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A GAzetA dos Municípios

Dia Nacional de Prevenção e 
Combate à Hipertensão tem 

ação em Taubaté

Prefeitura de Caraguatatuba e Sebrae/
SP realizam curso de Olericultura
para produtores rurais da região

Grupo Gestor inicia trabalhos 
para elaboração das Leis dos 

Bairros de Caraguatatuba

CCZ divulga novo telefone
para denúncias de maus tratos

e abandonos de animais

A Prefeitura de Taubaté, 
através das Secretarias de 
Saúde e Esportes e La-
zer, em parceria com a 
Universidade de Tauba-
té (Unitau), promove 
na                       próxima 
sexta-feira, 26 de abril, 
um evento de alerta ao Dia 
Nacional de Prevenção e                                   
Combate à Hipertensão 
Arterial. A ação acontece 
das 13h às 16h no Taubaté 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, em parceria com o 
Sebrae/SP, realizou o iní-
cio do curso de olericultu-
ra para produtores rurais 
da região. O curso foi re-
alizado na videoteca Lú-
cio Braun, das 18h às 21h, 
com palestras e atividades 
organizadas pela gestora 
Júlia Guaragna Wachtler e 
o consultor Guilherme Fe-
lipe Ferreira dos Santos. 
As inscrições já estão en-
cerradas e cerca de 30 pes-

O Grupo Gestor para Ela-
boração da Lei de Bairros 
começou os trabalhos para 
criação de uma legisla-
ção pertinente ao tema. 
Formada por técnicos das 
Secretarias de Planeja-
mento Estratégico e De-
senvolvimento, Assuntos 
Jurídicos, Fazenda, Meio 
Ambiente e Urbanismo, a 
equipe debate a elabora-
ção de um projeto de lei de 
criação, delimitação e de-
nominação de bairros de 
Caraguatatuba, em atendi-
mento a exigências do Pla-
no Diretor (LC 42/2011) e 
necessidades levantadas 
durante procedimentos de 
regularização fundiária, 
iniciados em 2017.
No processo de regula-
rização fundiária da Pre-
feitura de Caraguatatuba 
foram constatadas diver-
gências de endereços, so-
breposições prejudiciais 
de parcelamento do solo 
e loteamentos. O grupo 
se reúne as quintas-feiras 
e o projeto de lei deve ser 

O Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) de 
Taubaté está com um novo 
número para denúncias de 
maus tratos e abandonos 
de animais, que é o (12) 
99711-8747 e recebe tam-
bém mensagens via What-
sapp.
O outro número, 5704-
8048, continua ativo para 

Shopping.
Durante o evento haverá 
promoção de alimentação 
saudável, com a importân-
cia da utilização de tem-
peros naturais no preparo 
de alimentos; avaliação 
do índice de massa cor-
pórea; aferição de pressão 
arterial; apresentação de 
dança; além de divulga-
ção das atividades do Co-
mum-Unidade em Ação, 

soas estão participando.
O Programa de Desenvol-
vimento da Agricultura 
Regional pretende capa-
citar o produtor e traba-
lhador rural com técnicas 
adequadas no manejo de 
hortaliças e frutas, visan-
do o aumento da produ-
ção, da produtividade e da 
qualidade. 
As palestras abordarão 
temas como união e tra-
balho em equipe, acesso 
ao mercado consumidor, 

concluído no segundo se-
mestre.
O Grupo Gestor para Ela-
boração da Lei de Bairros 
é coordenado pelo se-
cretário de Planejamento 
Estratégico e Desenvol-
vimento e de Administra-
ção, Pedro Ivo de Souza 
Tau, com o auxílio dos se-
guintes servidores: Maíza 
Rodrigues (procuradora 
da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos), Marcelo Go-
mes (Secretaria de Plane-
jamento Estratégico e De-
senvolvimento), Joanne 
Torralbo Gimenez Gomes 
(Secretaria da Fazenda), 
Carmem Luíza Ramos da 
Silva (Secretaria de Meio 
Ambiente, Agricultura 
e Pesca), Lilian Domin-
gos de Souza (Secretaria 
de Urbanismo), Joaquim 
Leandro de Souza Barros 
(Secretaria de Urbanismo) 
e Cleonice dos Santos Pa-
cola (Secretaria de Plane-
jamento Estratégico e De-
senvolvimento).
De acordo com o coorde-

os demais atendimentos.
O CCZ funciona em 
um prédio com cerca 
de 1.000m² com uma 
estrutura adequada e                                   
segura que compor-
ta um centro cirúrgico, 
sala de curativo, sala                                                   
para coleta de materiais, 
baías individuais e canis e 
gatis individuais e coleti-

projeto da Secretaria de 
Esportes, que busca a pro-
moção da saúde através de 
atividades esportivas para 
todas as idades.
Serviço:
Dia Nacional de Combate 
à Hipertensão
26 de abril
Horário: das 13h às 16h
Local: Taubaté Shopping 
– avenida Charles Schn-
neider, 1700, Vila Costa.

