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A GAzetA dos Municípios

“Ponto Mis” realiza oficina
de figurino no CEU das Artes

Pinda é destaque na Copa São 
Paulo de Ginástica Rítmica Fundo Social promove “Café 

Caipira” no Parque da cidade

André Gohr é campeão
da Copa Hans Fischer de

ciclismo em Santa Catarina

CEU das Artes recebe 
nesta quarta-feira (22), a 
“Oficina de Figurino: luz, 
câmera, ação!”, com a di-
retora de arte Maria Cecí-
lia Amaral. O evento que 
acontecerá das 14h às 18 
horas, conta com 20 vagas 
e é uma realização do Mu-
seu da Imagem e do Som 
em parceria com a Prefei-
tura de Pindamonhangaba.
Esta oficina pretende 
apresentar e desenvolver 
diferentes processos de 
criação e construção de 
figurinos, partindo da aná-
lise de produções audiovi-
suais, como curtas metra-

Aconteceu no último fim 
de semana, a primeira fase 
da Copa São Paulo de Gi-
nástica Rítmica, evento 
organizado pela Federa-
ção Paulista de Ginástica, 
no ginásio Juca Moreira, 
em Pindamonhangaba, 
contando com a presença 
de ginastas de várias cida-
des do Estado.
No último domingo (19), 
aconteceram as disputas 
da categoria Adulto, com 
Pindamonhangaba sendo 
destaque na Elite e tam-
bém no Nível 1.
Na Elite, que reúne ginas-
tas que já disputaram o 
Campeonato Brasileiro de 
Ginástica Rítmica, a jovem 
ginasta, Karen Lavínia da 

O último domingo (20) 
amanheceu cheio de soli-
dariedade e interação, no 
Parque da Cidade. O local 
recebeu o “Café Caipira”, 
promovido pelo Fundo 
Social de Solidariedade.
O café contou com os pro-
dutos feitos nas oficinas 
gratuitas de panificação 
e alimentação saudável 
do “Reinvente”, progra-
ma idealizado e mantido 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade de Pindamo-
nhangaba, e teve apoio da 
Comevap. A intenção foi 
viabilizar aos frequentado-
res do espaço um momen-

No último fim de semana, 
o ciclista, André Gohr, da 
Funvic-Pindamonhanga-
ba, sagrou-se campeão 
geral da edição 2019 da 
Copa Hans Fischer de 
Ciclismo de Estrada, pro-
va organizada e realizada 
pela Federação Catarinen-
se de Ciclismo. A prova 
que aconteceu em Pome-
rode, Santa Carina, reuniu 
diversas equipes do país.
A Copa Hans Fischer é 
disputada com um con-
trarrelógio individual e 
uma prova de estrada. 
Ghor entrou em ação, em 
busca de mais uma vitória 
na crono. Impondo um rit-
mo forte desde o início, o 
ciclista de Pindamonhan-

gens, publicidade, reality 
shows e obras cinemato-
gráficas.
Os participantes (a par-
tir de 14 anos) serão in-
troduzidos aos principais 
conceitos e características 
que envolvem a criação 
de figurinos: pesquisa de 
referências e de materiais; 
apresentação visual do fi-
gurino através do croqui; 
estudo e decupagem do 
roteiro. 
Os alunos serão orien-
tados em um exercício 
prático, na construção de 
figurinos a partir da trans-
formação, customização e 

Silva, sagrou-se campeã 
geral, após conquistar o                                        
primeiro lugar no apare-
lho Bola e o segundo lugar 
no Arco.
Já na categoria Adulto Ní-
vel 1, Maria Eduarda fez 
uma ótima apresentação 
na bola, que lhe garantiu o 
primeiro lugar e ainda fez 
um quarto lugar no arco. 
Na soma dos resultados, 
ficou com o vice-campeo-
nato da categoria.
Além dos resultados deste 
domingo, 
Pindamonhangaba ainda 
teve Júlia Gabriely como 
campeã geral no Infantil 
Nível 1, em disputas que 
aconteceram no sábado 
(18). 

to de partilha e interação 
social, além de divulgar as 
oficinas do Reinvente.
Várias pessoas que esta-
vam passeando pelo Par-
que da Cidade na manhã 
de domingo foram surpre-
endidas com o café. A pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia 
Domingues, acompanhou 
o evento, que teve tam-
bém a presença do pre-
feito Isael Domingues. 
“Fizemos uma surpresa 
agradável para quem veio 
caminhar, correr ou passe-
ar nesta manhã de domin-
go aqui no Parque. Nossa 

gaba não deu chances para 
os demais adversários e 
venceu a prova com tran-
quilidade, complementan-
do os 22 km em 28min-
43seg370. Diego Mendes 
foi o segundo e Jair Santos 
(FMD Rio do Sul) termi-
nou em terceiro lugar.
Já no domingo, André 
Gohr repetiu a boa atua-
ção do dia anterior e ven-
ceu a prova de Estrada, 
concluindo os 149 km 
da prova em 3h54min43. 
Lincoln do Vale (Clube 
Maringaense de Ciclismo) 
ficou com o segundo lugar 
e Jair Santos (FMD Rio do 
Sul) terminou em terceiro 
lugar.
Com as duas vitórias, An-

