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A GAzetA dos Municípios

Escolas do Trabalho de 
Taubaté abrem 53 vagas para 
4 cursos profissionalizantes

Taubaté faz bloqueio
contra caso de raiva

Prefeitura de Pindamonhangaba 
inaugura pista oficial de mountain 

bike no Parque da cidade

Jogos Escolares da
Primavera chegam

na semana final

Duas unidades das Esco-
las do Trabalho de Taubaté 
abrem em agosto 53 vagas 
para cursos profissionali-
zantes gratuitos nas áreas 
da beleza e informática.
Na  unidade Jaboticabei-
ras I estarão abertas ins-
crições para o curso  de 
penteados e tranças (22 
de agosto) e design de 
sobrancelhas (29 de agos-
to). Na escola do Cecap, 
as matrículas são para os 
cursos de manicure e pe-
dicure (20 de agosto) e 
Informática Básica (22 
de agosto). Alguns cursos 

Equipes do Centro de 
Controle de Zoonoses 
(CCZ) de Taubaté iniciam  
uma operação de bloqueio 
vacinal para cães e gatos 
após a confirmação do 
primeiro caso de raiva em 
herbívoros deste ano.
A ação acontece na zona 
rural do município, região 
do Registro, onde foi con-
firmado pelo Instituto Pas-

O Parque da Cidade con-
ta, agora, com uma pista 
de Mountain Bike Cross 
Country XCO. A entre-
ga oficial foi realizada no 
domingo (18), com uma 
cerimônia de homenagem 
ao patrono da pista, Jauro 
Pereira Gomes Ferreira 
“Ceará”.
O homenageado foi atle-
ta da equipe de Pinda de 
Mountain Bike e faleceu 
em 2018. Seus familiares 
estiveram presentes à ceri-
mônia e seu irmão Lucas o 
representou, falando sobre 
a emoção desta homena-
gem. 
Na ocasião, a família re-
cebeu uma menção hon-
rosa póstuma de autoria 
do vereador Professor 
Oswaldo. O autor da lei 
de denominação da pista, 
vice-presidente da Câma-
ra vereador Carlos Moura 
Magrão, esteve presente e 
exaltou a memória do ho-
menageado.
O evento teve início com 

No final da segunda sema-
na dos Jogos Escolares da 
Primavera, quatro escolas 
ainda brigam pela con-
quista do título.
Entre os dias 12 e 16 de 
agosto foram disputadas 
as modalidades de basque-
te 3×3 feminino, basquete 
masculino, handebol mas-
culino e feminino e o vôlei 
de areia masculino e femi-
nino.
O Colégio Jardim 
das Nações lidera a                                 
competição com 110 pon-
tos, seguido pelo          Co-
légio Basic com 104 pon-
tos, a EMIEF Profª. Anna 
dos Reis Signorini (Sedes) 
na                              terceira 
colocação com 98 pontos 
e em quarto lugar está a 

possuem exigências espe-
cíficas. Para fazer o curso 
de informática básica,  é 
necessário que o aluno 
saiba digitar.  Possuir o 
certificado de cabeleireiro 
ou auxiliar é pré- requisito 
para o curso de penteados 
e tranças. Para efetuar a 
matrícula, os interessados 
devem apresentar cópias 
do RG,CPF, comprovante 
de endereço de Taubaté e 
comprovante de escolari-
dade. Confira os endere-
ços das unidades, telefo-
nes, quantidade de vagas 
e idade: Jaboticabeiras I 

teur um exame positivo 
para raiva em um boi de 
uma propriedade. A reco-
mendação para os proprie-
tários de rebanhos de bo-
vinos e equinos da região 
é de que também procu-
rem vacinar os animais.
O bloqueio vacinal é pre-
ventivo e acontece de for-
ma complementar, já que 
a região foi abrangida por 