planejamento, e controle 
financeiro. Ao todo serão 
realizados seis encontros 
nos dias 07/05, 17/05, 
11/06 e 25/06.
Para que haja também um 
bom aproveitamento do 
curso, algumas avaliações 
serão aplicadas pelos co-
ordenadores. “Com essas 
avaliações saberemos o 
quanto eles estão evoluin-
do e onde nós precisare-
mos ajuda-los” explicou 
Guilherme Felipe.

nador geral e técnico do 
grupo, Pedro Ivo de Souza 
Tau, o foco é valorizar e 
restaurar a história de cada 
região, com ênfase na im-
portância da legalização 
dos bairros. “A equipe 
gestora está realizando 
um levantamento de da-
dos históricos e territoriais 
para este pré-projeto. Pos-
teriormente, será elabo-
rado um material de con-
sulta, no qual o munícipe 
poderá tirar suas dúvidas, 
dar sugestões ou apenas 
fazer apontamentos. Este 
material ficará disponível 
no site oficial da prefei-
tura em breve”, adiantou. 
“Além dos membros do 
Grupo Gestor, para próxi-
mas reuniões serão convi-
dados para contribuir com 
os estudos servidores de 
outras secretarias, Fun-
dacc, cartórios, correios, 
concessionárias de servi-
ços públicos, entre outros 
para o bom desenvolvi-
mento dos trabalhos”, re-
vela.

vos.
Serviço
Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ)
Endereço: Estrada Mu-
nicipal dos Remédios, nº 
2.764/ Bairro dos Remé-
dios
Telefone: 5704-8048
Telefone: 99711-8747 
(com Whatsapp)
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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
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REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
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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.

Miscelânea
Curiosidades

Por que a água é salgada

Durante milhares de anos, a erosão das chuvas, do vento, do mar e dos 
caudais dos rios, faz com que aconteça o desgaste das rochas, fazendo 
com que a grande quantidade de sais minerais, que as constituem, tenha 
desaparecido. Por sua vez os rios ao percorrerem continentes trazem con-
sigo átomos e moléculas de cloro e sódio que ao se deslocarem para o mar, 
acabam por se alojar nas rochas. Por outro lado, a chuva também é respon-
sável por dissolver os sais minerais da superfície terrestre e levá-los para 
o mar, fazendo com que aumente a concentração do sal na água. Assim 
sendo, o sal acumula-se nos oceanos devido ao processo de evaporação 
da água, ou seja, acuando do processo ciclo de transporte de sais minerais 
para o mar e posterior evaporação das águas, o sal acaba por ir-se acumu-
lando. Como o sal não desaparece na água, apenas fica dissolvido, começa 
a acumular-se no mar. A repetição desse processo a longo de centenas de 
milhões de anos, faz com que o mar se tornasse salgado, tal como o conhe-
cemos nos dias de hoje.
***
A água pode se estragar caso seja armazenada de forma ou em lugares 
inadequados. Se você encher um balde com água e deixá-lo parado por 
alguns dias, verá que o recipiente foi invadido por larvas, insetos, fungos 
e outras formas de vida, tendo então que purificá-la para que se torne no-
vamente potável. Guardá-la em recipiente fechado também oferece riscos, 
pois a água ou o recipiente podem estar contaminados com as bactérias. 
Além disso, o pote onde é deixada precisa ser adequado para o armaze-
namento. Se ela fosse deixada em uma bacia de alumínio, por exemplo, 
logo o metal envenenaria a água. Os materiais que podem ser usados para 
armazenar líquidos são: vidro, aço inoxidável e alguns tipos de plásticos.

