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A GAzetA dos Municípios

Teatro Metrópole recebe 
Concertando a Brodway 

em Taubaté

BMX de Taubaté
representa Brasil no

Panamericano de Lima

Taubaté supera 90% na 
condicionalidade saúde 

do Bolsa Família

Meninas do futsal são
bicampeãs estaduais
nos Jogos Escolares

Amanhã, dia 16, o teatro 
Metrópole recebe, às 20h, 
o espetáculo Concertando 
a Broadway. A atração é 
gratuita, com tradução em 
Libras e faz parte do Cir-
cuito Cultural Paulista.
Os ingressos serão dis-
tribuídos na bilheteria 
do teatro uma hora antes 
da apresentação que tem 
classificação etária de 14 
anos .
O espetáculo traz as can-
ções de musicais clássicos 
reinventadas com humor 
e irreverência. São mais 

No último dia dos Jogos 
Pan Americanos de Lima, 
atletas de Taubaté estrea-
ram a modalidade BMX 
Freestyle, que se integra 
ao torneio a partir deste 
ano.

O índice de acompanha-
mento da condicionali-
dade saúde do programa 
Bolsa Família de Taubaté 
atingiu 92,87% no pri-
meiro semestre de 2019, 
com 11.305 pessoas loca-
lizadas das 12.172 acom-
panhadas, superando as 
médias estadual e federal. 
O percentual de acompa-
nhamento das gestantes 
beneficiárias do programa 
atingiu 100%.
Desde 2015 a gestão mu-
nicipal do programa, em 
parceria com a equipe 
responsável pelo acom-

O time de futsal feminino 
mirim do programa Esco-
la de Atletas e Formação 
Integral (Eafi) de Taubaté 
tornou-se bicampeão nos 
Jogos Escolares do Estado 
de São Paulo, ao vencer 
o time de Guapiaçu. Esse 
título, obtido, credencia 
as meninas de Taubaté 
a participarem como re-
presentantes do Estado 
nos Jogos da Juventude 
(Campeonato Brasileiro 
Escolar). O time, compos-
to por 14 alunas da Rede 
Municipal de Ensino, com 

de 15 canções,em 80 mi-
nutos, em versões impro-
váveis e mal comporta-
das, como Grease, Funny 
Girl, Os Miseráveis, O 
Fantasma da Ópera, Cats, 
Cantando na Chuva, Um 
Violinista no Telhado, Ca-
baret, A Noviça Rebelde e 
outras. Músicas entrelaça-
das por “causos” e esque-
tes divertidas criadas pela 
dupla Goldman e Steves.
O Circuito Cultural Pau-
lista leva, há mais de 10 
anos, produções artísticas 
de excelência a diversas 

Cauan Madona e Derlayne 
Roque, além do supervisor 
Diego Canina, foram con-
vocados pela Confedera-
ção Brasileira de Ciclismo 
e vestiram a camisa verde 
e amarela para a disputa na 

panhamento das condicio-
nalidades, busca oferecer 
aos servidores da Secreta-
ria da Saúde, assistência, 
educação, qualificação e 
conhecimento sobre a im-
portância do acompanha-
mento das famílias que 
recebem o benefício, e os 
reflexos positivos na qua-
lidade de vida das pessoas 
acompanhadas.
A permanência no progra-
ma está condicionada a al-
guns compromissos, entre 
eles manter o cadastro atu-
alizado, passar duas vezes 
ao ano por atendimento 

idades entre 12 e 14 anos, 
também conquistou o títu-
lo em 2017. Os Jogos da 
Juventude acontecem de 2 
a 6 de setembro na cidade 
de Cascavel, no Paraná.
 Para meninas interessadas 
em compor o elenco do fut-
sal feminino, as inscrições 
do processo seletivo para 
9 vagas podem ser efetu-
adas até 30 de agosto no 
endereço eletrônico http://
www.taubate.sp.gov.br/
eafi/. A Escola de Atletas e 
Formação Integral foi im-
plantada em 2014 em uma 

partes do Estado de São 
Paulo. É um mecanismo 
fundamental para fortale-
cer a potência da arte e da 
cultura nos municípios do 
interior e litoral do Estado 
de São Paulo. 
A programação é diversa, 
incluindo destaques da 
produção artística de nos-
so país, de nomes já co-
nhecidos do grande públi-
co a novos e promissores 
talentos.
O Teatro Metrópole fica à 
Rua Duque de Caxias, 312 
no Centro de Taubaté.