um reconhecimento da 
pista, idealizada pelo ci-
clista Cezário, que inte-
gra a equipe de Pinda-
monhangaba. “A pista 
nasceu da necessidade de 
treinamento da equipe de 
Pinda de XCO Olímpico 
para os Jogos Regionais 
e Jogos Abertos. Estamos 
construindo essa pista 
há 2 anos, com apoio da 
Prefeitura, e procuramos 
acrescentar o intuito de 
possibilitar aos atletas a 
desenvolverem as técnicas 
e a todas as outras pesso-
as a se interessarem nessa 
modalidade como espor-
te”, explicou.
Após a cerimônia de ho-
menagem, foram realiza-
das as largadas da UltraM-
TB, prova realizada no 
local em diversas catego-
rias. Na parte da tarde, na 
pista de Pump Track, foi 
realizado o Best Trick.
O secretário da Semelp, 
professor Antonio Ma-
cedo, destacou que a pis-

EMEF Walter Thaumatur-
go com 92 pontos.
Entre os dias 19 e 23 de 
agosto, última semana de 
competições, o s alunos 
disputarão as seguintes 
modalidades: futsal mas-
culino e feminino, festi-
val de dança e atletismo, 
com as provas de 100m 
rasos masculino e femini-
no, 400m rasos feminino, 
800m masculino, reveza-
mento 4x100m rasos mas-
culino e feminino e reve-
zamento 4x100m rasos 
misto.
Os jogos no período da 
manhã têm início às 8h 
e no período da tarde os 
jogos iniciam a partir das 
13h30.
Os Jogos Escolares da Pri-

– avenida Monte Castelo, 
15 (3625-5068)
Penteados e Tranças
Vagas: 12
Idade:a partir de 18 anos
Design de Sobrancelhas
Vagas: 24
Idade: a partir de 16 anos
Cecap – Rua Firmo Men-
des Castilho, 750 (3686-
1421)
Manicure e Pedicure
Vagas:12
Idade: a partir de 18 anos
Informática Básica- (Se-
nai)
Vagas:5
Idade: a partir de 14 anos

uma ação de vacinação 
antirrábica no dia 3 de 
agosto.
A zona rural de Tauba-
té foi priorizada este ano 
pelo CCZ por se tratar de 
área mais sensível à ocor-
rência de casos de raiva 
em herbívoros. Ainda não 
há previsão de vacinação 
antirrábica na zona urbana 
este ano.

ta será utilizada para o 
treinamento dos ciclistas 
representantes de Pin-
damonhangaba, além da 
população que curte essa 
modalidade de ciclismo. A 
pista tem 4 km e é consi-
derada de dificuldade mé-
dia. Conta com obstáculos 
como trilhas, rampas, pe-
dras, barrancos, subidas 
íngremes, entre outros de-
safios.
O prefeito dr. Isael Do-
mingues lembra que, além 
desta pista de MTB Cross 
Country XCO, o Parque 
da Cidade vem recebendo 
diversas melhorias, como 
a pista de Pump Track 
(maior pista pública ao ar 
livre), construção de qua-
dra de vôlei e de futebol 
de areia, quadra de bas-
quete 3×3, novos banhei-
ros, bikes gratuitas, entre 
outras. Com isso, o Parque 
se firma cada mais como 
um espaço de lazer para as 
famílias e os esportistas da 
cidade.

mavera são organizados 
pela Prefeitura de Tauba-
té por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer de 
Taubaté.
Confira a programação da 
terceira e última semana 
dos Jogos Escolares da 
Primavera:
21/08 – Festival de Dança 
– Teatro Metrópole – Tar-
de
22/08 – Futsal Finais Fe-
minino – Vila Aparecida 
– Manhã
22/08 – Futsal Finais Mas-
culino – Vila Aparecida – 
Tarde
23/08 – Atletismo Finais 
Feminino e Masculino – 
Pista da CTI – Manhã
23/08 – Encerramento – 
Pista da CTI – Manhã
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Miscelânea
Curiosidades