envelhecimento de peças 
diversas.
Maria Cecília Amaral é 
figurinista, diretora de 
arte e artista educadora. 
Bacharel em Design de 
Moda pela Universidade 
Anhembi Morumbi e com 
especialização em Ceno-
grafia e Figurinos pelo 
Centro Universitário Be-
las Artes.
A inscrição pode ser feita 
através do telefone: 3637-
1715 ou presencialmente 
no CEU das Artes que fica 
na Avenida das Orquídeas, 
647-735 – residencial Vale 
das Acácias.

O título de Júlia veio após 
duas medalhas de prata, 
sendo uma na Corda e ou-
tra em Mãos Livres.
A professora e técnica 
da equipe de Pindamo-
nhangaba, Simone Rosa, 
comentou a participação 
de Pindamonhangaba na 
competição. “Foi uma 
ótima participação, com 
ótimos resultados”, desta-
cou.
O próximo compromisso 
da equipe de Ginástica 
Rítmica será no Torneio 
Junino de Ginástica Rít-
mica de Pindamonhan-
gaba, programado para o 
dia 1º de junho, também 
no Juca Moreira, e aberto 
para todas as categorias.

a intenção é realizar o café 
mais vezes para que mais 
pessoas possam partici-
par e conhecer tudo o que 
é produzido pelas nossas 
oficinas gratuitas do Rein-
vente”, afirmou Cláudia.
O café foi servido na área 
próxima ao portal de en-
trada do Parque da Cida-
de, com café feito na hora 
no fogão a lenha e coador 
de pano, levando o clima 
caipira para o evento. A 
intenção do Fundo Social 
é, futuramente, recuperar 
a casa que foi de Geraldo 
Alckmin e lá fazer um café 
permanente e solidário.

dré Gohr sagrou-se cam-
peão geral na Elite mas-
culina, conquistando mais 
um grande resultado para 
a Funvic/Pindamonhan-
gaba na temporada 2019.  
Jair Santos foi o segundo 
e Lincoln Silva, terminou 
em terceiro na classifica-
ção geral.
A equipe de ciclismo de 
Pindamonhangaba conta 
com o patrocínio da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, Funvic (Fundação 
Universitária Vida Cristã), 
Gelog, Bicicletas Orbea, 
Ert Cycle Sport e Fast-
Cycle. Além do apoio de 
Óculos Ekoi, géis Going, 
Logos Design, PortalR3 e 
Bike76.com
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Miscelânea
Curiosidades

Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fe-
nômeno é conhecido como “heliotropismo”. Não é só os raios solares, mas 
qualquer tipo de luz que incida sobre a planta ativa o hormônio chamado 
“ácido indolilacético”, produzido pelas células jovens localizadas nas fo-
lhas. À noite, na ausência de luz, as plantas voltam à sua posição normal.
***
Segundo os historiadores, a origem do cartão de visitas vem da China, 
onde há milhares de anos, aquele que pretendia casar enviava à mulher 
escolhida um grande carão, no qual mandava escrever seu nome e o de 
seus antepassados e se o pedido era aceito, ela lhe enviava outro carão 
semelhante.
*** 
Os remédios antialérgicos agem sobre a parte da cabeça conhecido como 
hipotálamo, onde fica localizado o centro que regula a temperatura do 
corpo, baixando a febre. Quando esta aumenta, o hipotálamo entra em 
ação para baixá-la por meio de mecanismos como a dilatação dos vasos 
sanguíneos e a transpiração.

Humor

Gravidez na terceira idade

Com toda essa nova tecnologia recente sobre fertilidade, uma senhora de 
70 anos foi capaz de dar a luz um menino. Quando ela teve alta da mater-
nidade, foi para casa e umas amigas vieram visitá-la e uma pergunta:
- Podemos ver o bebê?
E a mãe responde:
- Ainda não. Vou fazer um café e antes poderemos conversas um pouco.
Trinta minutos se passaram e a outra pergunta:
- E agora podemos ver o bebê?
E ela respondeu novamente:
- Não, ainda não.
Depois de alguns minutos elas perguntaram novamente:
- E agora podemos ver o bebê?
E a mãe responde:
- Não, ainda não.
Já impacientes, elas novamente perguntaram:
- Bem e quando podemos ver o bebê?
E a mãe então diz:
- Só quando ele chorar.
E as amigas:
- Quando ele chorar? E por que temos que esperar ele chorar?
E a mãe categórica:
- Porque eu esqueci onde o coloquei!

