
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 18 DE OUTUBRO DE 2019 EDIÇÃO 2586  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Convênio com o
Estado reforça programa 

Acelera Taubaté

OAB e Prefeitura de
Tremembé juntos 

Cras Sabará/Mourisco
faz reunião do

programa BPC Escola

Professores de Taubaté 
participam de palestra
com Diva Guimarães

O programa Acelera 
Taubaté ganhou um refor-
ço do governo do Estado 
por meio da assinatura de 
um convênio no valor de 
R$ 15 milhões.
A formalização do convê-
nio foi feita pelo gover-
nador João Dória durante 
o evento gastronômico 
Feito em SP, realizado na 
avenida do Povo.
A prefeitura apresentou 
como contrapartida obras 
no valor de R$ 25 milhões 
que integram o pacote 
mais recente do Acelera 
Taubaté. Entre elas estão 
a execução do binário do 
Barreiro, a requalificação 
da avenida Dom Pedro 1º 
e o Parque Linear do San-
ta Tereza.
Os recursos do governo do 
Estado serão destinados a 
obras de infraestrutura em 
19 ruas da região central. 

A Prefeitura de Tremembé 
em parceria com a OAB, 
realizou neste dia 16 de 
outubro a campanha de 

Hoje, dia 18 de outubro, o 
Cras Sabará/Mourisco de 
Taubaté promove a partir 
das 9h uma reunião des-
centralizada do programa 
de Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) Esco-
la, que discute o proces-
so de inclusão escolar de 
crianças de 0 a 18 anos a 
adolescentes com defici-
ência. A unidade fica na 
rua Vicente Santoro, 211, 
Mourisco. O programa 
BPC na Escola é realizado 
por meio de ações interse-
toriais com a participação 

Em homenagem ao dia 
dos professores, comemo-
rado em 15 de outubro, os 
docentes da Rede Munici-
pal de Ensino de Taubaté 
participaram de um dia 
de formação continuada 
e, entre as atividades, as-
sistiram a uma palestra de 
Diva Guimarães.
O tema do encontro foi 
“A importância do pro-
fessor na vida do aluno”. 
Ele  aconteceu no auditó-
rio do Sedes nos períodos 
da manhã e da tarde na 
última terça-feira. A pa-
lestrante ganhou notorie-
dade em 2017, quando fez 
uma fala de 17 minutos na 
FLIP, após a participação 
do ator e escritor Lázaro 

Entre as ruas do centro a 
serem beneficiadas pelos 
serviços de revitalização, 
com recapeamento, cons-
trução de ciclovias e recu-
peração de calçadas estão 
a Dino Bueno, 9 de Julho 
e Granadeiro Guimarães.
Também está previsto o 
recapeamento de 12 ruas 
em quatro bairros, além da 
requalificação da avenida 
Cinderela, no Jardim Gu-
rilândia.
Outra frente de trabalho 
será em obras de drena-
gem e melhorias em aces-
sos.
Com a assinatura do con-
vênio, a expectativa é de 
publicação das licitações 
para estes serviços ainda 
em outubro.
O programa Acelera 
Taubaté prevê a melhoria 
das condições de acesso 
ao transporte público e ao 

prevenção de câncer de 
mama. No evento foi pro-
ferida uma palestra onde 
foram expostas as neces-

da União, estados, muni-
cípios e Distrito Federal. 
É uma iniciativa intermi-
nisterial, que envolve os 
Ministérios de Desenvol-
vimento Social,Educação 
,Saúde e Secretária de Di-
reitos Humanos.
A ideia é uma roda de con-
versa com os palestrantes 
convidados, que irão fo-
mentar “como foi e está 
sendo” o processo de in-
clusão escolar da pessoa 
com deficiência na rede 
pública e particular de en-
sino.