Não praticar atividade física tem um peso enorme na incidência de doen-
ças cardiovasculares, porque interfere em todos os outros fatores de risco. 
Veja os problemas da vida sedentária:
- Obesidade
- Dores musculares
- Pressão alta
- Dores cardíacas
- Encurtamento muscular
- Má postura
- Cansaço
- Baixa resistência orgânica
- Alto nível de estresse
***
Cada profissional tem a sua especialidade

Apicultores são os criadores de abelhas
Cinófilos são os criadores de cães
Columbófilos são os criadores de pombos correio
Entomologistas são os especialistas em insetos
Ornitólogos são os especialistas em pássaros
Piscicultores são os criadores de peixes
Sericultores são os criadores de bicho da seda
Zoólogos são os que estudam os animais

Humor

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram 
fósseis humanos de dez milhões de anos, quando uma das alunas loira da 
nossa classe perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?
***
O marido dirige-se à mulher e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se 
esforçar e aprender a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim pode-
remos dispensar as nossas empregadas.
E a esposa respondeu:
- Eu tenho outra idéia bem melhor. Se você se esforçar sendo mais aten-
cioso e carinhoso comigo até poderíamos dispensar o nosso motorista e o 
nosso jardineiro.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca me-
mória, gostaria de agradecer a graça alcançada através de sua interferên-
cia. Obrigado por... Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é 
que foi que o senhor fez mesmo?  

Mensagens

De uma hora para a outra a criatura é tão mal educada que lhe dá vontade 
de responder na mesma altura. Apesar de tudo, aja de madeira diferente. 
A carranca feroz, o humor é máscara que esconde tristeza ou revolta a 
pedir. Não é soltando as palavras presas na garganta que irá mudá-la. Em 
pessoas assim, mexem por dentro atitudes de aceitação, de não revide, 
olhar calmo, porque fazem pensar no erro e se envergonhar. Mantenha a 
tranqüilidade e pense positivo. Um sorriso, um gesto, uma palavra fazem 
milagres. O amor é um jato de água no fogo dos mal educados e odientos.
***
Toda satisfação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no 
seu contentamento quando alguém lhe oferece palavras de afeto e simpatia 
e faça o mesmo com os outros. Mobilize o sorriso e observará que seme-
lhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felici-
dade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção 
do êxito. Auxilie a todos com suas palavras de entendimento e esperança. 
Se você tem qualquer magia remanescendo de véspera comece o seu dia 
da maneira do Sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo.

Pensamentos, provérbios e citações

O que o bom senso não consegue resolver, o tempo resolve.
Fale a verdade mesmo que ela esteja contra você.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vale mais que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
Quem não vive para servir, não serve para viver.
O futuro é comprado pelo presente.
Fraqueza e crueldade são coisas que andam sempre juntas.
O amor é um sonho que chega para o pouco ser que se é.
A renúncia é a liberdade, não querer é poder.
Antes tarde do que nunca.
Aqui se faz aqui se paga.
Não existe atalho para qualquer lugar que vale a pena ir.
A estrada da vida só tem espinhos quando andamos sozinhos.
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Lobisomem promove Festa 
do Folclore em Taubaté

O Procon da Prefeitura 
de Caraguatatuba realiza 
a Semana de Conciliação 
e Negociação de Dívidas 
entre os dias 22 e 24 de 
outubro, das 10h às 16h, 
no Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e 
Cidadania (Cejusc), no 
bairro Jardim Primavera. 
Na ocasião, os consumi-
dores endividados terão 
a oportunidade de limpar 
o seu nome e recuperar o 
crédito.
O evento contará com re-
presentantes dos bancos 
Santander, Itaú, Caixa 
Econômica Federal, Si-
credi (Sistema de Crédito 
Cooperativo) e da empre-
sa de telefonia Vivo.