street park de Costa Verde.
No masculino, Cauan Ma-
dona conquistou a sexta 
colocação, já na etapa fe-
minina, Derlayne Roque 
terminou a prova na séti-
ma colocação.

nas unidades básicas de 
saúde para a pesagem 
(crianças de 0 a 7 anos 
também devem estar com 
a caderneta de vacinação 
em dia e mulheres de 14 
a 44 anos, caso grávidas, 
devem estar com o pré-na-
tal em dia) e garantir fre-
quência escolar superior a 
85% do ano letivo.
As famílias atendidas pelo 
programa precisam es-
tar atentas em cumprir as 
condicionalidades e man-
ter o cadastro sempre atu-
alizado para não perder o 
benefício.

ação conjunta das secreta-
rias de Educação e de Es-
portes e Lazer. Hoje o pro-
grama atende 300 alunos e  
desenvolve seis modalida-
des olímpicas (atletismo, 
basquetebol, judô, tênis 
de mesa, voleibol e hande-
bol). As modalidades pos-
suem categorias masculi-
nas e femininas, exceto o 
handebol (somente repre-
sentação masculina).Tam-
bém há o futsal, que não é 
modalidade olímpica mas 
possui grande adesão en-
tre crianças e jovens.
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Miscelânea
Curiosidades

O queijo mineiro é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Ele 
teria sido criado pelos pastores de cabras e ovelhas, a partir de coagulação 
natural do leite. No Brasil, essa iguaria e sua técnica de produção chega-
ram pelas mãos dos portugueses colonizadores. O tradicional queijo minas 
foi desenvolvido a partir da receita do Queijo Serra da Estrela de Portugal, 
porém, lá se utilizava na mistura extrato de flores e brotos de cardo, uma 
espécie de planta e já que não havia por aqui, era adicionado um coagulan-
te feito do estômago salgado de bezerros e cabras. O queijo minas passou a 
ser conhecido e apreciado em todo país e é utilizado em diversas receitas, 
além de ser consumido ao natural. Foi tombado pelo Patrimônio Histórico 
Brasileiro como bem natural do Brasil e, é o único queijo nacional cuja 
legislação sanitária permite que não seja pasteurizado.
***
A água não pega fogo, mesmo sendo o hidrogênio um gás inflamável e 
o oxigênio um gás carburante. A água não pega fogo porque é uma subs-
tância completamente diferente das duas primeiras e com propriedades 
distintas. Não é porque ela seja composta de um átomo de hidrogênio e de 
dois átomos de oxigênio que ela herda as propriedades de seus produtos 
de origem. A estrutura molecular e o tipo de ligação química encontrados 
na água são diferentes das encontradas nas moléculas do hidrogênio e do 
oxigênio.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele quises-
se fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aprenda que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre 
existe uma solução. Aprenda que, é bobagem fugir das dificuldades, mais 
cedo ou mais tarde, será preciso tirar as pedras do caminho, para conseguir 
avançar. Aprenda que, perdemos muito tempo nos preocupando com fatos 
que muitas vezes só existem em nossa mente. Aprenda que, é necessário 
um dia de chuva para darmos valor ao Sol, mas se ficarmos expostos mui-
to tempo, o Sol nos queimará. Aprenda que, heróis são aqueles que reali-
zaram obras duráveis, mas somente são os que fizeram o que foi necessá-
rio e assumiram as conseqüências. Aprenda que, não importa em quantos 
pedaços nossos corações foi partido, o mundo não vai parar para que o 
consertem. Aprenda que, ao invés de ficar esperando que nos tragam flores 
é melhor plantar um jardim. Aprenda que, amar não significa transferir 
para os outros a responsabilidade de nos fazerem feliz, cabe a cada um a 
tarefa de apostar nos seus talentos e realizar os seus sonhos. Aprenda que, 
o que faz a diferença não é o que nós temos na vida, mas o que nós temos 
e que, além de uma família, temos amigos que nós escolhemos. Aprenda 
que, as pessoas queridas podem às vezes nos ferir e talvez não nos amem 
quanto nós gostaríamos, o que não significa que não nos amem, talvez seja 
o máximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprenda que, toda 
mudança inicia um novo ciclo de construção, se você não se esquecer de 
deixar uma porta aberta. Aprenda que, o tempo é muito precioso e não vol-
ta mais, por isso, não vale a pena resgatar o passado, o que vale é construir 
o nosso futuro e o nosso futuro ainda está por vir. Foi então que temos que 
aprender que, devemos descruzar os braços e vencer o medo de partir em 
busca de novos sonhos.  

