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A GAzetA dos Municípios

Feriado em Taubaté
mantém serviços básicos

Madre Cecília promove 
educação ambiental

Prefeitura realiza plantão de 
dúvidas sobre o estatuto e 

Previdência Municipal

Secretaria de Cultura prorroga
inscrições para o Símbolo Cultural

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente nos dias 20 e 
21 de junho devido ao fe-
riado de Corpus Christi.
A coleta de lixo segue nor-
malmente durante o feria-
do. Os PEVs (Ponto de En-
trega Voluntária) não terão 
expediente na quinta, mas 
na sexta (21) e sábado (22) 
abrem normalmente. O 
Mercado Municipal abre 
em horário diferenciado 
somente na quinta-feira, 
das 6h às 13h. VIAGENS 
– O Terminal Rodoviário 
de Taubaté deverá receber 
cerca de 4.000 pessoas por 
dia durante o feriado de 
Corpus Christi. O núme-
ro é considerado o dobro 
do movimento em um dia 
normal.

Jovens do Madre Cecília 
promovem educação am-
biental em visita às esco-
las de educação infantil da 
Rede Municipal de Ensi-
no. 
Na próxima segunda-
-feira, dia 24 de junho, 
às 9h30, as crianças da 
EMEI Maria Benedita dos 
Santos, no Jardim Imacu-
lada, recebem o “Madre 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Administra-
ção, promove na próxima 
quarta-feira (26), às 18 
horas, o plantão de dúvi-
das referente ao Estatuto 
e Previdência, no Teatro 
Galpão.
O objetivo é reunir os 
servidores públicos mu-
nicipais para tirarem dú-
vidas sobre o Estatuto e 
Previdência Municipal. 
De acordo com informa-
ções da Secretaria de Ad-
ministração, o Estatuto e 
Previdência Municipal se-
rão opcionais e quem não 

A Secretaria de Cultura 
e Turismo de Pindamo-
nhangaba prorrogou as 
inscrições para o concurso 
do Símbolo Cultural da ci-
dade. Todos podem parti-
cipar desde que atenda as 
normas estabelecidas.
Conforme informado pela 
Secretaria de Cultura e 
Turismo, o concurso tem 
como objetivo a seleção 
de um símbolo cultural 
que representará a pro-
moção artesanal de Pinda, 
elegendo a melhor pro-
posta.
O secretário de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma, 

Os destinos mais pro-
curados são: Aparecida, 
São Paulo, Santos, Uba-
tuba, Campos do Jordão, 
sul de Minas Gerais (São 
Lourenço, Caxambu e Ita-
nhandu), Rio de Janeiro, 
Curitiba, Belo Horizonte, 
São José do Rio Preto, 
Resende e Volta Redon-
da. As empresas de ônibus 
trabalham com carros ex-
tras somente quando há a 
necessidade.
ESSENCIAIS – Os servi-
ços essenciais à população 
não serão interrompidos 
durante o feriado:
*HMUT/UPA Infantil;
* Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA 24h) 
Central;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 

Ecologia”.
O Madre Ecologia exis-
te há mais de 10 anos e 
conta com a participação 
ativa de mais de 30 jovens 
atendidos na escola Madre 
Cecília. São atividades de-
senvolvidas aos finais de 
semana que contam com 
o apoio dos responsáveis 
que levam os alunos aos 
encontros.

desejar fazer parte, conti-
nuará com o emprego as-
segurado.
O prazo para adesão será 
de 90 dias a partir da apro-
vação da lei pela Câmara 
de Vereadores de Pinda-
monhangaba. 
O secretário de Adminis-
tração, Fabrício Pereira, 
explica que o regime do 
Estatuto tem algumas fa-
cilidades e benefícios do 
que a própria CLT – este 
ponto será abordado du-
rante o plantão de dúvidas.
O estatuto contará ainda 
com um presidente que 
será um servidor munici-

explica que o concurso 
tem como objetivo esti-
mular os artistas e pes-
soas da cidade a contri-
buírem com um símbolo 
que represente a Princesa 
do Norte. “Pindamonhan-
gaba é rica em símbolos 
seja do ponto de vista da 
natureza, imóveis tomba-
dos, histórico ou mesmo 
da sua economia. Com 
o concurso, a seleção, a 
partir de vários critérios 
estabelecidos, escolherá 
aquilo que é mais signifi-
cativo e assim poderá ser 
aplicado em diversos pro-
dutos, principalmente ar-

Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA 24h) 
Cecap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Mu-
nicipal;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional 
para População em Situa-
ção de Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).