Ramos, em Paraty. Diva 
explana sobre sua experi-
ência de vida e resistência 
contra o racismo institu-
cionalizado, porém não 
reconhecido, que conside-
ra invisível e cruel. Diva 
tem 80 anos, é professora 
e fisioterapeuta.
Além da palestra, direto-
res, vice-diretores, pro-
fessores coordenadores e 
professores participaram 
de oficinas sobre o de-
senvolvimento de equipes 
para a implementação do 
currículo; as competências 
do professor coordenador 
para a formação de profes-
sores; observação docente 
como ferramenta para o 
protagonismo infantil; lei-

fluxo do tráfego urbano 
por meio de infraestrutura 
viária, mobilidade urbana, 
segurança pública e con-
servação de áreas verdes.
Fique por dentro:
Convênio com o governo 
do Estado – assinado em 
15 de outubro de 2019
Valor – R$ 15 milhões
Obras
– Recapeamento, constru-
ção de ciclovias e recupe-
ração de calçadas em 19 
ruas da região central
– Recapeamento de 12 
ruas no Bonfim, Parque 
São Cristóvão, Jardim 
Ana Rosa e Estoril
– Requalificação da ave-
nida Cinderela no Jardim 
Gurilândia
– Pavimentação do acesso 
à Chácara Dallas
– Drenagem e pavimenta-
ção do Conjunto Habita-
cional Vila Bela

sidades de medidas pre-
ventivas visando evitar a 
doença e de minimizar sua 
consequência.

Para falar sobre “Processo 
de acompanhamento do 
Programa BPC Escola”, 
das 9h às 11h, participam, 
gestor e equipe técnica do 
programa. E, para discutir 
o tema “Como foi e está 
sendo o processo de in-
clusão da pessoa com de-
ficiência na rede escolar”, 
às 9h30, estarão presentes 
o presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
(Comdef) Aguinaldo Da-
tola e Vanessa Silva, do 
Grupo Autismo.

tura, escrita e o imaginário 
na Educação Infantil; al-
fabetização; metodologias 
ativas no ensino de gênero 
textuais; a educação espe-
cial na perspectiva inclusi-
va; habilidades de música 
no currículo de Arte por 
meio de metodologias ati-
vas; habilidades de jogos e 
lutas no currículo de Edu-
cação Física; ensino reli-
gioso e afirmação na vida: 
um desafio para a moder-
nidade; inglês como práti-
ca social; jogos matemáti-
cos; ensino da gramática e 
construção textual.
A Rede Municipal de En-
sino de Taubaté conta com 
cerca de 1.800 professo-
res.
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Miscelânea
Curiosidades

Festejar a data em que a pessoa completa mais um ano de vida não é 
costume existente em todo mundo. No Vietnã, por exemplo, essa come-
moração não acontece na data do nascimento das pessoas, mas no Ano 
Novo, de maneira coletiva. As festas de aniversário surgiram no Ocidente. 
Os antigos romanos já comemoravam o dia do aniversário de uma pessoa 
conhecido como “dies soltiemnes natais”. Os bolos de aniversário apare-
ceram na Grécia, quando os adoradores de Artemis, a deusa da fertilidade, 
passaram a oferecer no seu templo, um preparado de mel e pão, no forma-
to de uma lua (daí também a expressão “lua de mel”. As velas colocadas 
em cima do bolo também surgiram na época dos deuses antigos, pois as 
pessoas acreditavam que a fumaça das velas levava as preces dos fiéis até 
o Céu, além de proteger o aniversariante dos espíritos maus e garantir sua 
proteção para o próximo ano. 
***
Sabendo que o exército de seu país importava canivetes alemães, Karl El-
sener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes Victorianos 
foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Elsener colocou 
o brasão do país para diferenciá-los dos alemães e os batizou homenagean-
do seus pais Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores 
mais refinados, ele aperfeiçoou os canivetes e assim surgiram os modelos 
com ferramentas abre latas, chave de fenda, punção e saca rolhas, serrote, 
alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho para pesca, lente 
de aumento e até uma pequena bússola. Os primeiros popularizaram-se 
depois da Secunda Grande Guerra Mundial, com as unidades americanas. 
Atualmente, a linha para oficiais tem cem diferentes combinações.

Humor

O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos bra-
ços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel 
da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se 
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.

Mensagens

Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento 
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar 
para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo 
que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, separan-
do as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus 
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará 
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima

1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se aprende bem senão pela experiência.
Para fazer o fogo são necessárias apenas duas pedras.
Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.
Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.
Nem tudo que dá pra ver é o certo.
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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 116, Termo nº 7100
Faço saber que pretendem se casar IAGO NEVES DE LIMA e TATIANA GONÇALVES BUSSI, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido 
em 24 de março de 1992, de profissão vendedor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Maria da Conceição 
de Oliveira Vargas, nº 397, Residencial Vargas, Tremembé/SP,CEP 12120-000, filho de CLEMENTE ANTONIO DE LIMA 
NETO, de 52 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 15 de abril de 1967 e de ELIANA MARIA NEVES DE LIMA, 
de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 09 de agosto de 1966, ambos residentes e domiciliados em Tremem-
bé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 07 de julho de 1990, de profissão administradora, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Rua Herondina de Matos Freitas, nº 133, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, 
filha de JOSÉ FRANCISCO GOMES BUSSI, de 58 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 22 de maio de 1961 e de 
ROSANA GONÇALVES DIAS BUSSI, de 56 anos, natural de Ubatuba/SP, nascida na data de 30 de julho de 1963, 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. 