Os interessados devem se 
dirigir ao Cejusc e apre-
sentar originais e cópias 
do RG, CPF, comprovante 
de residência, comprovan-
tes da renda (pessoal e fa-
miliar/holerites recibos de 
pensão ou aluguel) e de-
monstrativos das dívidas 
(contratos, extratos, fatu-
ras, carnês).
O Procon de Cara-
guatatuba também                                         
promoveu uma Semana de 
Conciliação e Negociação 
de Dívidas em março des-
se ano.
O Cejusc está localizado 
na Avenida Paraná, 340 – 
Jardim Primavera, próxi-
mo a UPA da região Cen-
tral. Mais informações nos 

telefones (12) 3882-3759 
– Cejusc e 3897-8282 – 
Procon.
Serviço
Semana de Conciliação e 
Negociação de Dívidas
Período: De 22 a 24 de ou-
tubro
Horário: das 10h às 16h
Local: Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e 
Cidadania (Cejusc)
Endereço: Avenida Para-
ná, 340 – Jardim Prima-
vera
Procon de Caraguatatuba
Endereço: Av. Frei Pacífi-
co Wagner, 908 – Centro.
Telefones: (12) 3897-
8282/ (12) 3897-8279
Site: http://procon.cara-
guatatuba.sp.gov.br/
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Lobisomem promove Festa 
do Folclore em Taubaté

Ginasta de Pindamonhangaba 
conquista Título de

Campeã na Copa Baby

Resultado da “Ação Cultural de 
Fotografia Amadora: A Gente 

Faz. A Gente Cuida” é divulgado

Prefeitura de Taubaté discute 
Patrimônio Cultural com
mesa redonda e visitas

Bem Viver recebe roda de 
conversa e convivência 
em Pindamonhangaba

Um lobisomem foi visto 
circulando pelas ruas de 
Taubaté na noite de sába-
do, 18 de agosto, e des-
pertou a curiosidade das 
pessoas. O personagem, 
tema da Festa do Folclore, 
visitou eventos e fez uma 
aparição na praça Santa 
Terezinha.
A estratégia idealizada 
pela Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Taubaté 
foi bem sucedida e con-

Aconteceu a Copa Baby 
de ginástica rítmica, rea-
lizada pela Confederação 
Paulista de Ginástica, em 
parceria com a Semelp 
(Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer), no 
centro esportivo “João do 
Pulo”. As pequenas ginas-
tas da Secretaria de Espor-

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Comunicação 
Social, anunciou nesta se-
gunda-feira (19/08), o re-
sultado da “Ação Cultural 
de Fotografia Amadora: A 
Gente Faz. A Gente Cui-
da”. As inscrições se en-
cerraram na última sexta-
-feira (16/08), às 12h, com 
mais de 50 participantes e 
170 fotos registradas.
O tema da competição foi 
livre, desde que retratasse 
a cidade de Caraguatatuba 
e sem a presença de ros-
tos de pessoas que de al-
guma forma poderiam ser 

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio do grupo de 
trabalho de Patrimônio, e 
em conjunto com o Ob-
servatório da Paisagem, 
promove a partir de hoje e 
também em setembro me-
sas redondas, visita guiada 
e caminhada cultural para 
discutir a importância do 
Patrimônio Cultural da ci-
dade.
O Plano de Preservação 
do Patrimônio Histórico 
Cultural está em elabora-
ção no município e vem 
trazer diretrizes para pre-
servação do patrimônio 
material e imaterial da 
cidade. A sua elaboração 
deve estabelecer o diálogo 
com a sociedade sobre as 
políticas públicas de pre-
servação, o patrimônio do 
município e sua identida-
de. Confira a programação 
completa das atividades:
Mesa Redonda – Patrimô-
nio Cultural – Significa-
dos e Proteção