A EMEI Eunice App. P. 
Paulucci, que atende aos 
bairros Marlene Miranda 
e Cataguá, receberam a vi-
sita nesta última segunda e 
terça-feira respectivamen-
te. São propostas ativida-
des lúdicas com dança e 
música que versam sobre 
a preservação do meio 
ambiente e sua importân-
cia.

pal de carreira e dois di-
retores, e também com o 
Conselho           Finan-
ceiro que poderá sugerir e 
colaborar com as decisões 
tomadas.
O gerenciamento do Esta-
tuto e Previdência Muni-
cipal é feito pelo Instituto 
Mais em parceria com o 
Departamento de Recur-
sos Humanos da Prefeitu-
ra e uma comissão de ser-
vidores capacitados, além 
da fiscalização do Tribu-
nal de Contas do Estado, 
Banco Central, Ministério 
da Previdência e Ministé-
rio Público.

tesanais”, destacou
O processo de participa-
ção para o concurso cul-
tural está aberto, desde 
o último mês, e pode ser 
consultado no site da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba www.pinda.sp.gov.
br. Estão dispostos para 
consulta também o regu-
lamento e formulário de 
inscrições.
Mais informações podem 
ser obtidas no Palacete 10 
de Julho, sede da Secreta-
ria de Cultura e Turismo, 
que fica na rua Deputado 
Claro Cesar, 33 – centro. 
Telefone 3642-1080.
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Miscelânea
Curiosidades

O vagalume é um inseto coleóptero que possui emissões luminosas devido 
aos órgãos fosforescentes localizados na parte inferior do abdômen. Essas 
emissões luminosas são chamadas de bioluminescências em razão das re-
ações químicas onde a luciferina é oxidada pelo oxigênio nuclear produ-
zindo oxiluciferina que perde energia fazendo com que o inseto emita luz. 
Outro fator que impulsiona emissões luminosas é o de chamar atenção de 
seu parceiro ou de sua parceira. O macho emite a luz avisando que está se 
aproximando enquanto que a fêmea pousada em determinado local emite 
sua para avisar onde está. Na reação química, cerca de noventa e cinco por 
cento aproximadamente é energia transformada em luz e somente cinco 
por cento aproximadamente se transforma em calor. O tecido que emite a 
luz é ligado na traquéia e no cérebro, dando ao inseto total controle sobre 
a luz. Infelizmente, os vagalumes estão ameaçados pela forte iluminação 
das cidades, pois quando entram em contato com essa forte a iluminação 
das cidades, sua bioluminescências é anulada interferindo fortemente na 
reprodução até serem extintos.

Humor

Todas as crianças haviam saído na fotografia da turma e a professora es-
tava tentando convencê-las a comprar uma cópia da foto do grupo como 
recordação e diz:
- Imaginem que bonito será quando vocês forem grandes e quando virem 
a foto e disserem: Ali está a Catarina, hoje advogada ou também este é o 
Miguel, agora ele é médico!
E um aluno levanta e diz:
- Olhem, olhem, aí está a nossa professora e hoje ela já morreu.
***
O garoto pergunta ao pai:
- Papai, por que é que o senhor casou com a mamãe?
E o pai carinhosamente, abraça o filho e diz:
- Você também está admirado com isso não é meu filho?
***
Quando fazia compras no supermercado, vi um casal empurrando um car-
rinho cheio. Ela ia acrescentando mais e mais produtos e ele suplicando:
- Pare, pare com isso! Se você continuar comprando todas essas coisas 
gostosas, sua mãe nunca mais vai embora...

Mensagens

A idade de ser feliz

Existe somente uma idade pra gente ser feliz. Somente uma época da vida 
de cada pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bas-
tante para realizá-la, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma 
só idade pra gente se encontrar com a vida e viver, apaixonadamente e 
desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem culpa de sentir prazer.
Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa própria 
imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos 
os sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todos os desafios é 
mais um convite à luta que gente enfrenta com toda disposição de tentar 
algo novo, de novo e de novo e quantas vezes for preciso. Essa idade 
tão fugaz na vida da gente chama-se “presente”, também conhecido como 
“agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. 
Você não se torna feliz miraculosamente, por conta de mudanças exte-
riores, mas apenas se você mudar. Você precisa enxergar as coisas de um 
ponto de vista mais amplo. Alguém pode até lhe mostrar o caminho, ensi-
nar técnicas, mas é tudo o que pode fazer, o resto é por sua conta. Buscar 
a felicidade e a alegria e viver não é de forma alguma errado, pecaminoso 
ou prejudicial ao espírito.