Humor

Um sujeito chega no bar, gritando:
- Minha sogra voltou pra casa! Minha sogra voltou pra casa!
- Meu amigo, isso não é uma coisa ruim?
- Não, não! Minha sogra voltou pra casa de saúde!
***
Tipos de salários (descubra qual é o seu)

Salário ateu: você prefere não acreditar nele.
Salário brasileiro: você acha que um dia vai melhorar.
Salário cafajeste: não te ajuda em nada, só te faz sofrer, mas você não vive 
sem ele.
Salário cebola: você pega, olha e chora.
Salário futebol: é uma caixinha de surpresa.
Salário menstruação: vem uma vez por mês e dura menos de uma semana. 
Isto quando não atrasa pra assustar todo mundo;
Salário regime: com ele você come menos.
***
Uma mulher entrega ao Juiz uma petição pedindo divórcio e o Juiz a ques-
tiona:
- A senhora tem certeza do que está pedindo? A senhora quer o divórcio 
por compatibilidade de gênios? Não seria o contrário?
- Não meritíssimo, é por compatibilidade mesmo. É que eu gosto de cine-
ma e o meu marido também, eu gosto de ir à praia e ele também, eu gosto 
de ir ao cinema e ele também e eu gosto de homem e ele também gosta!

Mensagens

Isso também passa

Havia um homem que costumava ter em cima da sua cama uma placa es-
crita: ISSO TAMBÉM PASSA! E ao perguntarem a ele o porquê disso e 
ele respondeu que era para se lembrar que quando estivesse passando por 
momentos ruins, pudesse se lembrar de que eles iriam embora e que ele 
teria que passar por aquilo por algum motivo, mas essa placa era para tam-
bém lembrá-lo que quando estivesse feliz, que não deixasse tudo pra trás, 
porque esses momentos também iriam passar e momentos ruins viriam de 
novo. E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! Momentos 
os quais temos que passar, sendo ou não, para o nosso próprio aprendi-
zado. Por algum motivo. Nunca se esqueça o mais importante: NADA É 
POR ACASO! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em 
fazer a nossa parte da melhor maneira possível.

Pensamentos, provérbios e citações

A sabedoria nasce menos da inteligência e mais do coração.
O que os outros chamam de pecado para mim é experiência.
Ninguém é tão grande que nunca precise de ajuda.
Grandeza e honestidade não são meios, mas são fins.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os à fé.
Uma pessoa para compreender tem que se transformar.

Curso de Bromélias é
oferecido no Núcleo

Caraguatatuba do PESM

O núcleo Caraguatatu-
ba do Parque Estadual 
da Serra do Mar (PESM) 
promove no próximo do-
mingo (28/04), o curso de 
Bromélias, sob a temática 
“Importância, Morfologia 
e Diversidade na Mata 
Atlântica”. O curso acon-
tece das 9h às 17h e será 
ministrada pelo Prof. Dr. 
João Vicenti Coffani Nu-
nes da Universidade Es-
tadual Paulista (UNESP)- 
Campus de Registro.
As bromélias estão entre 
as plantas mais populares 
do mundo e vêm de uma 
das famílias com a maior 
quantidade de espécies 
que existem no planeta, 
as Bromeliáceas. O obje-
tivo do curso é ensinar e 
esclarecer melhor sobre a 
diversidade dessa planta 
e suas características, ge-
rando o interesse das pes-
soas por cuidar e preservar 
a espécie.

Serão realizadas ativida-
des teóricas e práticas e 
estudantes, profissionais e 
pessoas que se interessam 
pela proteção ao meio am-
biente podem participar. 
As inscrições podem ser 
feitas pelo site: https://
forms.gle/JsfiH3kwNmp-
drQ8TA
Conteúdo Programático
Introdução histórica sobre 
as Bromélias
Importância das Bromé-
lias na manutenção biodi-
versidade
Diversidade de Bromé-
lias com ênfase na Mata 
Atlântica
Principais características 
morfológicas e sua impor-
tância adaptativa e para a 
identificação das subfamí-
lias e principais gêneros.
Aula prática com observa-
ção de bromélias na trilha
Orientações Gerais: Ves-
timentas: Usar calçado 
fechado e confortável (se 

tiver um par de botas de 
cano longo, essa é a hora 
de usar, mas é opcional). 
Vestir roupas leves e con-
fortáveis, necessário ser 
calça comprida para mais 
proteção (também é in-
dicado usar camisas de 
mangas compridas, mas é 
opcional). 
Outros Itens: Levar re-
pelente de insetos, pro-
tetor solar, boné ou cha-
péu, recipiente com água,                    
lanche e uma pequena 
mochila para transportar 
os itens.
Serviço
Curso Bromélias: Impor-
tância, Morfologia e Di-
versidade na Mata Atlân-
tica.
Núcleo Caraguatatuba – 
Rua do Horto Florestal, 
nº1200 – Rio do Ouro.
Inscrições: https://forms.
gle/JsfiH3kwNmpdrQ8TA
Mais informações: (12) 
3882-5999