Mensagens

Você que é jovem, construa a sua felicidade em bases sólidas. A felicidade 
não depende dos outros a não ser de nós mesmos. Se alguém desviá-lo 
do bom caminho, não aceite, siga em uma direção sólida do bem, pois só 
assim conseguirás ser alguém e terás a alegria interior. Estude o mais que 
puder, ouça bons conselhos e os exemplos de seus pais, seja puro e since-
ro, humilde em teus atos e só assim construirás uma vida digna.
*** 
O “mais” acrescenta, o “mais” diminui. Diz um provérbio japonês que 
quando todos estavam elogiando a cauda do pavão, os pássaros contesta-
ram. Mas olhem para as patas dele! O invejoso é sempre aquele que estra-
ga prazeres, que tem sempre um “mais” para diminuir o outro, como se o 
bem dos ouros ferisse ou viesse a diminuir o seu. Quando a gente está com 
vontade de dizer um “mais”, é melhor pensar bem, por que estou querendo 
dar uma de diferente, de contraditório, ter alguma vantagem ou é apenas 
para manifestar a minha pontinha de inveja ou de mal estar.
***
Não tenha medo de falhar. Você falhou muitas vezes, embora possa até 
não se lembrar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você 
quase se afogou na primeira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocu-
pe-se com as chances que você perde quando nem mesmo tenta fazer.

Pensamentos, provérbios e citações

O momento é sempre adequado para se fazer o certo.
A verdadeira sabedoria é não parecer ser sábio.
É melhor viver do que ser feliz.
Estudar é polir a pedra preciosa purificando nosso espírito.
Viver não é necessário, necessário é criar.
As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.
Para o sábio, o suficiente é abundante.
Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio-dia.
As datas, só elas dão a verdadeira consistência à vida e à morte.
Arrependo-me muitas vezes de ter calado, nunca de ter falado.
O dinheiro não é tudo na vida e geralmente nem o suficiente.
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Campanha do Agasalho
inicia arrecadação nas

ruas de Pindamonhangaba

Roupa boa, a gente doa. 
Com essa intenção, teve 
início, na segunda-feira 
(20), a arrecadação nos 
bairros da “Campanha do 
Agasalho 2019”. A saída 
do grupo foi da Praça do 
Quartel, rumo à região do 
Crispim. Na parte da tar-
de, o foco foi a região do 
Campo Belo.
Agasalhos, cobertores, 
calçados e até fraldas ge-
riátricas são bem-vindos 
para ajudar as pessoas que 
mais precisam, na época 
mais fria do ano. Este ano, 
mais uma vez, o Fundo 
Social de Solidariedade 
conta com a participação 
dos voluntários da Sabesp, 
do Exército e da Guarda 
Municipal para a arreca-
dação nas casas.
A arrecadação nos bairros 
será de segunda a sexta-
feira, durante o dia todo, 

até o dia 31 de maio, 
abrangendo toda a cida-
de e distrito de Moreira 
César. Além da Sabesp, 
Exército e Prefeitura de 
Pindamonhangaba, tam-
bém são parceiros do 
Fundo Social de Solida-
riedade na “Campanha do 
Agasalho”, até o momen-
to, a Acip (Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) e a 
Polícia Militar.
Além da arrecadação casa 
a casa, as pessoas interes-
sadas em fazer sua doação, 
podem levar seus produ-
tos diretamente no Fundo 
Social de Solidariedade, 
que fica na rua Deputado 
Claro César, 53, centro.
As caixas de arrecadação, 
cedidas pelo Fundo Social 
do Estado de São Paulo, 
serão entregues para as ci-
dades a partir da próxima 

semana e, então, serão di-
vulgados os locais que te-
rão caixas de coleta de ar-
recadação, no comércio e 
instituições da cidade. No 
ano passado, foram cerca 
de 40 mil peças arrecadas 
e para este ano a meta é 
superar este número.
A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
e primeira-dama, Cláu-
dia Domingues, convida 
a todos a participarem da 
“Campanha do Agasalho” 
de Pindamonhangaba. 
“Agradecemos a todos os 
parceiros que estão nova-
mente conosco nesta cam-
panha. Vamos aquecer os 
corações das pessoas que 
mais precisam e também 
os nossos corações, pois 
estaremos ajudando nos-
sos irmãos a passarem 
pelo frio do inverno”, des-
tacou.
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Prefeitura de Caraguatatuba
entrega kits de limpeza e 
retira entulhos das ruas

do Perequê-Mirim

O dia foi de muito tra-
balho para as equipes de 
limpeza da Secretaria de 
Serviços Públicos, nes-
sa segunda-feira (20/05). 
Retroescavadeira, Bob-
Cat e caminhão caçamba 
estiveram em várias ruas 
do bairro Perequê-Mirim 
para retirar lama, descar-
tes de móveis, restos de 
galhos e folhas que se acu-
mularam nas vias após as 
fortes chuvas dos últimos 
dias.
Moradora há 30 anos da 
Rua Benedito Marcelo dos 
Santos, Benedita Maria de 
Jesus, 66 anos, disse que 
nunca havia tido um volu-
me de água acumulado na 
rua como dessa vez. 
“Bom que a Prefeitura 
veio limpar rápido. Os ma-
teriais de                       lim-
peza também vieram em 
boa hora, vai ajudar bem”, 
disse.
O vizinho Wilson Cardoso 
Silva, 49 anos, também há 
30 anos, concorda: “Dessa 
vez, as águas das chuvas 