A Secretaria de Habitação 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, em parceria 
com a Sabesp, realizou 
nos seis condomínios do 
Empreendimento Bem Vi-
ver rodas de conversas e 
convivências. Durante o 
evento foi tratada a aces-
sibilidade das ações e ser-
viços da Sabesp no condo-
mínio.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Habitação, todos os mo-
radores presentes esclare-
ceram suas dúvidas sobre 
as responsabilidades dos 
serviços da Sabesp nos 
condomínios. Foi escla-
recido, ainda, e orientado 

seguiu atrair a atenção do 
público para a 59ª edição 
da tradicional Festa da 
Imaculada entre os dias 22 
a 25 de agosto.
O evento acontece no cru-
zamento entre as ruas dos 
Girassóis e das Camé-
lias, no bairro Imaculada 
e Campos Elíseos, com 
uma programação varia-
da disponível no endere-
ço eletrônico http://www.
taubate.sp.gov.br/festado-

tes fizeram bonito na Copa 
Baby. A equipe de Pinda 
garantiu o título de cam-
peã, na categoria 2012, 
com a ginasta Melissa 
Takeda, e vice-campeã, 
na categoria 2011, com a 
ginasta Nikolly Brandino.
O evento foi aberto ao 
público e a cerimônia de 

identificadas. O corpo de 
jurados foi formado pelos 
fotógrafos da prefeitura 
Claudio Gomes, JC Curtis 
e Luís Gava.
As dez melhores fotos se-
rão expostas na Secretá-
ria de Turismo durante os 
dias 07 e 30 de setembro. 
A grande escolhida para a 
publicação no Jornal In-
forma Caraguá, capa do 
Facebook, e outdoor na 
Rodovia Tamoios é a Nas-
cer do Sol, tirada no Canto 
Bravo por Fabio Ramos.
Resultado                                                                                              
Fabio Aparecido Ramos 
(Nascer do sol no Canto 

Data: 21 de agosto (quar-
ta-feira)
Horário: 18h30
Local: Museu Mazzaroppi 
– estrada Amácio Mazza-
roppi, 249 – Itaim
Mesa Redonda – Educa-
ção Patrimonial: Inventá-
rio e Cidadania
Data: 22 de agosto (quin-
ta-feira)
Horário: 17h
Local: Departamento de 
Arquitetura da Unitau – 
praça Félix Guisard (CTI) 
– 120 – Centro
Visita guiada e roda de 
conversa : Inventário e do-
cumentação do acervo do 
Museu de Agricultural
Data: 24 de agosto (sába-
do)
Horário: 9h
Local: Museu de Agricul-
tura – Quiririm – avenida 
Libero Indiani, 500 – Dis-
trito de Quiririm
Mesa Redonda – Patrimô-
nio Material e Imaterial – 
O Espírito do Lugar

sobre a importância dos 
condomínios realizarem 
o serviço de limpeza das 
caixas de esgoto e gordura 
que devem ser realizado 
em todos os blocos, sendo 
estes de responsabilidade 
dos moradores. Foi escla-
recido também a impor-
tância do pagamento da 
taxa condominial para re-
alizarem as manutenções 
necessárias dos condomí-
nios.
A diretora de Habitação, 
Monique Dias, falou so-
bre “a grande parceria da 
Sabesp com o município, 
pois sempre nos atendem 
quando precisamos de 
orientações para os mora-

folclore/.
A festa também é objeto 
de homenagem pela Câ-
mara de Taubaté. O Le-
gislativo Municipal pro-
move em sua sede, às 19h 
do dia 26 de agosto, uma 
sessão solene pelo Dia 
do Folclore, comemorado 
nacionalmente em 22 de 
agosto, além de comemo-
rações pelo Dia Municipal 
do Figureiro e pelo Dia do 
Violeiro.

abertura contou com a 
presença do prefeito Isael 
Domingues, da primei-
ra-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, Cláudia Domingues, 
do secretário de Esportes, 
Antônio Macedo, e da di-
retora de Esportes, Bruna 
Muassab.