Pensamentos, provérbios e citações

Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és.
O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.
Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.
A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.
A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.
O interesse que cega a uns é a luz de outros.
Nossa imaginação aumenta sempre o mal que nos é oculto.
A amizade começa onde termina os interesses.
As paixões ensinam a razão aos homens.
Você pode adiar, mas o tempo não posterga.
Não espere a moralidade de quem não tem pontualidade.
O homem é mortal por seus temores e imortal por seus dizeres.
Se não existissem pessoas más, não existiriam bons advogados.
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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.

Inscrições para 6º Fórum 
CPIC terminam nesta semana 

em Pindamonhangaba

As inscrições para o 6° 
“Workshop do CPIC” es-
tão abertas até amanhã, 
dia 15 (quinta-feira). O 
encontro será realizado 
no dia 22, no auditório do 
CPIC - Centro de Práticas 
Integrativas e Comple-
mentares.
O “6° Workshop de Po-
líticas Públicas, Plantas 
Medicinais, Aromaterapia 
e Fitoterapia” irá contar 
com diversas palestras, 
oficinas e até prática de 
yoga. O evento também 
terá exposições de plantas 
e óleos essenciais, além de 
feira orgânica para com-
pletar o evento.
Podem participar do even-
to produtores rurais, pes-
quisadores, técnicos da 
rede municipal de saúde 
e da agricultura, empresá-
rios e quem se interessar 
pelo assunto. 
As inscrições podem ser 
feitas no local do evento 
ou pelo e-mail: cpic.sau-
de@pindamonhangaba.
sp.gov.br.
O auditório do CPIC fica 
na rua José Luiz Cembra-
nelli, 1005 - Parque das 
Nações (ao lado da Secre-
taria Municipal de Saúde). 
Mais informações pelo te-
lefone: 3642-2420.
Programação
7h30 às 8h - Credencia-
mento

8h15 às 8h45 - Prática de 
yoga: “Pranayama e Me-
ditação” - Prof. Daya (Ins-
tituto Daya Shakti)
8h45 às 9h - Abertura ofi-
cial
9h às 9h45 - Palestra: “Po-
líticas Públicas em Fito-
terapia no Município de 
Pindamonhangaba: Histó-
rico e Perspectivas” - Dra. 
Beatriz Franco Curcio
9h45 às 10h - Café com 
mostra de artesanato
10h às 10h45 - Palestra: 
“Faça do seu Alimento 
o seu Remédio: caracte-
rísticas nutricionais das 
Plantas Alimentícias Não 
Convencionais - PANC’s” 
- Nutricionista Elizabe-
th Maria Bismarck Nasr 
(graduada pela Faculda-
de de Saúde Pública da 
USP; coordenadora do 
Programa de Nutrição do 
Departamento de Políti-
cas de Saúde da Secretaria 
de Saúde de São José dos 
Campos)
10h45 às 11h30 - Pales-
tra: “Semeando Aromas - 
oficina prática com Óleo 
Essencial de Lavanda” 
- Eloisa Marcondes (tra-
balha com aromaterapia 
clínica desde 2001; for-
manda no Instituto Flor e 
Ser; terapeuta floral desde 
1987, com especialização 
internacional na Califór-
nia, Austrália e Alasca)

11h30 às 13h30 - Almoço
13h30 às 15h - Oficina: 
“Prática de identificação 
de Plantas Medicinais 
para uso seguro” - Pro-
fessor Dr. Marcos Furlan 
(Faculdade de Agronomia 
- UNITAU)
13h30 às 15h - Oficina 
“Destilação de Óleo Es-
sencial” - 30 vagas - Dra. 
Sandra Pereira da Silva 
(Polo Regional Vale do 
Paraíba - APTASAA)
15h às 15h30 - Café com 
mostra de artesanato
15h30 às 16h30 - Pales-
tra: “Florais de Minas: a 
natureza das Flores har-
monizando a natureza 
Humana” - Terapeuta do 
Sistema Florais de Minas 
Zuma Pavitra (criadora e 
coordenadora do Projeto 
Rosa Viva)
Outras Atividades
- Exposição de plantas 
medicinais;
- Exposição de mudas 
Nova Essência;
- Feira orgânica da APEP 
- Associação dos Produto-
res Ecológicos de Pinda-
monhangaba;
- Exposição de cosméticos 
naturais e orgânicos - Söo-
vak co;
- Exposição de óleos es-
senciais e azeite extravir-
gem - Ares da Bocaina 
Fazenda Orgânica Certifi-
cada.