represaram muito e o vo-
lume foi tanto que acabou 
entrando dentro das casas. 
Agora temos que pedir 
a toda a vizinhança para 
cuidarem dos descartes e 
do lixo. O caminhão da 
prefeitura acaba de passar 
e tem gente que vai e joga 
lixo nas calçadas”.
Perpétua Socorro do Nas-
cimento, 60 anos, mora-
dora há cinco da Rua El-
vira Antonieta (Travessa 
2), gostou da iniciativa da 
distribuição do kit limpe-
za. “Nós precisamos mui-
to e nos ajuda com certe-
za”, afirmou.
Os trabalhos da Secreta-
ria de Serviços Públicos 
nas vias bem como a dis-
tribuição dos materiais de 
limpeza continuam com o 
apoio de várias secretarias 
no decorrer da semana.
Os kits de limpeza foram 
doados pelo Governo Es-
tadual, por meio da Casa 
Militar, atendendo a um 
pedido oficial do prefeito 
Aguilar Junior.
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Defesa Civil do Estado e 
Instituto Geológico

vistoriam áreas de risco
em Caraguatatuba

Caraguatatuba recebeu 
hoje a visita técnica de in-
tegrantes da Defesa Civil 
do Estado de São Paulo 
e do Instituto Geológico, 
que vieram fazer uma vis-
toria em área de risco no 
bairro Prainha, região cen-
tral da cidade. A equipe 
foi acompanhada pelo vi-
ce-prefeito e secretário de 
Mobilidade Social e Pro-
teção ao Cidadão, Campos 
Júnior, que é coordenador 
da Defesa Civil do muni-
cípio. A área visitada foi o 
trecho de encosta do Mor-
ro do Camaroeiro que fica 
nas ruas Professora Adaly 
Coelho Passos e Dr. Anto-
nio Roberto de Almeida. 
Foram vistoriadas todas as 
casas e prédios que têm os 
fundos voltados para a en-
costa e sofrem com o es-
corregamento de terra em 
períodos de fortes chuvas.
Em conversa com os mo-
radores da área, os inte-
grantes da Defesa Civil 
puderam reforçar todas 
as recomendações e pre-
cauções que já vem sendo 
feitas pela Defesa Civil 
do município, junto aos 
moradores,  para que não 

corram risco.
Após a vistoria, o Instituto 
Geológico emitirá um re-
latório com o diagnóstico 
e prognóstico da situação, 
além de recomendações 
de ações para a área. De 
acordo com o geólogo 
Guilherme Fernandez, o 
relatório deve ficar pron-
to em uma semana e será 
enviado primeiramente à 
Casa Militar do Estado, 
passando em seguida para 
à Defesa Civil do Estado e 
depois para a Defesa Civil 
do município.
Para Campos Júnior, a vi-
sita do grupo tem grande 
importância para o muni-
cípio. “Há décadas este 
trecho do morro sofre com 
escorregamento de encos-
tas. A visita dos técnicos 
do Estado significa termos 
um olhar abalizado sobre 
a questão. Trata-se do que 
há de melhor em relação a 
profissionais da área. Com 
eles, poderemos ter um 
posicionamento mais de-
talhado e atualizado para 
que possamos entrar com 
novas intervenções com 
intuito de diminuir os ris-
cos no local”.
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Sala Verde da Fatec 
Pinda é certificada
pelo Ministério do

Meio Ambiente

Elaborado para ser agro-
floresta, espaço passou 
por recuperação de solo e 
conta com compostagem, 
horta orgânica e cultivo de 
plantas alimentícias
O Departamento de Edu-
cação Ambiental do Mi-
nistério do Meio Ambien-
te (DEA/MMA) certificou 
a Faculdade de Tecnologia 
do Estado (Fatec) Pinda-
monhangaba como Sala 
Verde, em 2018. O proje-
to, que começou em 2000, 
incentiva a implantação de 
espaços socioambientais 
para atuarem como poten-
ciais centros de informa-
ção e formação ambiental.
O espaço foi elaborado 
pelo professor Pedro Ja-
cob, do curso superior tec-
nológico de Manutenção 
Industrial. Ao ver o mato 
começar a crescer em par-
te do terreno da Fatec, ele 
teve a ideia de transformar 
o local em uma agroflo-
resta, com plantas nativas, 
mamão, gengibre, banana 
e hortaliças, entre outras. 
O trabalho começou em 
2017, por meio da implan-
tação do Programa Am-
biental Fama.
Desde então, a área já 
passou por recuperação 
de solo e conta com com-
postagem, horta orgânica 
(com alface, quiabo, be-

rinjela, couve, cenoura e 
tomate) e cultivo de plan-
tas alimentícias não con-
vencionais, como ora-pro-
nóbis e vinagreira.