Bravo e Morro do Farol. 
Pôr do Sol na praia Pedra 
da Freira e foto aquática 
na Martin de Sá)
Tais Nogueira Santos Al-
buquerque (Coruja ao nas-
cer do Sol)
Lara Damasceno de Oli-
veira (Brincado no Cama-
roeiro)
Amaury do Amaral (Mo-
mentos felizes no Morro 
do Camaroeiro)
Fernando Donizeti dos 
Santos (Pôr do Sol na 
Martin de Sá)
Alex Costa Maciel Da Sil-
va (Nascer do Sol no Aru-
an)

Data: 04 de setembro 
(quarta-feira)
Horário: 18h30
Local: Centro Cultu-
ral Zumbi dos Palmares 
– avenida das Camás-
sias,291 – Chácara do Vis-
conde
Mesa Redonda – Trans-
formações da Paisagem de 
Taubaté: o diálogo entre o 
Natural e o Edificado na 
construção da identidade 
da cidade
Data: 11 de setembro 
(quarta-feira)
Horário: 18h30
Local: Sítio do Picapau 
Amarelo – avenida Mon-
teiro Lobato, s/ n – Cháca-
ra do Visconde
Caminhada Cultural – 
Taubaté para Taubateanos
Data: 15 de setembro (do-
mingo)
Horário: 9h
Local: Largo da Capela do 
Pilar – esquina da rua Bis-
po Rodovalho com a rua 
Visconde do Rio Branco

dores do Empreendimen-
to”.
Ao longo deste ano, vários 
eventos já foram realiza-
dos com parcerias nos seis 
condomínios. 
“Agradeço a presença da 
socióloga da Sabesp de 
São Paulo, a Francisca 
Adalgisa, que esteve pre-
sente informando sobre a 
importância da SABESP 
ter a acessibilidade em 
realizarem seus serviços 
nos condomínios ofertan-
do um trabalho com dig-
nidade aos moradores no 
tratamento de água, leitu-
ra e impressão das contas 
mensais”, destacou Moni-
que.
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Caraguatatuba realiza Semana 
da Educação Infantil e

Prevenção às Deficiências

Praça do Caiçara recebe
recreação, teatro e dança

com Folclore em festa

Processo Administrativo Nº 295/2019 - Tomada de Preços Nº 005/2019 
- Resultado de Julgamento de Habilitação e Propostas - A Comis-
são Permanente de Licitações, designada pela Portaria Nº 184/2019, 
através de seu Presidente, torna público e para conhecimento dos li-
citantes que, em sessão pública da mesma, datada de 19/08/2019, às 
15h00min, após exame da documentação de habilitação, foram con-
sideradas habilitadas as empresas:  ESPAÇO TOTAL ARQUITETU-
RA E ENG. LTDA e SILVA RIBEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI. Após 
a fase de habilitação e exame da proposta apresentada na sessão e 
adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao se-
guinte resultado classificatório: 1º Colocado: SILVA RIBEIRO CONST. 
EIRELI, com o valor de R$ 108.066,19; 2º Colocado: ESPAÇO TO-
TAL ARQ. E ENG. LTDA, com valor de R$ 120.410,82. Fica aberto o 
prazo recursal. Potim, 20 de agosto de 2019. Publique-se, André Luís 
Soares de Oliveira - Presidente da Comissão de Licitação.

A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a DESERÇÃO do Pre-
gão Presencial Nº 042/2019, objeto: Registro de Preços para Aquisi-
ção Futura e Parcelada de Máquinas e Equipamentos. Sessão reali-
zada em 20/08/2019, às 09h00min. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Agosto é o mês de cons-
cientização sobre a pre-
venção das deficiências. 
Em Caraguatatuba, a Se-
cretaria de Educação, atra-
vés do setor de Educação 
Inclusiva, promove até o 
dia 23, uma semana volta-
da à temática, realizando 
atividades de conscienti-
zação e esclarecimentos.
As atividades serão rea-
lizadas em todas as uni-
dades escolares da rede 
municipal e serão vol-
tadas aos alunos, pais e 
responsáveis, educado-
res e toda a comunidade. 