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

Livro D-25, FLS. nº 92, Termo nº 7053
Faço saber que pretendem se casar DAVID GUILHERME DOS SANTOS e MARINA DA SILVA RIBEIRO, 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 14 de maio de 1995, de profissão empresário, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Luiz 
Gonzaga das Neves, nº 2217, Caminho Novo, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de JOSÉ DAVI DOS SANTOS, de 56 
anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 09 de agosto de 1963, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de MARLENE 
APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, de 45 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 19 de março de 1974, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 09 de setembro de 1997, de profissão 
operadora de caixa, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de REGIS RI-
BEIRO, de 52 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 06 de maio de 1967 e de HELOISA DA SILVA RIBEIRO, de 
44 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 31 de julho de 1975, 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. 
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Pindamonhangaba
inicia campanha de

vacinação antirrábica

Programa Time do
Emprego abre inscrições 

em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba começa, 
na segunda-feira (19), a 
Campanha de Vacinação 
Antirrábica. A campanha 
irá percorrer toda a cidade 
intercalando entre a zona 
urbana e a zona rural.
A vacinação é destinada 
a cães e gatos maiores de 
3 meses de idade, (exce-
to animais enfermos e/
ou subnutridos) e previne 
contra o vírus rábico.
A raiva canina ou felina é 
transmitida a seres huma-
nos pelo vírus presente na 
saliva dos animais conta-

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Pinda-
monhangaba – PAT, abre 
inscrições para o Progra-
ma Time do Emprego, da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico do 
Estado de São Paulo, no 
período de 19 até 23 de 
agosto. O programa que 
consiste em um treina-
mento, ministrado pelos 
facilitadores Sérgio Gritti 
e Andréa Galvão, atra-
vés do PAT,  em parceria 
com a Prefeitura Munici-
pal de Pindamonhangaba, 
através da Secretaria de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, tem por objetivo 
preparar pessoas para o 

minados. Uma vez trans-
mitida a seres humanos, 
não há registro na litera-
tura de cura, em todos os 
casos levaram o paciente a 
óbito. De acordo com in-
formações da Vigilância 
Epidemiológica, histori-
camente no município não 
há registro de raiva em 
animais de pequeno por-
te, com exceção de 2016 
como a raiva felina, no 
bairro Jardim Carlota.
“Para que possamos man-
ter o vírus da raiva erra-
dicado no município, os 
proprietários ou tutores 

mercado de trabalho, utili-
zando técnicas como: pro-
cura de emprego, postura 
profissional, elaboração 
de currículo, técnicas de 
entrevista, testes e dinâmi-
cas de grupo, melhorando 
o desempenho dos muní-
cipes em processos seleti-
vos, assim como das con-
dições de comunicação, 
de autoestima e de con-
fiança, além de orientação 
para manter-se saudável 
na busca de emprego.
O Programa Time do 
Emprego é destinado aos 
munícipes maiores de 16 
anos, que estão à procura 
de emprego. Serão doze 
encontros de três horas de 

deverão vacinar seus pets 
proporcionando a imu-
nização por 12 meses e 
manter a saúde do animal 
perante a este vírus”, ex-
plicou o diretor do Depar-
tamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde, 
Rafael Lamana.
A vacinação ocorrerá em 
27 dias, de segunda a sá-
bado, em pontos estratégi-
cos pela cidade, exceto no 
final de semana do feriado 
de 07 de setembro. Veja a 
programação completa no 
site da Prefeitura www.
pinda.sp.gov.br.

duração, uma vez por se-
mana, sendo duas turmas 
de 30 participantes cada: 
no período da manhã, das 
8h30 às 11h30 e no perío-
do da tarde, das 13h30 às 
16h30. No final do trei-
namento, os participantes 
recebem um certificado de 
participação.
A previsão para o início 
do treinamento será dia 5 
de setembro. Os interes-
sados devem procurar o 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador, na Av. Albu-
querque Lins nº 138 – São 
Benedito, munidos de do-
cumentação pessoal:  RG, 
CPF, carteira de trabalho e 
comprovante do PIS.