Centros comunitários, 
escolas municipais e es-
taduais da região passa-
ram a visitar a Fatec para 
participar de oficinas de 
compostagem e horta. A 
Sala Verde também utiliza 
a biblioteca da faculdade 
para aulas de educação 
ambiental.
“Queremos engajar a co-
munidade nesse trabalho 
de educação ambiental 
para contribuir com a sus-
tentabilidade e qualidade 
de vida das pessoas”, afir-
ma Jacob. Além de hor-
tas serem sinônimos de 
alimentação saudável, a 
compostagem ajuda a pro-
longar a vida útil de ater-
ros sanitários.”
Quem quiser participar 
das atividades pode adotar 
um canteiro para cuidar 
dentro da Fatec e acom-
panhar o desenvolvimento 
da agrofloresta. Para isso, 
basta se inscrever na bi-
blioteca da unidade. A Fa-
tec Pindamonhangaba está 
localizada na Rodovia Ve-
reador Abel Fabrício Dias, 
4.010, bairro Residencial 
Pasin.
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Unidade do Sesc em
Taubaté celebra o Mês do 

Meio Ambiente com
programação especial do 
projeto “Ideias e Ações
para um Novo Tempo”

Projeto promove cerca 
de 200 atividades sobre o 
tema, durante todo o mês 
de junho, nas 40 unida-
des do Sesc no estado de 
São Paulo. Sesc Taubaté 
realiza feira de trocas de 
roupas e acessórios, além 
de curso sobre alternativas 
para o autocuidado femi-
nino
No mês em que se celebra 
o Dia Mundial do Meio 
Ambiente (05 de junho), 
o Sesc São Paulo será 
palco de reflexões, trocas 
de ideias e experiências 
sobre temas socioam-
bientais, por meio de uma 
programação especial que 
integra o projeto “Ideias e 
Ações para um Novo Tem-
po”, iniciativa vinculada 
ao programa de Educação 
para a Sustentabilidade, 
mantido pela instituição. 
O projeto traz cerca de 
200 atividades, distribu-
ídas entre as 40 unidades 
do Sesc no estado de São 
Paulo. Em São José dos 
Campos e Taubaté aconte-
cem cursos de agricultura 
natural, feira de troca de 
roupas e acessórios, além 
de debate sobre empreen-
dedorismo coletivo e exi-
bição de filme. O “Ideias 
e Ações para um Novo 
Tempo” é um projeto per-
manente, criado em 2012, 
com ações realizadas du-
rante todo o ano nas uni-
dades do Sesc no estado 
de São Paulo. Tem como 
objetivo identificar inicia-
tivas que conciliam aspec-
tos sociais, econômicos, 
ambientais e culturais nos 
seus modos de vida, pro-
dução e trabalho, além 
de compartilhar práticas, 
saberes e experiências so-
cioambientais voltadas ao 
cuidado com o ambiente e 
com as pessoas, associa-
das ao desenvolvimento 
do território local. Para 
isso, durante todo o mês 
de junho, o projeto inten-
sifica suas ações no intuito 
de integrar os representan-
tes das diversas iniciativas 
socioambientais mapea-
das, além de promover o 
diálogo entre o público 
geral e as iniciativas que 
transformam a realidade 
numa perspectiva respon-
sável, justa, ética e susten-
tável. Para Danilo Santos 
de Miranda, diretor do 
Sesc São Paulo, “As te-
máticas socioambientais 
compõem uma importante 
agenda, especialmente em 
razão da complexidade 
dos dilemas da vida con-

temporânea e de suas con-
sequências para as socie-
dades atuais e vindouras.” 
E complementa: “Diante 
deste desafio, o Sesc atua 
na perspectiva dos pro-
cessos de educação para 
a cidadania, valorizando o 
debate em torno dos direi-
tos e deveres do cidadão, 
como forma de encon-
trar caminhos e respostas 
diante da complexidade 
destas questões.”
O Sesc Taubaté promo-
verá a oficina “Ecologia 
Feminina e na Primei-
ra Infância: Alternativas 
para Cuidar do Corpo e 
do Ambiente”, no dia 29, 
que compartilha méto-
dos naturais e ecológicos, 
como o ecoabsorvente, 
o coletor menstrual e as 
fraldas ecológicas, livres 
de químicas, agrotóxicos 
e plásticos, ministrada por 
Cristina Eustáquia.
As atividades fazem par-
te da ação organizada e 
apresentada pelo projeto 
“Ideias e Ações para Um 
Novo Tempo”, vinculado 
ao programa de Educação 
para a Sustentabilidade do 
Sesc São Paulo. O projeto 
envolve todas as 40 uni-
dades do Sesc no estado – 
que apresentam juntas, du-
rante todo o mês de junho, 
mais de 200 atividades, 
com o propósito de apro-
ximar, educar, estimular 
conversas, saúde, bem-es-
tar e empreendedorismo 
ao mesmo tempo em que 
conscientiza e promove 
qualidade de vida.
Além da programação es-
pecial em todas as unida-
des, o Sesc SP apresenta a 
10ª Conferência Interna-
cional de Educação Am-
biental e Sustentabilida-
de – o melhor de ambos 
os Mundos (Best of Both 
Worlds), entre os dias 12 
e 15, no Sesc Sorocaba, 
com palestras de impor-
tantes nomes do ativismo 
socioambiental, como o 
indiano Manish Jain, An-
tônio Nobre, Sonia Guaja-
jara e Célio Turino; mesas 
de debates; apresentação 
de pôsteres; oficinas e in-
tervenções culturais. A 
realização é em parceria 
com a ESALQ/USP – La-
boratório de Educação e 
Política Ambiental (OCA) 
e a Universidade Federal 
de Alfenas.
A programação comple-
ta por unidade e detalhes 
sobre a conferência estão 
disponíveis em <http://bit.
ly/2LxzaQP >.
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Exposição de arte
“Celebrar 2019” chega
ao Taubaté Shopping