2ª semana “Jogando em 
Rede” movimenta

instituições esportivas

Com o tema “Construin-
do um ambiente para to-
dos”, Taubaté realiza a 
“2ª Semana Jogando em 
Rede” durante os dias 19, 
20, 22 e 25 de outubro, 
nas instalações do Sesc 
Taubaté, Skate Plaza e 
no Teatro Metrópole. As 
atividades acontecem em 
parceria com as organi-
zações governamentais e 
não governamentais que 
já desenvolvem ações es-
portivas no município. As 
17 instituições inscritas e 
participantes do programa 
Jogando em Rede partici-

parão de festivais nas mo-
dalidades de futebol socie-
ty, lutas, dança e esportes 
urbanos. Este último será 
uma novidade desta edi-
ção, com oficinas e dis-
putas de skate, parkour, 
break, dança de rua e graf-
fiti. Além dos festivais, no 
dia 19, os atletas de BMX 
freestyle farão uma apre-
sentação especial no Skate 
Plaza para os participantes 
do evento.
Confira a programação do 
evento:
19/10 – Festival Society 
(sub 8, sub 10, sub 12 e 

sub 15) das 8h às 18h – 
Local: Sesc Taubaté

19/10 – Esportes de Rua 
(Parkour, Skate, dança de 
rua, disputa (break), Gra-
ffiti, Bmx) das 16h às 22h 
– Local: Skate Plaza
20/10 – Festival Society 
(sub 17 e feminino) das 
8h às 18h – Local: Sesc 
Taubaté
22/10 – Espetáculo de 
Dança – das 18h às 21h – 
Local: Teatro Metrópole
25/10 – Festival de Lutas 
(Jiu-Jitsu) das 18h às 22h 
– Local: Sesc Taubaté
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Bolsista do PEAD já
está empreendendo

na área de confeitaria

A Secretaria de Assistên-
cia Social, por meio do 
Departamento de Prote-
ção Básica, formou a pri-
meira turma do curso de 
Confeitaria Artística do 
Programa Emergencial de 
Auxílio ao Desempregado 
– PEAD.
A formação foi um suces-
so e já está gerando bons 

resultados. O exemplo é 
a bolsista Fernanda Bua-
ni, que já está colocando 
em prática sua nova for-
mação e tem se destacado 
vendendo seus produtos, 
a maioria por encomenda. 
Fernanda afirmou que já 
entregou vários cupcakes 
e bolos para café.
Um dos benefícios do 

Programa é a capacitação 
profissional no intuito de 
oportunizar possibilidades 
de geração de renda e/ou 
oportunidades de inserção 
no mercado de trabalho 
formal. 
O que consequentemente 
proporciona melhorias na 
vida do usuário e de seus 
familiares.

Prefeitura de Pinda recebe 
obras em giz pastel da

artista Lucelena Marcondes

Neste mês, o saguão da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebe a exposi-
ção de artes em giz pastel, 
da artista Lucelena Mar-
condes. Além da paixão 
pela arte, suas obras têm 
grande influência de sua 
outra profissão, a biologia.
Como bióloga, tudo na 
natureza a inspira, sejam 
os animais ou as plantas, 
e é por esse motivo que 
ela foca sua pintura nesta 
direção, para que possa 
inspirar outros com a sua 
arte. Para Lucelena, os 
animais, em especial, car-
regam no olhar e postura 
uma graciosidade que a 
atrai.