Aviso de Retificação de Edital - Pregão Presencial Nº 040/2019 - Tendo em vis-
ta a Solicitação de Esclarecimentos enviada pela empresa Tigs Serviços Ltda, a 
Prefeitura Municipal de Potim informa a necessidade de retificação no Termo de 
Referência e no do Edital da licitação Pregão em epígrafe, cujo objeto é a Con-
tratação de Empresa para Execução de Projeto de Infraestrutura de Rede para 
Educação. Fica alterada a data de abertura da sessão para o dia 27/08/2019 às 
14h00min. Edital e Termo de Referência retificados poderão ser retirados gratui-
tamente no site www.potim.sp.gov.br. Potim, 14 de agosto de 2019 – André L. S. 
Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Retificação de Edital - Pregão Presencial Nº 041/2019 - Tendo em vista 
a Solicitação de Esclarecimentos enviada pela empresa MM Sinalização e Con-
servação Viária Eireli ME, a Prefeitura Municipal de Potim informa a necessidade 
de retificação no Termo de Referência do Edital da licitação Pregão em epígrafe, 
cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Mate-
rial de Demarcação Viária. Fica alterada a data de abertura da sessão para o dia 
27/08/2019 às 09h00min. Edital e Termo de Referência retificados poderão ser 
retirados gratuitamente no site www.potim.sp.gov.br. Potim, 14 de agosto de 2019 
– André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº034/2019 – No dia 14 de agosto de 
2019, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de 
Potim/SP, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR os itens do Pregão Nº034/2019, 
referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição 
Futura e Parcelada de Materiais Elétricos, às empresas: ELETRICA LUZ COMER-
CIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EPP, com valor total de R$ 105.031,95; HSX 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP, com valor total de R$ 2.040,00; MIGUI 
CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP, com valor total de R$ 29.892,80; 
V. B. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME, com valor total de R$ 108.324,80. Fi-
cam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 
05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão Nº 043/2019. Objeto: Contratação de Empresa 
para Fornecimento de Marmitex. Data da realização: 28/08/2019 às 09h00min - 
Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel 
Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consul-
tado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.
br.
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Ônibus da Saúde inicia 
atendimento odontológico 
nos bairro rurais de Pinda

Prefeitura de Caraguatatuba anuncia 
novos Cras, em cerimônia de
reinauguração do Cras Centro

O ônibus “No Caminho da 
Saúde” estreou o atendi-
mento odontológico para 
os moradores da zona ru-
ral. Agora, além das con-
sultas médicas e de en-
fermagem, os moradores 
dos bairros mais afastados 
do centro da cidade e que 
não contam com posto de 
saúde, também poderão 
passar por consulta pre-
ventiva com dentista. O 
primeiro bairro a receber 
o serviço foi o Cerâmi-
ca. Os principais serviços 
oferecidos pelo dentis-
ta são aplicação de flúor, 
limpeza, diagnóstico e 
curativos.
Os próximos bairros a re-
ceber o ônibus da Saúde 
serão: Piracuama, Pinhão 
do Una, do Borba e Re-
gião, e das Oliveiras. Os 

Nesta segunda-feira 
(12/08), as quase 10 mil 
famílias referenciadas do 
Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
“Roberto Barbosa de Je-
sus”, da região central de 
Caraguatatuba, receberam 
um novo local de atendi-
mento, totalmente refor-
mado e mais perto da po-
pulação.
O novo Cras Centro foi 
reinaugurado no bairro 
Jardim Jaqueira, em ceri-
mônia realizada durante 
a manhã, com a presença 
do prefeito Aguilar Junior, 
secretários municipais, 
vereadores e representan-
tes de diversas institui-
ções.
O secretário de Desenvol-
vimento Social e Cidada-
nia, Jonas Fontes, contou 
que a ideia de instalar um 
Cras mais centralizado 
surgiu em 2017 e desde 
então, procuram um es-
paço que atenda aos re-
quisitos de atendimento. 
“É uma grande conquista, 
para continuar o excelente 
trabalho, agora mais pró-
ximo das famílias”, desta-
cou.
Para o prefeito Aguilar Ju-
nior, é uma alegria entre-
gar mais um equipamento 
aos moradores da cidade. 
“Serviço público deve ser 
descentralizado, com fá-
cil acesso a todos, assim 
como escolas, UBSs, cre-