Vendas nos supermercados 
fecham primeiro trimestre 

de 2019 em queda

Serão exibidas 25 telas e 
18 esculturas que seguem 
o tema “Terra Adorada: 
Os filhos desse solo”
A Secretaria de Educação 
de Taubaté exibe desde 
ontem, segunda-feira, dia 
20, no Taubaté Shopping, 
a “Exposição de arte Ce-
lebrar 2019”, cujo tema é 
“Terra Adorada: Os filhos 
desse solo”. A exibição 
faz parte do Programa de 
Ensino Integral que visa 
ampliar as oportunidades 
educacionais dos alunos 
em diferentes áreas do co-
nhecimento.
A mostra é desenvolvida 

Efeito calendário foi o 
grande responsável pela 
redução de 1,13% no Ín-
dice de Vendas dos Super-
mercados, em relação ao 
mesmo período de 2018
O faturamento real dos su-
permercados no estado de 
São Paulo (deflacionado 
pelo IPS/FIPE e calculado 
pela Associação Paulis-
ta de Supermercados), no 
conceito de mesmas lojas 
– que considera as unida-
des em operação no tempo 
mínimo de 12 meses – re-
gistrou queda de 4,41% 
em março, no comparati-
vo com o mesmo mês do 
ano anterior.
Comparando o primeiro 
trimestre de 2019 com o 
mesmo período de 2018, 
a queda registrada é de 
1,13%. 
Para o economista da 
APAS, Thiago Berka, o 
fator fundamental para 
este número é que a Pás-
coa e o Carnaval caíram 
em datas bem distantes 
de um ano para o outro, o                   
chamado “efeito calendá-
rio”, o que atrapalhou a 
comparação no resultado 
das vendas.
“Com o desencontro de 
datas sazonais observa-
das em 2019 em relação 
a 2018, como o Carna-
val – que foi em meados 
de fevereiro em 2018 e 
no começo de março em 

com o objetivo de valo-
rizar as raízes brasileiras 
por meio da arte. Serão 
apresentadas 25 telas e 18 
esculturas criadas por alu-
nos.
As peças permanecem 
próximo da Pernambuca-
nas, até 3 de junho, e po-
dem ser visitadas gratuita-
mente das 10h às 22h.
Serviço
Exposição de arte Cele-
brar 2019
Data: segunda-feira (20 
de maio) a segunda-feira 
(3 de junho)
Hora: 10h às 22h
Local: Alameda Cultural

2019 – e da Páscoa – em 
1º de abril de 2018 e em 
21 de abril de 2019 -, não 
podemos avaliar as ven-
das dos supermercados 
como ruins. É necessário 
aguardar o quadrimestre 
completo para que possa-
mos observar o verdadei-
ro desempenho acumula-
do deste ano”, explicou o 
economista.
Berka ainda afirma que 
boa parte das compras 
ocorre geralmente uma se-
mana antes das datas co-
memorativas. “Pelo fato 
de a Páscoa, por exemplo, 
ser no dia 21 de abril, os 
resultados só serão per-
cebidos no final do mês. 
Além disso, como o fim 
do mês é uma época que o 
consumidor já gastou boa 
parte do salário, muitos 
deixam as compras para 
os últimos momentos vi-
sando conseguir algum 
desconto de última hora, e 
isso também tem impacto 
nas vendas”, analisou.
Desempenho por Região
Apesar das quedas nas 
vendas em todas as áre-
as avaliadas, a região da 
Grande São Paulo e o inte-
rior do estado tiveram de-
sempenhos que podem ser 
considerados razoáveis, 
dado o desencontro das 
datas, grande vilão do IVS 
no primeiro trimestre e do 
mês de março de 2019.
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EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO: CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE POTIM – PERMISSIONÁRIA: A. J. NOGUEI-
RA EVENTOS ME – OBJETO: TERMO DE PERMISSÃO DE USO 
OBJETIVA REGULAMENTAR O USO PELA PERMISSIONÁRIA, 
DO(S) ESPAÇO(S) SOB O NÚMERO: LOTES 01 A 03, DESTINA-
DOS A EXPLORAÇÃO FÍSICOS DESTINADOS À EXPLORAÇÃO 
DE PONTOS DE VENDA DE BEBIDAS (CERVEJA, ÁGUA, REFRI-
GERANTE, SUCO, ENERGÉTICO, DESTILADOS E COQUETÉIS 
DE FRUTAS) E ALIMENTAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 
ANIVERSÁRIO DA CIDADE 2019, NOS DIAS 14 A 19 DE MAIO DE 
2019, CONFORME CONDIÇÕES DESCRITAS ABAIXO, NO TERMO 
DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE INTEGRAM A PRE-
SENTE CHAMADA PÚBLICA – VIGÊNCIA: 09/05/2019 À 19/05/2019 
– VALOR: R$ 6.646,20 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 
008/2019.

