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Projeto Conviver
promove mesa redonda

sobre Alzheimer

Prédio do Conselho Tutelar é 
inaugurado após reforma e

ampliação em Pindamonhangaba

Palestra sobre cultura negra 
acontece no Museu hoje
em Pindamonhangaba

Campanha Maio Amarelo 
leva minicircuito

e robô a shopping

O Projeto Conviver, em 
parceria com a Secreta-
ria de Saúde de Taubaté, 
promove na próxima sex-
ta-feira, dia 24 de maio, 
às 14h, no Centro de Con-
vivência do Idoso da Vila 
Marli, uma mesa redonda 
sobre “A importância da 
família e dos cuidadores 
no enfrentamento da do-
ença do Alzheimer”.
O encontro acontece com 
profissionais de geriatria, 
psicologia e serviço so-
cial. Um momento de re-
flexão, partilha, cidadania 

Nesta sexta-feira (24), a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Assistência 
Social, inaugura o prédio 
do Conselho Tutelar, às 10 
horas, após uma reforma e 
ampliação. 
O prédio passou por me-
lhorias nas condições físi-
cas e recebeu novos equi-
pamentos.
A reforma que começou 
ainda no fim do ano pas-
sado, teve diversas fases 
como realocação dos es-
paços disponibilizados 
com a construção de duas 
novas salas, pintura, cons-
trução de novas salas, co-

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina recebe,  
o fotógrafo e doutorando 
em Ciência da Religião, 
Marco António de Sá, 
para uma palestra sobre a 
exposição “Negra Devo-
ção”, aberta ao público, às 
19h15.
A exposição “Negra De-
voção” reúne 30 fotogra-
fias e reconta a participa-
ção da cosmologia Bantu 

Nesta sexta-feira, 24 de 
maio, a Secretaria de Mo-
bilidade Urbana de Tauba-
té, dentro da programação 
da Campanha Maio Ama-
relo, promove uma ação 
no Taubaté Shopping, das 
16h às 20h, com minicir-
cuito, blitz educativa e 
robô mascote do progra-
ma permanente de educa-
ção para o trânsito. A ação 
é voltada para o público 
infantil.
Com o minicircuito, as 
crianças podem vivenciar 
situações sobre regras 
básicas, a importância da 
sinalização viária e os va-
lores desejados para uma 
condução ética e segura 
no trânsito.
A campanha Maio Amare-
lo teve início no dia 2 de 
maio com ações em diver-
sos locais e visa chamar 
a atenção da população 
sobre o risco de aciden-
tes e mortes no trânsito e 
os cuidados que todos de-
vem observar para a redu-
ção desses índices. A cor 
amarela foi escolhida por 
ser muito presente nas si-

e fortalecimento de víncu-
los.
Atualmente, o Projeto 
Conviver atende mais de 
1.200 idosos em grupos 
espalhados pelos bairros 
e proporciona acesso aos 
benefícios e serviços so-
cioassistenciais, eventos 
festivos, encontros, pales-
tras; além das atividades 
que acontecem no Centro 
de Convivência da Vila 
Marli, como coral, dança 
de salão, hidroginástica e 
alongamento.
As ações visam a inte-

locação de vidros, mobili-
ário novo, colocação de ar 
condicionado, instalação 
de novos computadores e 
a construção de brinque-
doteca com brinquedos 
doados que ficarão à dis-
posição das crianças aten-
didas
“É muito importante que 
os conselheiros tenham 
esse espaço com melhor 
condição de trabalho. 
Cabe à Assistência Social 
ter esse olhar dedicado 
para que eles trabalhem 
bem, pois o Conselho Tu-
telar é um órgão de suma 
importância para a cidade, 
porque atua na fiscaliza-

– povo africano – nas tra-
dicionais festas de Nossa 
Senhora do Rosário e de 
São Benedito. 
A mostra retrata a devo-
ção, a tradição de festas 
religiosas e a ancestrali-
dade negra por meio de 
registros fotográficos de 
tamborzeiros, de conga-
das e de pessoas.
Marco espera que o co-
nhecimento partilhado na 
palestra, “aumente o res-

