua mãe, Clarice (Clarisse 
Abujamra).
O Museu da Imigração 
Italiana fica na avenida 
Líbero Indiani, nº 550, em 
Quiririm. Mais informa-
ções pelo telefone é 3621-
6040.

25 eventos aos judocas e 
ressalta, também, a con-
fiança que as famílias de-
positaram no trabalho de-
senvolvido bem como aos 
judocas pela dedicação 
nos treinos e nas competi-
ções”, falou.
Agora, a comunidade do 
judô da Semelp partici-
pará da Festa de Encer-
ramento do ano de 2019 
com a entrega das faixas 
para os 150 judocas, que 
acontecerá no dia 28 de 
novembro, no Centro Es-
portivo José Ely Miranda, 
e no dia 29 de novembro, 
no Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, ambos 
às 18h30.

lização nas redes sociais, 
foi criada para divulgação 
não apenas em outubro, 
mas ao longo do ano intei-
ro, porque o cuidado com 
as mamas deve ser uma 
preocupação permanen-
te. O mote da campanha 
é “Cada corpo tem uma 
história. O cuidado com as 
mamas faz parte dela”.
A professora corresponsá-
vel, Adriana Cristina Pe-
reira Vasconcelos Ribeiro, 
afirmou que a participação 
dos familiares foi bastante 
significativa nos dois perí-
odos, manhã e tarde.

O almoço está programa-
do para o meio-dia e será a 
R$15 reais. Em seguida, a 
partir das 14 horas, come-
ça o bingo de aniversário 
com diversas rodadas, in-
cluindo rodadas extras. As 
cartelas já estão à venda 
com os sócios e diretores 
do clube.
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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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Pindamonhangaba participa 
dos Jogos abertos do interior

Nesta semana, os atletas 
e dirigentes da Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer de Pindamonhanga-
ba embarcam para Marília 
para participar da 83ª edi-
ção dos Jogos Abertos do 
Interior. No ano anterior, 
em São Carlos, a cidade 
conquistou bons resulta-
dos que trouxeram diver-
sas medalhas para casa.
Nos Jogos que começa-
ram na segunda-feira (11) 
e seguem até o dia 23 de 
novembro, a Princesa do 
Norte disputará nas mo-
dalidades: atletismo, bas-
quete, ciclismo, futebol, 
futsal, ginástica artística, 
ginástica rítmica, malha, 

natação, tênis, xadrez, 
badminton, capoeira e vô-
lei. Vale destacar que as 
classificações das equi-
pes dos Jogos Abertos são 
conquistadas através dos 
resultados do Jogos Re-
gionais.
A manhã de quarta-feira 
(13) foi de estreia nos Jo-
gos Abertos com as meni-
nas do futebol, o jogo que 
foi contra a equipe de Li-
meira, terminou empatado 
em 0x0. Aconteceu, ainda, 
durante a manhã a com-
petição de capoeira e de 
acordo com os dirigentes 
pindamonhangabenses, a 
cidade permaneceu bem 
nesta modalidade.

Conforme informações da 
Secretaria de Esportes, a 
delegação de Pindamo-
nhangaba conta com apro-
ximadamente 300 pessoas 
– entre atletas, dirigentes, 
cozinheiros, seguranças e 
funcionários. E as equipes 
estão viajando para Marí-
lia de acordo com o crono-
grama de competições.
O secretário de Esportes, 
Antônio Macedo, decla-
rou que a expectativa é de 
sempre realizar uma boa 
participação nos Jogos, 
além de melhorar a clas-
sificação a cada ano. Em 
2019, a disputa conta com 
mais de 200 cidades parti-
cipantes.

Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, no autos do Processo Administrativo nº 102/2019, Processo de 
Inexigibilidade de Licitação 002/2019, cujo objeto é a Contratação de um Artista 
Escultor para confecção de uma Estátua Monumento em homenagem aos Profissio-
nais de Rafting de São Luiz do Paraitinga, conforme segue:
- ESTÁTUA EM FIBRA DE VIDRO COM BANHO DE BRONZE;
- DIMENSÃO: 1,80M DE ALTURA POR 1,00 DE LARGURA;
- PAREDE DE 3 A 4 CM DE ESPESSURA;
- CONFECÇÃO DE UMA MAQUETE NA ESCALA 1:10 PARA ESBOÇO DA 
OBRA;
- INJEÇÃO DE CONCRETO E FERRO NA OBRA;
- A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA ONDE SERÁ INSTALADO O MONU-
MENTO, FICARÁ SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, BEM 
COMO, A ESCOLHA DO LOCAL ONDE SERÁ FIXADA A REFERIDA ESTÁ-
TUA. 
RATIFICO a contratação da empresa YAN LUCAS DE OLIVEIRA GARCIA 
44328526820, inscrita no CNPJ sob n.º 21.806.822/0001-34, com fulcro no artigo 
25, III, da Lei 8666/93, o valor do contrato é de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais). 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93. 
DETERMINO a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, 
para que produza os efeitos legais. 
Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 12 de novembro de 2019. 
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002)

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000
Telefones (12) 3671-7000 

E mail prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Departamento Jurídico
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Escola Municipal Maria Zara 
de Pinda realiza entrega das 
revistas do projeto território

Caraguatatuba espera mais de 
120 mil turistas no feriado da 
Proclamação da República

Na última terça-feira (12), 
a Escola Municipal Pro-
fessora Maria Zara Miné 
Renoldi dos Santos, do 
bairro Jardim Cristina, 
realizou a entrega das re-
vistas desenvolvidas pelo 
Projeto Território. O mo-
mento contou com a par-
ticipação dos professores, 
alunos e responsáveis.
O evento carregou o tema: 
“É tempo de valorizar… 
É tempo de celebrar!”, 
tendo em vista a homena-
gem às professoras Eunice 
Teresinha de Ávila Prado 
e Maria Lúcia Antunes 
Pedrosa, que deixaram a 
unidade de ensino, pois se 
aposentaram, e que muito 
contribuíram para a apren-
dizagem dos alunos.
“Também foi homenage-
ada a patrona da escola, a 
querida Professora Maria 
Zara Miné Renoldi dos 
Santos. Neste evento, com 
grande alegria comunica-
mos que a aluna Mariana 
Yuki Shimada de Faria, 
do quinto ano A, foi des-
taque pois participou e fi-
cou em primeiro lugar do 
concurso realizado pela 
Secretaria de Educação, 
com a produção de uma 
poesia que fará parte capa 
do caderno oferecido pela 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Turismo (Setur), 
espera cerca de 120 mil 
turistas no feriado prolon-
gado da Proclamação da 
República (15/11). A Con-
cessionária Tamoios esti-
ma que cerca de 137 mil 
veículos devem trafegar 
na Rodovia dos Tamoios 
(SP-99), principal via de 
acesso ao Litoral Norte, 
durante sexta e domingo.
Quem vier para a cidade 
vai encontrar 14 das 15 
praias monitoradas pela 
Cetesb próprias para ba-
nho de mar. 
São elas: Tabatinga em 
dois pontos, Mococa,Co-
canha, Massaguaçu, dois 
pontos, Capricórnio, La-
goa Azul, Martim de Sá, 
Prainha, Centro, Indaiá, 
Pan Brasil (Aruan) e Porto 
Novo.
De acordo com o Centro 
de Previsão do Tempo e 
Estudos Climáticos do 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (CPTEC/
INPE), de Cachoeira Pau-

Prefeitura no próximo ano 
letivo”, comentou a ges-
tora da unidade, Catarina 
Prado.
A finalização do evento 
foi com a entregada da re-
vista do Projeto Território 
que apresenta o trabalho 
realizado com os alunos 
na escola. Catarina expli-
ca que a revista território 
foi elaborada a partir de 
registros de projetos reali-
zados pela equipe escolar 
durante os anos de 2017 e 
2019, além de ter biogra-
fia da Profª Maria Zara, 
há também um acervo de 
fotos e registro da comu-
nidade demonstrando o 
envolvimento e parceria 
nos projetos realizados.
Neste primeiro momento, 
a revista foi distribuída 
aos professores homena-
geados presentes no even-
to, aos alunos dos quintos 
anos que estão saindo da 
unidade, aos membros do 
Conselho Escolar, aos pais 
e funcionários. Após nova 
tiragem de exemplares as 
revistas serão distribuídas 
para os todos os alunos.
O Projeto Território
O “Projeto Território” 
conta com detalhes as 
histórias das escolas e de 
seus patronos, além de fa-