atendimentos são sempre 
às segundas-feiras, cada 
dia em um bairro.
O “Ônibus da Saúde” re-
força o atendimento à 
população das áreas mais 
distantes do centro. O 
prefeito Isael Domingues 
destaca que o resgate do 
ônibus, que estava parado 
há anos na Secretaria de 
Obras e Planejamento, é 
um dos objetivos concreti-
zados com o atendimento 
para levar mais saúde para 
as áreas rurais de Pinda-
monhangaba.
Para tornar ainda mais es-
pecial o dia de consulta no 
bairro da Cerâmica, o Fun-
do Social de Solidariedade 
organizou um varal soli-
dário no local, com roupas 
em bom estado doados na 
Campanha do Agasalho. 

ches devem estar perto da 
população”, reforçou.
Aguilar Junior ainda 
anunciou a construção de 
novos Cras na região Sul, 
nos bairros Barranco Alto, 
Pereque-Mirim e Morro 
do Algodão e na região 
norte, nos bairros Massa-
guaçu e Jetuba.
O Cras oferta serviços, 
programas e projetos da 
Proteção Social Básica 
por meio do Serviço de 
Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF) 
e do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV). Os 
usuários do serviço tam-
bém são orientados sobre 
os benefícios assistenciais 
e podem ser inscritos no 
Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Gover-
no Federal.
O novo Cras possui me-
lhores condições de in-
fraestrutura do equipa-
mento, garantindo assim, 
a qualidade dos serviços 
prestados, principalmente 
melhor acesso aos usuá-
rios e melhor atendimento 
das pessoas que mais pre-
cisam.
Atualmente, o Cras Cen-
tro possui 9.645 famí-
lias cadastradas, destas, 
4.891 ativas, que utilizam 
o serviço todo mês. O 
espaço atende morado-
res dos bairros: Benfica, 
Caputera, Centro, Estrela 

As famílias que moram no 
Cerâmica foram benefi-
ciadas com as mais varia-
das peças de roupas, que 
irão ajudar principalmente 
na época do frio.
“Arrecadamos muitas pe-
ças de roupas de frio du-
rante nossa Campanha do 
Agasalho e estamos rea-
lizando a doação para as 
pessoas que mais preci-
sam, em todas as regiões 
da cidade. É gratificante 
saber que o gesto solidário 
da população de Pinda-
monhangaba está, agora, 
ajudando tantas pessoas, 
por isso, estamos progra-
mando a realização de 
vários varais solidários”, 
explicou a primeira-da-
ma e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Cláudia Domingues.

D’alva, Indaiá, Ipiranga, 
Jaraguazinho, Jardim Aru-
an, Jardim Forest, Jardim 
Francis, Jardim Gaivotas, 
Jardim Jaqueira, Jardim 
Primavera, Poiares, Pon-
te Seca, Prainha, Rio do 
Ouro, Sumaré e Tinga.
O espaço possui salas 
de recepção, reunião 
socioeducativa, coor-
denação, cinco salas 
de atendimento social,                                                   
Cadastro Único, atendi-
mento de IPTU, prontuá-
rios, três salas de oficinas, 
duas de administrativo, 
psicólogo, almoxarifado e 
cozinha.
Para o atendimento dis-
põe de assistentes sociais, 
psicólogo, coordenadora 
técnica, agente adminis-
trativo, cadastradores do 
Cadastro Único, atendente 
de IPTU, educador social, 
facilitadores de oficina, 
recepcionistas e auxiliares 
de serviços gerais.
Atualmente o município 
conta com cinco Cras, que 
atendem de forma descen-
tralizada, nos bairros Por-
to Novo, Jardim Jaqueira, 
Olaria, Jetuba e Massa-
guaçu.
O Cras Centro atenderá na 
Rua Antônio Valente, 80 
– Jardim Jaqueira – próxi-
mo à rodoviária. Horário 
de atendimento das 7h30 
às 16h30, telefones (12) 
3883-8944 e (12) 3883-
9262.