nalizações de trânsito, nas 
placas de advertência e no 
semáforo, onde o amare-
lo indica que o motorista 
precisa ter atenção.
A cidade de Taubaté redu-
ziu significativamente os 
índices de acidentes nos 
últimos 6 anos, em torno 
de 65%, sendo que em 
2012 foram registrados 
4.853 acidentes e 1.704 
em 2018. 
Já em 2019 a redução no 
primeiro trimestre foi de 
26%, quando comparado 
com o mesmo período do 
ano passado. 
Os dados são fornecidos 
pelo 5º Batalhão da Polí-
cia Militar.
Essa redução é um reflexo 
das ações da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, que 
realiza um trabalho per-
manente de educação para 
o trânsito com orientação 
para munícipes, escolas e 
empresas; serviços de im-
plantação, adequação e re-
vitalização da sinalização 
viária, e também ao traba-
lho ostensivo nas ações de 
fiscalização de trânsito e 

gração e participação do 
idoso na sociedade, con-
tribuindo para reverter a 
imagem cultural do enve-
lhecimento.
Serviço:
Mesa redonda “A impor-
tância da família e dos cui-
dadores no enfrentamento 
da doença do Alzheimer”
Dia 24 de maio
Horário: 14h
Local: Centro de Convi-
vência do Idoso da Vila 
Marli – rua Ismênia de 
Matos Ribas, 65 – Vila 
Marli

ção da garantia e proteção 
da criança e do adolescen-
te do município”, comen-
tou a secretária de Assis-
tência Social, Ana Paula 
Miranda.
O Conselho Tutelar é o ór-
gão responsável por prio-
rizar os direitos da criança 
e do adolescente, e é re-
gido pelo ECA (Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente), instituído pela Lei 
8.069, do dia 13 de julho 
de 1990. A sede do Conse-
lho Tutelar, em Pindamo-
nhangaba, está localizada 
na rua doutor Aníbal Jesus 
Pinto Moreira, 237, no 
bairro Alto Cardoso.

peito e diminua o precon-
ceito sobre uma população 
que, de fato, é responsável 
por muito da forma de vi-
ver e de entender o mundo 
na sociedade em que vive-
mos no Brasil”.
A exposição poderá ser vi-
sitada no Museu até 9 de 
junho, de segunda-feira a 
sábado, das 9 às 17 horas. 
O Museu Histórico fica na 
rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, 260, centro.

no monitoramento através 
das câmeras do COI.
Serviço:
Confira os locais que ain-
da vão receber a Campa-
nha Maio Amarelo 2019:
24 de maio
Minicircuito e blitz – 16h 
às 20h
Local: Taubaté Shopping 
– av. Charles Schnneider, 
1700 – Vila Costa
25 de maio
Palestra – 9h30 às 11h30
Local: Centro de Forma-
ção de Condutores – rua 
Dona Chiquinha de Mat-
tos, 20 – Centro
Minicircuito e blitz – 16h 
às 20h
Local: Via Vale Garden 
Shopping – avenida Dom 
Pedro I, 7181 – Estoril
31 de maio – 13h às 15h 
(encerramento)
Minicircuito adaptado + 
apresentação musical e te-
atral
Local: EMIEF Sargen-
to Everton Vendramel de 
Castro Chagas (Sítio II) 
– avenida Dr. José Ortiz 
Patto, s/nº – Sítio Santo 
Antônio
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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.

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 23/05/2019
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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.

Vacinação contra a gripe 
atinge mais de 70%
dos grupos de risco

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Proteção a Riscos e Agra-
vos à Saúde, vacinou 73% 
da população que faz parte 
dos grupos indicados pelo 
Ministério da Saúde. Até 
o momento, 34.431 pesso-
as dos grupos prioritários 
foram vacinadas, a meta 
para o município é de 
imunizar 47 mil pessoas.
O maior grupo de pessoas 
imunizadas é o de idosos, 
com 13.111 vacinados. O 
grupo prioritário de crian-
ças de continua abaixo 
no número ideal: apenas 
7.850 crianças foram imu-
nizadas, sendo que a meta 
é 11.359. Ainda de acordo 
com o Departamento de 
Riscos e Agravos à Saúde, 
tem sido realizada uma 
busca ativa nas escolas, a 
fim de encontrar as crian-
ças e professores que ain-
da não foram imunizados. 
Além de 25 postos espa-
lhados por toda a cidade, 

a vacina pode ser encon-
trada no posto central de 
Pindamonhangaba.
De acordo como diretor do 
Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde da Prefeitura, Rafa-
el Lamana, “é preciso que 
as pessoas se conscienti-
zem sobre a importância 
da imunização para es-
ses grupos mais vulnerá-
veis. O principal objetivo 
da campanha é reduzir a 
mortalidade, as complica-
ções e as internações que 
ocorrem em consequência 
das infecções pelo vírus 
da influenza”, alertou.
As pessoas dos grupos 
prioritários têm até o final 
deste mês para procurar o 
local de vacinação mais 
próximo de sua casa. São 
eles: crianças de 6 meses 
a menores de 5 anos, ges-
tantes em qualquer idade 
gestacional, mulheres no 
período de 45 dias após 
o parto, trabalhadores da 
área de saúde dos servi-