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 55, Termo nº 6979
Faço saber que pretendem se casar DAVI DE OLIVEIRA JUNIOR e ROSEMEIRE DOS SANTOS COSTA, apresentando 
os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé
-SP, nascido em 4 de janeiro de 1999, de profissão estudante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Firmino 
Turci, nº 151, dos Guedes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de DAVI DE OLIVEIRA, de 42 anos, nascido na data de 11 
de maio de 1976, residente e domiciliado Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA, 
de 37 anos, nascida na data de 13 de dezembro de 1981, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. 
Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 24 de março de 1999, de profissão estudante, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de VANDO VENTURA COSTA, de 39 anos, nascido na data de 6 de 
maio de 1979, residente e domiciliado Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de JULIA ADRIANA DOS SANTOS, de 38 
anos, nascida na data de 4 de setembro de 1980, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de 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. 

Livro D-25, FLS. nº 56, Termo nº 6980
Faço saber que pretendem se casar CARLOS AUGUSTO LEONEL e BEATRIZ APARECIDA DE ASSIS, apresentando os 
documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Caraguata-
tuba-SP, nascido em 10 de agosto de 1989, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Estrada do Poço Grande, nº 3100, Berizal, Tremembé/SP, CEP:12120-000, filho de BENEDITO LEONEL FILHO, de 53 
anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 13 de dezembro de 1965 e de MARIA BENEDITA DE FATIMA MOR-
GADO LEONEL, de 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 3 de maio de 1961, residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 29 de setembro de 1992, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ CARLOS DE ASSIS, de 53 anos, 
natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 5 de agosto de 1965 e de TERESA APARECIDA DE ASSIS, de 51 anos, 
natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 25 de abril de 1967, residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/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. 

Tremembé, 23 de abril de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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Cadastro Único promove
distribuição de ovos

para famílias atendidas

Vacinação de gripe tem
horário estendido em algumas unidades de Taubaté

Prefeitura de Taubaté
intensifica recuperação

de estradas rurais

O Cadastro Único, vincu-
lado à Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social de Taubaté, promo-
veu uma ação em come-
moração à Páscoa, na qual 
distribui ovos de chocola-
te para os filhos dos bene-
ficiários que passavam por 
atendimento no prédio da 
CTI.
A visita do coelho tam-

O horário de aplicação de 
vacina contra a Influenza 
será estendido na próxi-
ma semana em Taubaté. O 
atendimento, nas unidades 
dos bairros Independên-
cia, Mourisco, Fazendinha 
e Chácaras Reunidas será 
até às 19h, na semana de 
23 a 26 de abril.
A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a In-
fluenza teve início no dia 
10 de abril e segue o ca-
lendário nacional. As va-
cinas estão disponíveis em 
13 unidades de saúde com 
um horário padronizado 
de atendimento de segun-

Após período de chuvas 
intensas, a Prefeitura de 
Taubaté começou trabalho 
de manutenção e recupe-
ração das estradas rurais. 
Neste momento estão sen-
do priorizadas melhorias 
nas estradas que são uti-
lizadas por veículos esco-
lares, transporte coletivo e bém aconteceu na EMEF 

Docelina Silva de Campos 
Coelho, no bairro Santa 
Tereza, com as crianças 
beneficiárias do programa 
Bolsa Família.
Essas crianças, de 6 
a 11 anos, fazem par-
te do Projeto Crescer, 
que atualmente atende                                           
37 crianças e promove 
atividades educativas vol-

da a sexta-feira. Destas, 
a UBS Mais Independên-
cia é a única que funcio-
na sem intervalo para al-
moço. Outros 19 postos 
vão fazer a vacinação em 
dias específicos. De acor-
do com recomendação do 
CVE-SP (Centro de Vigi-
lância Epidemiológica), a 
vacinação ocorrerá em di-
ferentes etapas. Até o dia 
22 de abril serão imuniza-
das as gestantes, puérperas 
(mães até 45 dias após o 
parto) e crianças de 6 me-
ses até 5 anos, 11 meses e 
29 dias. Também ocorrerá 
atualização de caderneta 