lista, a temperatura máxi-
ma deve chegar a 27 graus 
no sábado e a mínima a 19 
graus. O tempo é de nu-
blado com possibilidade 
de chuvas.
Estrada
A Concessionária Tamoios 
implantará operação espe-
cial para o feriado a partir 
de quinta-feira (14) com 
uma faixa adicional no 
trecho de Serra (do km 68 
ao km 81), que atenderá 
ao aumento de demanda 
no sentido litoral.
Para o retorno do feriado, 
a pista de subida voltará a 
ter sua configuração nor-
mal, com duas faixas de 
rolamento, ficando a pista 
de descida com uma faixa.
As obras de duplicação re-
alizadas no trecho de Ser-
ra e operações Pare e Siga 
serão interrompidas a par-
tir das 12h de quinta-feira 
e durante todo o dia de 
sexta e domingo. Já no sá-
bado, as atividades pode-
rão ocorrer condicionadas 
ao fluxo de veículos.
Cultura

zer uma exploração sobre 
o que há nos bairros. Mais 
do que isso é uma manei-
ra de conhecer de maneira 
mais profunda ambiente 
em que se vive.
Após coleta das informa-
ções, o projeto tomou for-
ma de revista, em que todo 
conteúdo foi elaborado 
pela comunidade escolar. 
No projeto há a apresen-
tação das atividades de-
senvolvidas pelos alunos e 
professores como: Passea-
tas contra a dengue, Cam-
panha do Agasalho, Feira 
de Ciências e Conheci-
mento, Plantio de Árvores 
e Horta Escolar.
A proposta do projeto foi 
também fazer um estudo 
amplo sobre a comuni-
dade em que as crianças 
da Rede Municipal estão 
inseridas, bem como elas 
pensam, agem e sentem, 
além de poder encontrar 
meios que aprendam cada 
disciplina utilizando o 
contexto sociocultural – o 
território – como referên-
cia. As versões impressas 
das revistas começaram 
a ser entregues, ainda 
em 2018, às gestoras das 
unidades dos bairros: Tri-
ângulo, Feital, Castolira, 
Crispim e Cruz Pequena.

Para quem quer curtir as 
atrações de Caraguatatu-
ba neste feriado, a dica é a 
apresentação da Orquestra 
de Viola Caipira Estrela 
de Ouro, nesta sexta-feira 
(15), a partir das 20h na 
Praça Dr. Cândido Mota 
(Coreto).
Já o Teatro Mario Covas 
recebe o Stand Up: Nói 
Que é Pobre – Chico da 
Tiana, com o humorista 
Cléber Rosa, a partir das 
21h. Falando em Teatro, 
até domingo tem o Festi-
val Estudantil de Teatro 
(FET), com apresentações 
no Auditório Maristela de 
Oliveira, na Fundacc.
O Museu de Arte e Cultura 
(MACC) está com as ex-
posições ‘Traquejo [Arte 
Digital]’e ‘Todos Podem 
ser Frida’ e podem ser vi-
sitadas no sábado, 10h às 
18h.
 Já na Praça Diógenes Ri-
beiro de Lima tem a Feira 
de Artes e Artesanato de 
Caraguatatuba – FEMA-
AC, de sexta a domingo, 
das 17h às 23h.
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Caraguatatuba intensifica a 
campanha voltada à