Desde pequena sempre 
gostou de trabalhar arte-
sanalmente e mexer com 
cores. Sua mãe foi uma 
grande influência quando 
nova. 
Enquanto Lucelena estu-
dava, sua mãe pintava. E 
somente mais tarde veio a 
exercer suas funções artís-
ticas.
A artista dá preferência ao 
giz pastel, pois proporcio-
na no papel uma textura 
diferenciada, que de acor-
do com ela, torna a obra 
mais interessante. Além 
disso, permite a escolha da 
cor de fundo que ganhará 
o papel de contrastar com 
a cor do modelo escolhido 

para a pintura.
Participou de exposições 
anuais pelo Brasil e ainda 
continua como aprendiz 
há mais de 6 anos na sua 
primeira escola, situada 
no município de Taubaté, 
sob a orientação de sua 
mentora, Cleia Paiva.
Quem visita o saguão da 
Prefeitura pode conferir 
obras de diversos animais, 
entre eles, tigre, urso pan-
da, lobo, cachorros, bicho-
-preguiça e muito mais. 
A exposição, viabilizada 
pela Secretaria de Cultura, 
pode ser conferida de se-
gunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas. Entrada gra-
tuita.

Dia “D” contra o sarampo
acontece neste sábado de Pinda

Como parte da campanha 
de vacinação contra o sa-
rampo, neste sábado (19), 
acontece o “Dia D” de 
Vacinação, das 8 às 17h e 
integra a etapa destinada 
às crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos. 
A ação acontece nos se-
guintes locais: CIAF, Nova 
Esperança, Praça Monse-
nhor                            Mar-
condes, Cidade Nova, 
CISAS, UBS da Vila São 
Benedito e Shopping Pá-
tio Pinda.
Na segunda etapa de va-
cinação, que será realiza-
da de 18 a 30 de novem-
bro, serão público-alvo 
os adultos na faixa etária 
de 20 a 29 anos – o “Dia 
D” da segunda etapa está 
agendado para 30 de no-
vembro (sábado), mesmo 
horário e locais.
A campanha tem por ob-

jetivo promover a vaci-
nação, principalmente a 
este público alvo que está 
mais suscetível a adquirir 
a doença, lembrando que 
a vacina contra o sarampo 
já faz parte do calendário 
anual de imunização e en-
contra-se disponível nas 
unidades de saúde vaci-
nantes no município, no 
horário 8h às 16h30, com 
intervalo de almoço das 
11h30 às 13h.
Considerada altamente 
contagiosa, a doença é 
transmitida por vias aére-
as, por meio de tosses e 
espirros, e pela saliva ou 
secreção nasal.
“A vacina é a única tecno-
logia disponível para pro-
ver a imunização frentes a 
diversas doenças, e além 
de proporcionar a cober-
tura vacinal, também pro-
tege aquele que há restri-

ções em tomar a vacina”, 
diretor do Departamento 
de Proteção aos Riscos e 
Agravos a Saúde, Rafael 
Lamana.
Endereço dos pontos de 
vacinação:
CIAF – Rua João Gama, 
115 – São Benedito;
ESF Nova Esperança – 
Av. Benedito Pires César, 
545 – Araretama;
ESF Cidade Nova – Av. 
Princesa do Norte, 410 – 
Cidade Nova;
CISAS – Rua Maria Luiza 
M. Salgado, 153 – Morei-
ra César;
UBS São Benedito – Rua 
Guilherme nicoletti, 1183 
– VL. São Benedito;
Shopping Pátio Pinda – 
Rua Alcides Ramos No-
gueira, 650 – Mombaça; 
(10h às 17h)
Praça Monsenhor Mar-
condes. (8h às 16h)
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Operação Bares fiscaliza
cumprimento de legislações

sanitárias, de posturas e criminais

Sabores e afetos: Integração e aprendizado 
marcaram “2º Seminário de segurança

alimentar e nutricional de Pindamonhangaba”

Prefeitura de Pinda realiza 
corte em rodovia no Jetuba 

para obras de drenagem

A operação Bares, conjun-
ta entre Vigilância Sanitá-
ria, Fiscalização de Postu-
ras, Guarda.
Civil Metropolitana e Po-
licias da 2ª Cia da Policia 
Militar do Estado de São 
Paulo, foi realizada em 
Pindamonhangaba.
A ação teve objetivo de 
fiscalizar estabelecimen-
tos comerciais que tam-
bém iniciam sua atividade 
no período noturno, além 
de abordar cidadãos em 
atitudes suspeitas e pro-
mover a fiscalização em 
caráter orientativo e puni-
tivo aos que transgrediram 
as legislações sanitárias, 
de posturas e criminais.
Nesta iniciativa, foram 