ços públicos e privados, 
pessoas com 60 anos ou 
mais de idade, portadoras 
de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras 
condições clínicas espe-
ciais independentemente 
da idade, população priva-
da de liberdade e do siste-
ma prisional, e os profes-
sores das escolas públicas 
e privadas que estão em 
sala de aula. Para ser imu-
nizado, é indispensável 
levar documento pessoal 
e cartão de vacinação. As 
pessoas portadoras de do-
enças crônicas não trans-
missíveis (comorbidades) 
devem apresentar a pres-
crição médica. As puérpe-
ras devem levar também a 
certidão de nascimento da 
criança ou cartão da ges-
tante. Professores e traba-
lhadores da Saúde devem 
apresentar documento que 
comprove o vínculo com 
a categoria profissional 
(contracheque, crachá, 
etc).



página 3A GAzetA dos Municípios23 de maio de 2019

Caraguatatuba realiza 2º encontro 
para a integração dos valores e

saberes da educação física escolar

Artista plástico doa imagem de 
Santo Antonio à igreja que
será elevada a Santuário

Piscina do CIASE
Travessão retoma as

atividades em Caragua

Prefeitura de Caraguatatuba
continua ações de drenagem

no Pontal de Santamarina

No período de maio a 
novembro de 2019, a Se-
cretaria de Educação de 
Caraguatatuba está pro-
movendo a formações 
para professores de educa-
ção física da rede munici-
pal.
O projeto “Integração 
dos Valores e Saberes de 
Educação Física” está em 
sua 2ª edição e é realiza-
do pela equipe de Apoio 
Pedagógico de Educação 
Física, em parceria com 
professores da Secretaria 

O artista plástico Carlo 
Cury doou na última se-
gunda-feira (20) a ima-
gem de Santo Antonio que 
produziu em argila ao Pa-
dre Beto, pároco da igreja 
de mesmo nome e que no 
dia 13 de junho será eleva-
da a Santuário Diocesano 
de Santo Antonio de Ca-
raguatatuba. O ato simbó-
lico foi realizado durante 
a abertura da exposição 
‘Testemunho de Religiosi-
dade, Anjos, Santos e Cru-
zes’ que fica no saguão da 
Secretaria Municipal de 
Turismo (Setur) de Cara-
guatatuba até o dia 20 de 
junho. Na ocasião, a pri-
meira dama de Caraguata-
tuba e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Samara Aguilar, entregou 
a Carlo Cury e ao Padre 
Beto escapulários de pare-
de  do Santo Padroeiro do 
Município como parte do 
Projeto Santo Antônio de 
Caraguatatuba.
“Ele foi confeccionado 
pelas pessoas atendidas 
pelo Fundo Social de Soli-
dariedade da cidade e que 
será vendido na Festa do 
Padroeiro para arrecadar 
fundos aos Projetos So-
ciais geridos pela entida-
de”, explica.
O Projeto iniciou em 2017 
em uma parceria entre a 

A Secretaria de Educação 
de Caraguatatuba informa 
que o Centro Integrado de 
Ações Sócio-Educativas 
Gov. Adhemar Pereira de 
Barros – CIASE Traves-
são retomou as aulas de 
natação.
Uma das atividades físi-
cas mais requisitadas pelo 
tanto de benefícios à saú-
de, a natação é um dos 

Visando acelerar o esco-
amento de águas pluviais 
no Pontal de Santamarina, 
a Prefeitura de Caragua-
tatuba iniciou o desasso-
reamento da vala de dre-
nagem próximo a fazenda 
Serramar, na Avenida José 
Herculano. Os serviços 
estão sendo realizados 
por meio da Secretaria 
de Serviços Públicos (Se-
sep) com uma escavadeira 
hidráulica. Também foi 
instalada uma bomba de 
sucção com capacidade de 
160 m³/h (metros cúbicos 
por hora) para auxiliar os 
trabalhos no bairro.

de Esportes.
São cerca de 30 pro-
fessores participan-
do de formações que                                         
acontecerão até o               fi-
nal de 2019 e abordarão 
diversas modalidades es-
portivas.
O objetivo é capacitar os 
educadores físicos para 
que possam aplicar seus 
conhecimentos e desen-
volver cada vez mais ati-
vidades de alta qualidade, 
buscando o desenvolvi-
mento de habilidades e 

Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Setur, 
Fundo Social e Igreja San-
to Antônio, a fim de fo-
mentar o turismo religioso 
no município por ocasião 
da Festa do Santo Padro-
eiro da Cidade.
O prefeito Aguilar Junior 
reforçou essa ideia do fo-
mento com a elevação da 
Paróquia a Santuário, au-
mentando a visita de fieis 
ao local, como está pre-
visto em seu projeto de 
governo.
De acordo com o artista 
plástico, agora os visitan-
tes da exposição poderão 
participar do bordado do 
manto de Santo Antonio 
amarrando linhas, fitas e 
pedrarias fazendo a sua 
intenção. “Ele vai cobrir 
a imagem que, posterior-
mente, sairá em peregri-
nação pelas paróquias da 
região até ser colocada no 
altar”.
Além do prefeito, da pri-
meira dama, do padre, 
estiveram na abertura da 
exposição o
Secretário de Turismo, 
Cristian Bota, a presiden-
te da Fundacc – Fundação 
Educacional e cultural de 
Caraguatatuba, Silma-
ra Mattiazzo, o vereador 
Tato Aguilar e contou com 
a apresentação do Água 

esportes mais completos 
e recomendados. Não tem 
contraindicações e entre 
tantos benefícios, estão: 
aprimoramento do sistema 
respiratório, fortalecimen-
to das articulações, desen-
volvimento dos músculos, 
redução do risco a diabe-
tes, melhora na saúde do 
coração, promove a circu-
lação, diminui o stress e 

Segundo o Secretário da 
Sesep, Hugo Bernardes, 
o ponto principal da vala, 
que deságua no rio Lagoa 
não estava comportando o 
grande volume de águas 
pluviais dos últimos dias 
de fortes chuvas. Por esse 
motivo a bomba de suc-
ção foi posicionada para 
drenar a água diretamente 
das ruas do bairro.
A Sesep, juntamente com 
a Secretaria de Meio Am-
biente, Agricultura e Pesca 
(Smaap) também estive-
ram na fazenda Serramar 
e na Transpetro para fisca-
lizar as limpezas das valas 

competências, e, princi-
palmente, com o intuito 
do aperfeiçoamento do 
trabalho pedagógico e a 
formação do cidadão de 
bem.
Ao todo as formações te-
rão carga horária de 30 
horas e abordarão as se-
guintes modalidades e te-
mas: Atletismo, Atletismo 
Adaptado, Práticas atletis-
mo Adaptado, Handebol, 
Badminton, Psicomotrici-
dade e recreação, Capoei-
ra, Skate e Surf.

Viva Coral.
Junto com o Santo Anto-
nio, a mostra é composta 
por 16 imagens de cerâ-
mica, vestidas por man-
tos bordados por diversos 
artistas convidados. A 
cerimônia contou com a 
benção do Padre Beto às 
imagens de São Bento, 
São Francisco, Santana, 
Nossa Senhora de Fátima, 
Nossa Senhora das Gra-
ças, Nossa Senhora Apa-
recida, Imaculada Concei-
ção, Nossa Senhora Rosa 
de Lima, Nossa Senhora 
do Carmo, Nossa Senhora 
dos Remédios, Nossa Se-
nhora da Saúde e cruzes, 
como a de Jesus Cristo, 
que foram vestidas por 
bordadeiras, artistas plás-
ticos de várias cidades e 
Estados a convite de Cury.
Serviço
Exposição Testemunho 
da Religiosidade, Anjos, 
Santos e Cruzes – de Car-
lo Cury
Data: 20 de maio a 20 de 
junho
Horário : Segunda a sába-
do, das 8h30 às 17h30 e 
domingos e feriados das 
8h30 às 12h
Local: Saguão Secretaria 
Municipal de Turismo – 
Avenida Arthur da Costa 
Filho (Avenida da Praia), 
25, no Centro

estimula a perda de peso.
As inscrições estão aber-
tas para os períodos diur-
no e noturno. Informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones (12) 3887-9431 / 
3887-5007 ou diretamente 
no local.
O CIASE Travessão fica 
na Rua Henrique Maximi-
liano Coelho Neto, 100 – 
Travessão.