A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba preparou 
para esta quinta-feira (22), 
data em que se comemora 
o folclore brasileiro, um 
dia repleto de atividades 
recreativas alusivas ao 
folclore para a garotada. A 
programação do Folclore 
em Festa é gratuita e co-
meça a partir das 8h, na 
Praça do Caiçara.
Sucesso nos anos anterio-
res, este ano, o Folclore 
em Festa terá atividades 
realizadas das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h e aten-
derá crianças de todas as 
idades. Durante o evento 
a meninada poderá intera-
gir com os personagens do 
folclore, Saci Pererê, Iara, 
Emília e Curupira. Além 
de participar das brinca-
deiras tradicionais, como: 
amarelinha, bola de gude, 
pião, corda, corrida no 
saco, cabo de guerra, cinco 
marias, pipa. Também irão 

A Diretora de Educação 
Inclusiva, Adriana Coe-
lho, esclarece que há um 
movimento mundial de 
mudança quando se fala 
de deficiência. As práti-
cas, até então centradas 
no tratamento, estão sen-
do revistas e focadas na 
prevenção. Um avanço no 
processo educativo, jun-
to da prevenção, se torna 
necessário, para a redução 
dos índices da deficiência. 
É exatamente por isso que 
o trabalho desta semana 
tem como foco a educação 
na prevenção das deficiên-

assistir a apresentações de 
teatro, música, contação 
de história, palhaçaria e 
circo, roda de capoeira e 
atividades como pintura 
no rosto e desenhos.
Para o coordenador de fol-
clore e tradições populares 
da Fundacc, Felipe Leite, 
iniciativas como esta são 
muito importante para as 
crianças, pois é uma for-
ma de ensinar-lhes sobre 
o folclore e também sobre 
brincadeiras que fizeram 
parte da infância de vá-
rias outras gerações antes 
da internet. “É gratificante 
para nós vermos a crian-
çada brincando e se diver-
tindo fora dos jogos e da 
internet. Eles se divertem 
e nós também”, destacou.
Além das atividades ha-
verá uma decoração típica 
voltada ao folclore pre-
parada com todo o cari-
nho pela equipe de artes 
da Fundacc. As crianças 
também terão acesso ao 

cias. “Prevenir é uma ne-
cessidade urgente e pres-
supõe o conhecimento das 
causas da deficiência ou 
situações de risco capazes 
de gerar mais crianças de-
ficientes”, disse ela.
Atualmente o setor de 
educação inclusiva de Ca-
raguatatuba atende mais 
de 1600 crianças.
Consulte a programação 
na unidade escolar de seu 
filho, sobrinho, neto e par-
ticipe! A informação e o 
conhecimento podem ga-
rantir melhor qualidade de 
vida às nossas crianças.

projeto ‘Biblioteca Viva’, 
implantado na Biblioteca 
Municipal Afonso Schmi-
dt no início do ano e su-
cesso no Festival do Ca-
marão.
Dentre as atividades do 
projeto estão a pintura de 
desenhos de personagens 
folclóricos, livros com a 
temática e decoração lú-
dica.
As escolas interessadas 
em levar seus alunos para 
o dia recreativo precisam 
entrar em contato com 
os coordenadores Felipe 
Leite e Bruna Caldas ou 
com a diretora de cultura, 
Suely Loyola pelo número 
(12) 3897-5661.
Folclore em Festa
Dia: 22/8, quinta-feira
Hora: 8h às 12h e das 
13h30 às 17h
Local: Rua Dr. Paul Har-
ris, 1.107 – Centro (Atrás 
do MACC)
Mais informações: (12) 
3897-5660