Um encontro onde todos, 
de alguma maneira, es-
tavam preocupados com 
hábitos alimentares e de 
que forma isso impacta 
na cultura alimentar das 
pessoas. Durante todo o 
dia, agentes de saúde, nu-
tricionistas, endocrinolo-
gistas, alunos de culiná-
ria, psicólogos, biólogos, 
enfermeiros, professores, 
produtores rurais, artesãos 
e profissionais de outros 
diversos setores participa-
ram da segunda edição do 
“Seminário de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
de Pindamonhangaba”.
O evento, gratuito, foi 
realizado na quarta-feira 
(16), na sede do Cpic – 
Centro Integrativo de Ati-
vidades Complementares 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba já realiza o corte 
Rodovia SP-55 (Rio-San-
tos), na altura do km 93,1 
no bairro Jetuba, para as 
obras de drenagem. A 
empresa terceirizada con-
tratada realiza também a 
instalação de aduelas no 
local. São feitos desvio 
do trânsito para Avenida 
Marginal Jetuba e para o 
acostamento da SP-55. A 

fiscalizados 12 estabeleci-
mentos comercias, dentre 
2 autuados pela Vigilância 
Sanitária, 5 pela Fiscaliza-
ção de Posturas, 1 veículo 
pela guarda, 93 aborda-
gens policiais, 20 veículos 
vistoriados e 1 individuo 
preso, por estar violando 
as regras do benefício do 
indulto.
Quando realizada em con-
junto, a ação resulta em 
índices de eficiência na 
coerção de atividades ilí-
citas, bem como, pertur-
bação do sossego público, 
infração sanitária, ausên-
cia de alvará de funciona-
mento.
“O objetivo da integração 
é de fiscalizar estabele-

– da secretaria Municipal 
de Saúde; e para a secre-
tária Valéria Santos, “a 
alimentação adequada é o 
pilar para uma boa saúde 
física e emocional. A má-
xima de que ‘somos o que 
comemos’ é verdadeira e 
por isso devemos sempre 
fazer boas escolhas ali-
mentares”.
De acordo com a interlo-
cutora do Cpic, Ticianna 
Dantas, “o evento foi re-
alizado no ‘Dia Mundial 
da Alimentação’ com o 
objetivo de reunir pesso-
as para dialogar em prol 
da alimentação saudável, 
buscando promover bons 
hábitos alimentares, além 
de debater os problemas 
ocasionados pela alimen-
tação inadequada como 

intervenção, que deve du-
rar cerca de 15 dias, tem 
autorização do DER (De-
partamento de Estradas e 
Rodagem) e é acompanha-
da por agentes de trânsito 
da Secretaria de Mobilida-
de Urbana e Proteção ao 
Cidadão.
As obras fazem parte do 
projeto de revitalização 
e drenagem da Marginal 
Jetuba e inclui 1,5 km de 

cimentos comerciais que 
ultrapassem os limites im-
postos pela a legislação, 
com intuito de asseverar a 
segurança sanitária oferta-
da aos frequentadores dos 
estabelecimentos”, afirma 
o diretor do Departamen-
to de Proteção aos Riscos 
e Agravos a Saúde, Rafael 
Lamana.
“O Alvará de Funciona-
mento é documento obri-
gatório e indispensável 
para exercer qualquer 
atividade no município, e 
para obtê-lo se faz neces-
sário o processo de licen-
ciamento junto aos órgãos 
pertinentes”, explica o 
chefe de divisão de Postu-
ras André Marcos Pereira.

doenças crônicas não 
transmissíveis, obesidade 
e fome, e a utilização das 
Plantas Comestíveis Não 
Convencionais, entre ou-
tros temas. Foi um evento 
bem rico e cheio de pro-
postas”.
Além de palestras, exibi-
ção de vídeos, teatro e de-
bates, do lado de fora do 
auditório havia estandes 
de produtores artesanais e 
orgânicos, ONGs e grupos 
ligados à cultura alimen-
tar.
O evento teve apoio de 
diversos parceiros como 
o Fundo Social de Solida-
riedade; a Apta (Agência 
Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios); Comevap, 
Arroz Ruzene, Serramar, 
entre outros.

melhorias na via, incluin-
do canalização com tu-
bos, nova pavimentação, 
paisagismo, iluminação, 
sarjetas e revitalização de 
calçadas.
O objetivo da Prefeitura 
de Caraguatatuba é solu-
cionar o problema de ala-
gamentos no local e me-
lhorar o acesso aos bairros 
Jetuba e Portal Fazendi-
nha.