Prefeitura de Caraguatatuba realiza 
diversos serviços em toda a cidade 

em decorrência das chuvas

Caraguatatuba promove
ações de combate ao mosquito 

transmissor da dengue

Atividades de dança e
ginástica promovidas no

Ciapi continuam normalmente

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Serviços Públicos 
(Sesep), está realizando 
diversos serviços em con-
sequência das fortes chu-
vas nos últimos dias.
No bairro Perequê Mi-
rim, uma equipe da Sesep 
está fazendo a limpeza e 
lavagem com caminhão 
pipa nas ruas do bairro. 
Os funcionários também 
estão realizando o serviço 
de bota fora para retirar 
inservíveis e outros mate-
riais que foram arrastados 
pela chuva.
A equipe conta com 10 
funcionários, com o apoio 
de duas retroescavadeiras, 
cinco caminhões trucados, 
uma máquina BobCat, 
uma motoniveladora (Pa-
trol) e um caminhão pipa.
Além desse maquinário, 
a Sesep trabalha em con-
junto com a Sabesp (Com-
panhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo) que disponibili-
zou outro caminhão pipa 
e uma máquina lavadora 
de alta pressão para fazer 
a desobstrução das redes 
coletoras de esgoto e esco-
amento de águas pluviais.
Os serviços no bairro co-
meçaram no sábado, após 
as chuvas fortes e, segun-
do a previsão, serão finali-
zados amanhã.
Na Prainha, a Sesep jun-
tamente com a Secretaria 
de Obras Públicas, está 
realizando a limpeza das 
ruas Adaly Coelho Passos, 
Dr. Antônio Roberto de 
Almeida e adjacentes. No 
local estão mais de 40 fun-
cionários.
Além de um caminhão 
pipa disponibilizado pela 
Secretaria de Obras, a 
equipe da Sesep ainda 
conta com uma retroesca-
vadeira, uma motonivela-
dora (Patrol), caminhões 
trucados, uma máquina 
BobCat e máquinas de hi-
drojateamento.
Uma nova rede de tubu-
lação de drenagem está 
sendo instalada no bairro 
Jaraguazinho. Aproxima-
damente 20 metros line-

A luta contra o mosquito 
transmissor da dengue, 
Aedes Aegypti, continua 
acontecendo por toda ci-
dade e região. Em Ca-
raguatatuba, medidas e 
ações para combater o 
inseto continuam sendo 
realizadas pela Secretaria 
de Saúde e Centro de Con-
trole de Zoonoses (CCZ). 
Segundo dados atualiza-
dos da última sexta feira 
(17/05), até agora foram 
notificados 230 casos da 
doença, sendo 112 posi-
tivos, 118 negativos e 16 
em investigação, no mês 
de maio. Para conscienti-
zar a população e manter a 
fiscalização nos bairros, o 
CCZ realiza visitas às ca-
sas das pessoas diariamen-
te e durante o ano todo, 
alertando sobre os riscos 
de manter caixas d’água 
destampadas, garrafas 

As aulas de ginástica e 
dança realizadas no sa-
lão do Centro Integrado 
de Atenção à Pessoa com 
Deficiência e ao Idoso 
(Ciapi), serão transferidas 
para a quadra de esportes 
do espaço. A mudança do 
local será mantida até que 
todas as famílias desaloja-