Pensamentos, provérbios e citações

Perdoar é divino, mas mandar ir se lascar é bom demais.
Os primeiros 40 anos da infância são sempre os mais difíceis.
Cada pessoa é responsável por fazer um mundo melhor.
O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.
Os ideais da minha vida são: verdade, honestidade e justiça.
A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.
No futuro todos seremos famosos por alguns minutos.
A aparência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.
O tempo é o espaço entre duas recordações.
Para banana frita não tenho nenhuma crítica apenas devoro-as.
Temos duas orelhas e uma boca para escutar mais e falar menos.
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Previsão do tempo para esta noite: Tempo muito escuro.
O amor não precisa ser igual, bastaria ser verdadeiro.
Um amigo é uma pessoa com a qual se pode pensar em voz alta.
É sempre muito cedo para parar.
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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 71, Termo nº 7010
Faço saber que pretendem se casar LUÍS FABIANO MOTA e MARCIA MARIA ALVES DE SOUZA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamonhan-
gaba-SP, nascido em 17 de abril de 1978, de profissão funcionário público, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
no mesmo endereço da contraente, filho de CARLOS MAGNO DE LEMOS MOTA, falecido em Caçapava/SP na data de 
23 de julho de 2008 e de ALAYDE BALBINA DA CONCEIÇÃO MOTA, de 60 anos, natural de São José do Barreiro/SP, 
nascida na data de 7 de julho de 1958, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida 
em 9 de março de 1973, de profissão consultora de vendas, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Augusto 
Francisco Couto, nº 90, Terras Benvirá, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de GUALTER ALVES DE SOUZA, de 71 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascido na data de 30 de maio de 1948 e de MARIA BENEDITA ALVES DE SOUZA, de 72 anos, 
natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 23 de maio de 1947, 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.

Secretaria de Saúde promove 
semana de prevenção
e combate às drogas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde em 
parceria com a ONG Co-
alização, promove do dia 
24 a 29 de junho, a Sema-
na Municipal de Preven-
ção e Combate às Drogas. 
A intenção é mobilizar a 
população para o tema e 
criar redes de proteção.
Na segunda-feira (24), 
será a abertura da Sema-
na Municipal, às 10 horas, 
no auditório da Prefeitura 
com o pronunciamento do 

promotor Jaime Meira dos 
Santos Nascimento Junior. 
Já na terça-feira (25), as 
atividades acontecerão no 
Caps Ad. Na quarta-feira 
(26), das 8 às 12 horas, 
no auditório da faculdade 
Anhanguera, acontece o 
V fórum de prevenção e 
combate às drogas, com 
o tema “Prevenção é me-
lhor solução”, com o dou-
tor Hiran Ravache. Na 
quinta-feira (27), às 9h30, 
acontece um encontro 
com líderes religiosos, no 

auditório da Anhanguera.
Na sexta-feira (28), às 10 
horas, haverá uma capaci-
tação e formação com Pa-
trícia Minari, no auditório 
da Prefeitura. No sábado 
(29), dia de encerramen-
to da Semana Municipal 
de Combate às Drogas, 
as ações serão voltadas ao 
público com o apoio dos 
grupos Alcoólicos Anôni-
mos, Narcóticos Anôni-
mos, Caps Ad e Coalizão, 
na Praça Monsenhor Mar-
condes.
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CRAS Moreira César
promove atividade

em Escola Municipal

Fundo Social de Caraguatatuba 
abre na próxima semana

inscrições para novos cursos

Secretaria de Serviços Públicos 
tem novo comando e ganha

reforço de maquinários

Atleta de Pindamonhangaba lidera 
Ranking Nacional de Atletismo

Na última quarta-feira 
(12), o Cras (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) de Moreira César 
realizou palestra para os 
pais na escola municipal 
Raquel Aguiar. 
De acordo com os organi-
zadores, durante o evento 
foi debatido sobre o amor 