população em situação de rua

PAT de Caraguatatuba
agenda 320 entrevistas

para trabalhadores

A Prefeitura Municipal de 
Caraguatatuba, através da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania, 
realiza desde 2017 a cam-
panha permanente “Não 
dê esmolas, dê futuro”. A 
campanha faz parte da po-
lítica pública de Proteção 
Social Especial do SUAS 
– Sistema Único de As-
sistência Social, que visa 
a garantia de direitos da 
população em situação de 
vulnerabilidade pessoal e 
social.
O objetivo da campanha 
é orientar a população lo-
cal, temporária (turistas) 
e as instituições sociais 
que desenvolvem proje-
tos e atendimento junto à 
população em situação de 
rua, para que não deem 
dinheiro ou comida, mas 
acionem as equipes de 
abordagem que tomarão 
providências.
Com a proximidade da 
alta temporada, o aumento 
de movimento, da circula-
ção de pessoas, acabando 
atraindo a migração dessa 
população para as cidades 
litorâneas. Devido a isso, 
o trabalho de conscienti-
zação será intensificado 
através de divulgações em 
mídias sociais, rádios e no 
trabalho de abordagem.
Trabalhar junto à popu-
lação em vulnerabilidade 
social exige, não só esfor-
ço, mas também paciência 
para atender as crescentes 
demandas e superar as di-
ficuldades encontradas.
A Secretaria de Desen-
volvimento Social e Ci-
dadania realiza através do 
Centro de Referência de 
Assistência Social (CRE-
AS) e da Casa Transitó-
ria Casa do Caminho, um 
trabalho permanente de 
busca ativa dessas pesso-
as através de abordagens 
diárias, visando oferecer 
uma oportunidade para 
que possam sair dessa si-
tuação, e também de rein-
tegração com a sociedade.
Segundo o levantamento 
da Secretaria de Desen-
volvimento Social e Cida-
dania, muitas das pessoas 
nessa situação têm víncu-
los familiares rompidos 
e acabam por ficar sem 
rumo. 

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guatatuba (PAT) tem sido 
bastante acionado por em-
presários e empreendedo-
res na busca de profissio-
nais no mercado local.
Nessa segunda e terça 
(11 e 12/11) cerca de 320 
pessoas foram agendadas 
para passarem por prova 
e entrevistas para as re-
des de farmácia Drogasil 
e Raia. Outras 190 foram 
encaminhadas para redes 
de supermercados da zona 
norte.
Nas dependências do PAT 
representantes das redes 
de farmácia aplicaram 
provas de Português e Ma-
temática e entrevistaram 
os interessados nos car-
gos de operador de caixa e 
atendente.
Há cinco meses desem-
pregado, Flávio Rubens, 
45 anos, foi bem classifi-
cado nas provas e entre-

Outras sofrem com o al-
coolismo, dependência 
química, algum problema 
emocional ou mental.
É importante ressaltar que 
não existe lei que proíba 
as pessoas de morarem na 
rua e não há nenhum ór-
gão que possa obrigá-las 
a aceitar atendimento e 
acolhimento. Infelizmen-
te existem casos em que 
esses moradores não acei-
tam receber ajuda ou se-
rem direcionados ao abri-
go, pois no local existem 
regras e normas às quais, 
muitas vezes, eles se recu-
sam a seguir.
O secretário de Desenvol-
vimento Social e Cidada-
nia, Jonas Fontes, ressalta 
a importância do aciona-
mento da equipe do servi-
ço de abordagem. “Quere-
mos orientar a população e 
as associações a prestarem 
ajuda de maneira correta, 
buscando o atendimento 
especializado através do 
contato com a Casa Tran-
sitória Casa do Caminho 
ou com o CREAS, para 
que estes cidadãos sejam 
acolhidos corretamente”.
O secretário explica ainda 
sobre as ajudas entregues 
diretamente aos mora-
dores de rua, que podem 
acabar por incentivá-los a 
permanecer neste contex-
to. “Temos uma dificul-
dade em relação à própria 
população que, apesar 
de se incomodar com os 
moradores em situação 
de rua, também ajudam a 
mantê-los nessa condição, 
muitas vezes fornecendo 
colchões, móveis e ou-
tros objetos, usados para 
“montar” um espaço habi-
tável nas ruas. Isso os es-
timula a permanecer nesse 
contexto”.
Caraguatatuba possui uma 
estrutura para atendimen-
to da população em situ-
ação de rua e, atualmen-
te, conta com duas casas 
onde o cidadão que foi 
encaminhado recebe todo 
suporte necessário. No 
local são prestados os ser-
viços de acolhimento pro-
visório, acompanhamento 
psicossocial, desenvolvi-
mento de atividades pro-
fissionalizantes, oficinas 
culturais e esportivas. Eles 