ares de tubos com 0.80m 
de diâmetro estão sendo 
colocados na Travessa 
Sebastião Moreira Cesar 
para facilitar o fluxo da 
água.
Estão trabalhando no lo-
cal 11 funcionários com 
uma retroescavadeira e 
um caminhão toco que faz 
o transporte dos materiais. 
Segundo a previsão, a 
rede estará completamen-
te instalada até o final des-
sa semana.
Dois funcionários da Se-
sep estão auxiliando os 
moradores do bairro Mor-
ro do Algodão, eles tam-
bém estão fazendo o mo-
nitoramento da água da 
chuva acumulada no bair-
ro que até agora abaixou 
cerca de 50%.
A Sesep está preparada 
com mais uma equipe mu-
nida de retro escavadei-
ra e caminhões trucados 
para realizar os serviços 
que forem necessários no 
bairro.
Ainda no Morro do Algo-
dão, nos dias 18 e 19/05, 
a Sesep estava auxiliando 
no transporte de famílias 
para o CIAPI. A equipe 
formada por seis funcio-
nários estava fazendo o 
transporte com dois bar-
cos e três caminhões mul-
tiuso.
Também está sendo rea-
lizado hoje (20/05) o de-
sassoreamento com uma 
escavadeira hidráulica no 
canal de drenagem na Rua 
Ivo Gonçalves Relva, lo-
calizada no bairro Jardim 
Britânia.
Esse canal é um braço do 
Rio Lagoa que abrange 
todo o bairro Pontal San-
tamarina, fazendo a lim-
peza e desassoreamento 
do canal, facilita o escoa-
mento das águas em todo 
o bairro.
Segundo a previsão, a lim-
peza do canal será finali-
zada amanhã.
Regional Norte
A Secretaria de Serviços 
Públicos também está tra-
balhando na região Norte 
da cidade e um dos servi-
ços realizados é a inter-

pet, recipientes de comi-
da e água para animais e 
outros objetos que podem 
acumular água. Segundo o 
coordenador do Centro de 
Controle de Zoonoses, Ri-
cardo Fernandes de Sousa, 
não dá para descuidar. “A 
tendência nesse período 
do ano é diminuir a pro-
liferação dos mosquitos, 
porém a frequente chuva 
tem contribuído negati-
vamente nessa questão”, 
explicou.
Nos próximos dias, a 
equipe do CCZ realizará 
também uma avaliação de 
densidade larvária no Rio 
do Ouro, com o objetivo 
de identificar os níveis de 
infestação das larvas do 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor de doenças 
como dengue, chikun-
gunya e zika, na região. A 
meta é conseguir os dados 

das pelas chuvas retornem 
para um local seguro.
A coordenação do Ciapi 
esclarece aos frequenta-
dores que continuem com 
a rotina diária, pois não 
haverá nenhum cancela-
mento de atividades.
Desde a última quinta-
feira (16/05), as pesso-

venção e desobstrução no 
Rio Gracuí.
Segundo informações da 
equipe, uma galeria de 
drenagem onde deságua 
todas as águas dos bair-
ros Jardim do Sol, Jardim 
Mariella, e Massaguaçu 
não aguentou o volume da 
água e cedeu, causando a 
obstrução do fluxo do rio.
A Sesep enviou uma es-
cavadeira hidráulica, dois 
caminhões trucados e oito 
funcionários até o local 
para fazer a desobstrução 
do rio, o que abaixou con-
sideravelmente o nível da 
água nos bairros.
Após o escoamento e o 
nível da água baixar na 
galeria, a Sesep fará a re-
construção da galeria com 
instalação de uma nova 
rede de drenagem no Mas-
saguaçu.
O serviço ainda está em 
andamento e até o final da 
próxima semana será fina-
lizado completamente.
Também na região Nor-
te, a Sesep está fazendo a 
manutenção das ruas 10 e 
3, localizadas nos bairros 
Verde Mar e Jetuba res-
pectivamente.
Devido a força da água, as 
ruas sofreram com erosões 
e parte das ruas cederam. 
Uma equipe com seis fun-
cionários, dois caminhões 
trucados e uma retro esca-
vadeira foram até os bair-
ros para fazer os reparos.
A Rua 10 do bairro Verde 
Mar não é asfaltada então 
o trabalho está sendo feito 
com bica corrida (com-
posto por pó de pedra e 
cascalho). Nas áreas mais 
danificadas também estão 
sendo utilizados rachão 
para firmar uma base e de-
pois uma segunda camada 
de bica corrida é colocada.
No Jetuba, a parte que 
cedeu foram as calçadas, 
não sendo necessário o re-
capeamento das vias. As 
calçadas estão sendo re-
construídas além de utili-
zar material de contenção 
para reforçar o trabalho.
Até o final da tarde de 
hoje as manutenções das 
ruas serão finalizadas.

de todos os bairros e tor-
nar as medidas combati-
vas mais eficientes.
Segundo Ricardo Fernan-
des, a parte mais impor-
tante do trabalho é fazer 
as pessoas entenderem 
que verificar utensílios 
e objetos que acumulam 
água é necessário, mes-
mo em dias sem chuva ou 
sem a visita do CCZ. “Não 
podem lembrar de fazer a 
checagem apenas nos dias 
em que a equipe passa 
fiscalizando ou quando 
chove. O mosquito não 
precisa de muito para pro-
liferar”, afirmou.
Todas as ações realizadas 
na cidade estão sendo in-
tensificadas para combater 
o mosquito transmissor da 
dengue, mas grande parte 
do trabalho começa dentro 
de casa e com a participa-
ção de todos.

as que ficam alojadas no 
Ciapi recebem diariamen-
te alimentação, apoio de 
assistentes sociais, aten-
dimento médico e de en-
fermagem.
O Ciapi fica na Rua Jorge 
Burihan, nº 10 – Jardim 
Jaqueira (atrás da Rodovi-
ária).