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba 
abre mais duas oportuni-
dades de geração de renda. 
Nos dias 25 e 26 de junho 
(terça e quarta-feira) serão 
abertas inscrições para os 
cursos de Iniciação à Cos-
tura e Pequenos Reparos 
em Costura. O curso de 
Iniciação à Costura é de-
senvolvido para pessoas 
que nunca tiveram con-
tato na área, mas que de-
sejam ingressar em uma 
nova atividade. Já o cur-
so de Pequenos Reparos, 
o candidato necessita ter 
habilidade com máquina 

Após anunciar mudanças 
nas Secretarias Munici-
pais de Caraguatatuba, o 
prefeito Aguilar Júnior se 
reuniu nesta terça-feira 
(18/06) com servidores e 
o novo secretário de Ser-
viços Públicos (Sesep), 
Marcel Giorgeti.
Ele tratou sobre as metas e 
o plano de ação da Sesep, 
assim como o contingente 
de funcionários e os ma-
quinários disponíveis para 
atuar na manutenção da 
cidade.
Além das 34 novas roça-
deiras laterais, a Prefeitura 
de Caraguatatuba também 
alugou duas novas retro-
escavadeiras, mini pá car-

No início deste mês, a 
atleta de Pindamonhan-
gaba, Ketiley Batista, 
venceu o Campeonato 
Estadual de Atletismo, na 
categoria adulta, em São 
Bernardo do Campo. Com 
sua melhor marca, de tre-
ze segundos e vinte e seis 
centésimos, Ketiley lidera 
o ranking nacional.
A jovem de 19 anos é mo-
radora do Alto Cardoso, 
treina desde os 14 anos 
de idade. Todo empenho e 
dedicação podem ser vis-
tos na crescente esportiva 
que Ketiley está: desde o 
último ano, a atleta vem 
conquistando grandes re-
sultados nas competições.
Com uma rotina pesada e 
com folgas somente aos 
domingos, ela treina seis 
vezes por semana, com 
foco nos treinos durante 
a semana sempre à tarde, 

e suas leis segundo a teo-
ria sistêmica das relações 
familiares.
O objetivo foi o fortaleci-
mento dos vínculos fami-
liares. 
Também foi abordado o 
dia mundial de combate 
ao trabalho infantil, e tam-
bém os pais foram convi-

de costura reta. A finalida-
de do curso é ofertar uma 
melhor preparação neste 
tipo de prestação de ser-
viço. No ato da inscrição, 
o candidato passará por 
um teste de aptidão. Os 
interessados devem pro-
curar a sede do Fundo So-
cial, no Centro, das 8h30 
às 16h30. Ter mais de 18 
anos de idade comple-
tos e no ato da inscrição 
apresentar original e cópia 
dos documentos pessoais, 
RG, CPF, título de eleitor 
e comprovante residência.
As aulas iniciam a partir 
do dia 1º de julho, sen-

regadeira (Bob Cat) e um 
caminhão basculante.
Caso haja necessidade, 
ainda estão disponíveis 
para locação caminhões 
munk, caminhões tipo ca-
çamba, caminhões truca-
dos, carreta com prancha 
reta de dois eixos, escava-
deiras hidráulicas, mini pá 
carregadeira,  retroescava-
deiras e rolos compacta-
dores. O contrato tem vi-
gência de um ano e segue 
até abril do ano que vem.
Além desse novo maqui-
nário, a Sesep ainda conta 
com três caminhões bas-
culantes, duas retroesca-
vadeiras, uma escavadeira 
hidráulica, uma mini pá 

às vezes seguido de mus-
culação. A atleta confessa 
que aos sábados prefere 
treinar no período da ma-
nhã.
“Meu próximo passo é 
vencer o Troféu Brasil, 
que irá ocorrer em 31 de 
agosto a 1º de setembro 
deste ano. Esta é uma com-
petição muito importante 
do ano. Manter minha li-
derança do ranking Brasi-
leiro Adulto. E seguir cada 
vez mais focada nos obje-
tos principalmente pra ter 
um ano ainda melhor em 
2020 que promete muitas 
metas”, relata a atleta.
O treinador de Ketiley, 
Luiz Gustavo Consolino, 
conta que ela é muito ta-
lentosa e que ainda nos 
treinos, aos 14 anos, quem 
observava poderia ver o 
potencial para alto rendi-
mento que a jovem pos-

dados a fazerem parte do 
Conselho de Assistência 
Social.
O encontro contou com 
cerca de 20 pessoas e teve 
como retorno a gratidão 
pelos pais, o desejo de re-
tomar o lugar de autorida-
de com os filhos, e a liber-
tação da culpa.