vista. “Agora fico aguar-
dando para ser chamado”, 
declarou.
Outra candidata, Stella 
Reis Duarte Fonseca, 29 
anos, completou um ano 
sem carteira assinada. 
“Gostei da forma como 
foram conduzidas as fases 
seletivas. Tenho prática 
em prestar assistência às 
pessoas. Estou confiante”, 
disse.
Viviane Alves, do setor 
de Recursos Humanos da 
Drogasil, disse que a em-
presa procura colaborado-
res que queiram crescer 
dentro da empresa. “Não 
temos preferência por pes-
soas mais novas ou mais 
velhas, com ou sem expe-
riência. As oportunidades 
são iguais. Queremos pes-
soas que se importem em 
atender e cuidar bem dos 
clientes”, afirmou.
A gerente regional da Dro-
ga Raia, Marlene da Silva 

também recebem alimen-
tação completa, acom-
panhamento médico e 
psiquiátrico, nutricional, 
ocupacional e, ao longo 
do processo de recupera-
ção, são realizadas tentati-
vas de reintegrá-los a so-
ciedade, através de busca 
por familiares que possam 
acolhê-los. Quando loca-
lizados esse familiares, o 
serviço ainda providencia 
o transporte para o muni-
cípio de origem. Os do-
cumentos pessoais destes 
acolhidos também são re-
novados ou providencia-
dos conforme cada neces-
sidade.
Como ajudar de maneira 
correta?
Ao deparar-se com pesso-
as em situação de rua, o ci-
dadão ou entidade que de-
seja ajudar deve entrar em 
contato com as equipes da 
Casa Transitória Casa do 
Caminho ou do CREAS 
que tomarão com as devi-
das providências.
O primeiro passo é o aco-
lhimento e a humanização. 
Neste momento acontece 
o deslocamento de uma 
equipe especializada até 
o local indicado para aco-
lher estas pessoas. A partir 
daí, elas são encaminha-
das à casa de atendimento 
para receberem todo o su-
porte.
O serviço especializado 
é ofertado de forma con-
tinuada. As equipes são 
compostas por educadores 
sociais que percorrem a 
cidade, de segunda à sex-
ta-feira, das 8h às 23h, e 
aos sábados, domingos e 
feriados em horários alter-
nados. Quando a situação 
envolver brigas, ameaças, 
atos de vandalismo ou 
qualquer tipo de violên-
cia, a orientação é acionar 
imediatamente a Polícia 
Militar através do 190.
Serviço:
Casa Transitória Casa do 
Caminho
Rua: Banco Itaú, 201 – 
Porto Novo | Telefone: 
(12) 3887-6287
CREAS – Centro de Re-
ferência Especializada de 
Assistência Social
Rua: Senador Feijó, n. 165 
– Jardim Aruan | Telefone: 
(12) 3882-5236

Martins, contou que esse é 
o segundo ano que a firma 
recorre ao PAT para sele-
ção. 
“Essa parceria deixa o pro-
cesso seletivo mais rápido 
e organizado. Agradeço 
à Prefeitura de Caragua-
tatuba, especialmente ao 
supervisor operacional do 
posto, Allan Mattos, pelo 
apoio”, ressaltou.
De acordo com Allan 
Mattos, supervisor opera-
cional do PAT, a demanda 
do posto aumentou muito 
por parte de empregado-
res, desde a realização do 
II Mutirão do Emprego 
(1º/10).
“O objetivo do PAT é esse, 
estabelecer o trânsito rá-
pido e eficiente entre em-
pregadores e candidatos. 
Ficamos satisfeitos com a 
confiança depositada pelo 
empresariado na Prefeitu-
ra e na equipe do PAT”, 
declarou o supervisor.