de drenagem no interior 
de suas propriedades.
“A prefeitura não pode 
fazer a limpeza das valas 
dentro de propriedades 
particulares, esse servi-
ço cabe aos proprietários. 
Porém, estamos fazendo a 
fiscalização, pois a falta de 
limpeza pode prejudicar o 
escoamento das água, ex-
plica o secretário.
No momento, técnicos da 
Smaap estão fazendo um 
relatório e analisando as 
imagens para darem in-
formações mais precisas 
sobre a condição das valas 
nas propriedades.
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Bingo Solidário será realizado 
no Barranco Alto para financiar

a V Festa de São João

Classificação de hortaliças e
frutas é tema de capacitação

O grupo Maracatu Ode da 
Mata promove Bingo So-
lidário, no próximo sába-
do (25/05), na quadra do 
Barranco Alto.
O bingo contará com 
prendas de artistas e arte-
são da região como for-
ma de arrecadar valores 

A prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio de uma 
ação da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, em 
parceria com a Secretaria 
de Meio Ambiente e com 
a Casa da Agricultura do 
município, promoveu uma 
capacitação aos funcioná-
rios do setor de alimenta-
ção escolar.
O tema da capacitação foi 
“Classificação de Hortali-
ças e Frutas” e teve como 
objetivo os critérios de pa-
dronização e comparação 
dos produtos recebidos 
pelo setor.
O julgamento obtido des-
sa comparação é o que 
permite que seja feito o 
enquadramento do produ-
to em grupo, classe e tipo, 
tornando possível uma 
interpretação única. Essa 
classificação é atualizada 

para o financiamento da 
V Festa de São João, que 
será         realizada no dia 
20 de junho. 
A iniciativa tem o intuito 
de consolidar o movimen-
to cultural e reacender as 
manifestações tradicionais 
que ressaltam os aspectos 

com o desenvolvimento 
de novos cultivares, com 
referências de cor, forma e 
tamanho.
O setor de Alimentação 
Escolar é responsável pe-
las ações de alimentação 
e nutrição dos estudantes 
da rede municipal. Den-
tre suas atividades estão 
a identificação de alunos 
com necessidades nutri-
cionais específicas, a rea-
lização de ações de educa-
ção alimentar e nutricional 
para a comunidade esco-
lar, articuladas com a co-
ordenação pedagógica da 
escola; o planejamento e a 
coordenação da aplicação 
do teste de aceitabilidade; 
a elaboração e implanta-
ção do Manual de Boas 
Práticas de acordo com a 
realidade do município; a 
interação com os agricul-

identitários das comuni-
dades e contribuem para 
o processo de construção 
sociocultural de nossa re-
gião.
O evento será das 15h às 
20h, na Rua José Domin-
gos Cardoso, Barranco 
Alto.

tores familiares e empre-
endedores familiares ru-
rais de forma a conhecer a 
produção local, inserindo 
estes produtos na alimen-
tação escolar; o planeja-
mento e acompanhamento 
dos cardápios da alimen-
tação escolar, entre outras.
A Diretora de Alimenta-
ção escolar, Fernanda Nu-
nes Pereira, explica que “o 
cardápio da alimentação 
escolar é um instrumento 
que visa assegurar a oferta 
de uma alimentação sau-
dável e adequada, além de 
garantir o atendimento das 
necessidades nutricionais 
dos alunos durante o pe-
ríodo letivo. Atua também 
como um elemento pe-
dagógico, caracterizando 
uma importante ação de 
educação alimentar e nu-
tricional”.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº021/2019 – No dia 22 
de maio de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº021/2019, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Lubrificante Automotivo, conforme Termo de Referência e demais 
Anexos do Edital, às empresas: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA 
SILVA, com valor total de R$ 56.640,00; MARIA CRISTINA PERAZZA 
TAMBORRINO IMP. E EXP. EPP, com valor total de R$ 22.560,00; 
NA ATIVA COMERCIAL EIRELI, com valor total de R$ 48.550,00; PA-
NAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA, com valor total de 
R$ 38.550,00; PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME, com valor total 
de R$ 18.800,00; RICAR LUBE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME, 
com valor total de R$ 75.000,00. Ficam as empresas convocadas a 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº023/2019 – No dia 
22 de maio de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SAN-
TOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMO-
LOGAR os itens do Pregão Nº023/2019, referente ao objeto em epí-
grafe, qual seja: Aquisição de Ambulância UTI, conforme Termo de 
Referência e demais Anexos do Edital, à empresa: PGL COMERCIO 
DE VEICULOS EIRELI ME, com valor total de R$ 226.550,00. Fica a 
empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a 
partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº024/2019 – No dia 22 
de maio de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº024/2019, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Aquisição de Van com Acessibilidade, conforme Termo 
de Referência e demais Anexos do Edital, à empresa: NOBELA COM. 
SERV. LTDA, com valor total de R$ 352.000,00. Fica a empresa con-
vocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.