do realizadas uma vez 
por semana, com turmas 
manhã e tarde. As datas 
serão confirmadas após 
fechamento das turmas. 
A presidente do Fundo 
Social, Samara Aguilar, 
destaca que esta é mais 
uma chance das pessoas 
melhorarem sua qualidade 
de vida e dos seus familia-
res, se especializando em 
algo que pode vir a se tor-
nar uma pequena fonte de 
renda. O Fundo Social de 
Solidariedade fica na Rua 
José Damazo dos Santos, 
39 – Centro, telefone: 
3897-5656.

carregadeira e três cami-
nhões trucados.
Uma equipe terceirizada 
ainda reforça o maquiná-
rio com uma do tipo giro 
zero que faz a limpeza 
das ruas, três capinadeiras 
mecânicas bob bod, uma 
retroescavadeira, uma es-
cavadeira hidráulica, seis 
caminhões basculantes, 
uma varredeira grande e 
uma varredeira pequena.
“Vamos montar novos 
planos de ações e frentes 
de trabalho nos bairros 
para agilizar os serviços 
de limpeza e manutenção. 
Agradeço o empenho dos 
servidores”, destaca o pre-
feito Aguilar Junior.

sui. “É uma menina que 
tem três ciclos pan-ameri-
canos e olímpicos à fren-
te, ela tem 19 anos – vai 
fazer 20 ainda, e o auge da 
maturação de atleta de alto 
rendimento é de 26 anos”, 
conclui.
A atleta que representa 
Pindamonhangaba possui 
auxílio direto da Semelp. 
“O apoio faz toda diferen-
ça pra um atleta que dese-
ja evoluir cada vez mais. 
O suporte da Semelp sem-
pre teve grande importân-
cia em cada passo que tive 
e terá muito mais para os 
próximos passos. É muito 
gratificante todo o reco-
nhecimento. Sou muito 
grata”, afirma Ketiley.
A intenção, segundo a Se-
melp, é sempre possibili-
tar meios e recursos para 
que ela possa crescer cada 
vez mais na carreira.
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Caraguatatubense de
coração estreia programa de 

culinária saudável na TV

Técnicos do Programa Saúde 
em Ação visitam Caraguatatuba 

para encontro regional

Água Viva Coral de Caraguatatuba 
busca vozes masculinas

para compor grupo

Nascida em São Paulo, 
com apenas três dias de 
vida mudou-se para Ca-
raguatatuba com a família 
e começou sua história. 
Stella Herrmann, 38 anos, 
cresceu e estudou em Ca-
raguatatuba do fundamen-
tal até o ensino superior, 
quando decidiu trocar de 
profissão e seguir carreira 
na área de nutrição e gas-
tronômica. 
Hoje em dia, atua como 
Nutricionista Clínica e 
Especialista em Padrões 
Gastronômicos. Mãe de 

A equipe da Secretaria de 
Saúde de Caraguatatuba 
esteve reunida, na manhã 
desta terça-feira (18/06), 
com representantes do 
Programa Saúde em Ação, 
junto a profissionais das 
outras três cidades do Li-
toral Norte envolvidos no 
programa.
Estiveram presentes os se-
cretários de Saúde de Ca-
raguatatuba, Amauri Tole-
do; de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, Jonas 
Fontes; dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
do Idoso, Léo Macedo, e 
a adjunta de Saúde, Derci 
Andolfo. No município, o 
projeto envolve além das 
secretarias representadas, 
as pastas de Educação, 
Habitação e Fundacc.
O encontro serviu para 
discutir e estabelecer no-
vas parcerias por meio do 
Governo do Estado de São 
Paulo, dentro do progra-
ma “Saúde em Ação”. No 
projeto de Caraguatatuba, 
a Prefeitura, por meio das 
pastas envolvidas, implan-
ta meios de atendimentos 

O Água Viva Coral de 
Caraguatatuba está em 
busca de novas vozes 
masculinas para compor 
o grupo. Os interessa-
dos em participar devem 
ter, no mínimo, 16 anos 
de idade e comparecer                                                    
ao auditório Maristela de 
Oliveira, na sede da Fun-
dacc – Fundação Edu-
cacional e Cultural de                 
Caraguatatuba, no Centro, 
nos dias 2 e 4 de julho, às 
19h.
São oito vagas a serem 
preenchidas e a preferên-

três filhos, durante as fé-
rias com sua família, seu 
destino certo é Caraguata-
tuba, cidade pela qual tem 
muito carinho.
Após diversas aparições 
em programas como Ma-
nhã Leve e Santa Receita, 
agora é a mais nova con-
tratada da emissora Rede 
Família. 
Ela estreou nesta terça-fei-
ra (18/06) como apresen-
tadora do programa Sabor 
Saudável. O programa 
tem duração de 30 minu-
tos e conta com diversas 

em conjuntos habitacio-
nais instalados na cidade.
Além disso, a parceria 
proporcionará a entrega 
das obras do CAPS (Cen-
tro de Apoio Psicossocial) 
do Sumaré, no dia 27/06; 
e do CAPS-AD (Centro 
de Apoio Psicossocial- 
Álcool e Drogas) do Pe-
requê-Mirim no próximo 
semestre. Além dos leitos 
psiquiátricos da Casa de 
Saúde Stella Maris.
Realizado pela Secreta-
ria de Estado da Saúde, o 
programa Saúde em Ação 
objetiva a união das secre-
tarias dos municípios con-
templados em um objetivo 
em comum: o atendimen-
to do cidadão em todas as 
áreas. Em Caraguatatuba, 
um programa piloto já 
está em andamento junto 
aos moradores do Lotea-
mento Caraguá I.Segun-
do o secretário de Saúde, 
Amauri Toledo, este en-
contro foi resultado de um 
trabalho que já ocorre há 
meses entre as secretarias. 
“Ao todo, agora temos um 
trabalho intersecretarias, 

cia é por vozes graves. O 
candidato que quiser par-
ticipar deve estar ciente 
que, além de saber cantar 
também deve ter dispo-
nibilidade para participar 
dos ensaios e viagens que 
o grupo realiza.
Segundo o regente Jeffer-
son Amorim, que está à 
frente do Coral há quatro 
anos, “Somos um grupo 
performático! Usamos 
também o corpo duran-
te nossas apresentações e 
esse é o nosso diferencial, 
é o que torna nossas apre-

receitas que utilizam ape-
nas ingredientes naturais 
e não industrializados. A 
cada episódio será esco-
lhido um alimento do dia, 
no qual Estela conta as 
qualidades nutricionais e 
dicas culinárias do ingre-
diente.
Sabor Saudável é exibi-
do as segundas e quartas-
-feiras às 19h, no canal 8 
aberto, e pela NET regio-
nal Campinas, nos canais 
26 e 526. Para outras cida-
des é possível assistir ao 
vivo pelo site da emissora.

no qual cada secretaria 
tem sua função, em um 
trabalho multidisciplinar 
entre Saúde, Educação, 
Social, Sepedi, Fundacc, 
Habitação, com o objetivo 
de melhorar a qualidade 
de vida para a população 
do Caraguá I e ampliar as 
perspectivas dos morado-
res de lá”, destacou.
A secretária adjunta de 
Saúde, Derci Andolfo, 
falou sobre a importância 
da participação efetiva 
de todos neste processo 
de atendimento ao Lote-
amento Caraguá I, com 
base na gentileza, digni-
dade, compaixão e respei-
to. “Em busca da melho-
ria da qualidade de vida 
da população, pensamos, 
principalmente, na saú-
de dos adolescentes, que 
representam um número 
significativo. Esta ferra-
menta do Estado tem nos 
ajudado a trabalhar em 
rede, no planejamento das 
ações e na construção de 
propostas efetivas de mu-
dança nessa comunidade”, 
ressaltou.

sentações mais anima-
das”, disse.
O Água Viva Coral com-
pleta 25 anos em 2019 e, 
atualmente, é composto 
por 30 vozes. Seu reper-
tório é variado, indo do 
erudito ao popular. Ele 
também participa de even-
tos culturais e festivais de 
música no Litoral Norte, 
Vale do Paraíba e outros 
estados.
O Coral ensaia todas as 
terças e quintas-feiras, às 
19h, no auditório da Fun-
dacc.