produtos agrícolas perecí-
veis. Já foram recuperadas 
a ponte e a estrada do Rio 
Comprido (altura do bair-
ro Serrinha), ponte da Es-
trada das Sete Voltas (km 
4 da estrada de acesso a 
Estrada do Borba), manu-
tenção das ruas do bairro 
Chácara Dallas, poda de tadas as virtudes e valores 

necessários à prática e for-
mação do cidadão, a auto-
nomia e respeito a si e ao 
próximo.
As atividades são rea-
lizadas junto às escolas 
municipais em horário 
complementar ao escolar, 
propiciando assim um es-
paço para ser, conviver e 
aprender.

de Vacinação conforme a 
situação vacinal encontra-
da e as indicações do Ca-
lendário Nacional de Va-
cinação. A partir do dia de 
23 de abril até 31 de maio 
serão vacinados os de-
mais grupos prioritários, 
como idosos, trabalhador 
da saúde e professores, 
mantendo a vacinação das 
crianças, puérperas e ges-
tantes. O Dia D da cam-
panha de vacinação ficou 
definido para 04 de maio, 
e a campanha termina no 
dia 31 de maio. A vacina 
contra a gripe não é capaz 
de eliminar a doença ou 

mato na Estrada Jose Can-
dido de Oliveira (Chácara 
Ingrid) e manutenção do 
acostamento da Estrada da 
Caieiras.
A previsão é que em 60 
dias sejam recuperados 
todos os trechos preju-
dicados pelo excesso de 
chuvas.

impedir a circulação do 
vírus. Por isso, as medidas 
de prevenção são tão im-
portantes, particularmen-
te durante o período de 
maior circulação viral.
Taubaté atingiu 97,69% 
de cobertura vacinal de 
seu público-alvo na cam-
panha do ano passado. A 
previsão para este ano é 
aplicar 104.912 doses.
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.
Unidades de Saúde
Funcionamento de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
10h30 e das 13h às 15h30
1 – UBS Mais Três Marias 
– Rua 31, nº 50 (Fazendi-
nha ) (horário estendido 
até às 19h, de 23 a 26 de 
abril)
2 – PAMO Três Marias II 
– Avenida Prof. Gentil de 
Camargo, nº 1.247
3 – PAMO Bosque da 
Saúde – Rua Dona Nina 
Moreira nº 75
4 – PAMO Baronesa – 
Rua Monsenhor Antônio 
Gomes Vieira, nº 89
5 – PAMO São Pedro – 
Rua Marechal Rondon, nº 
374
6 – PAMO Imaculada – 
Rua Benedita Semirami 
do Couto nº 59
7 – PAMO Bonfim – Rua 
Juta Fabril, nº 29
8 – PAMO Cidade Jardim 
– Rua Manoel Humia Du-

ran, nº 241
9 – ESF São Gonçalo – 
Rua Camilo Gomes Qui-
tanilha, nº 85
10 – UBS Mais Indepen-
dência – Avenida Inde-
pendência, nº 1.640 (ho-
rário estendido até às 19h, 
de 23 a 26 de abril)
11 – PAMO/ESF Novo 
Horizonte – Avenida 
Francisco Alves Montei-
ro, nº 45
12 – PAMO Quiririm Rua 
João Botossi nº 150
13 – PAMO Aeroporto – 
Rua Dinorah Pereira Ra-
mos, nº 363
14 – PAMO Estiva – Praça 
Antônio Luci, nº 60
15 – UBS Mais Mourisco 
– Avenida Santina Alvis-
sus Fernandes, s/n (horá-
rio estendido até às 19h, 
de 23 a 26 de abril)
16 – UBS Mais Gurilandia 
– Rua Tico-Tico, nº 61
17 – PAMO Jaraguá Rua 
João Monteiro França, nº 
86
18 – PAMO/ESF Vila 
Marli – Rua Ismênia Mat-
tos Ribas, s/n
19 – PAMO/ESF Santa 
Isabel – Rua José Martins 
Ronconi, nº 151
Funcionamento das 8h às 
10h30 e das 13h às 15h30 
em dias específicos
1- PAMO Belém – Rua 
Maria Rita Basso, nº 180 
(segunda, quarta e sexta)
2- ESF Santa Tereza – Rua 
Antônio Silva Lobo, 1.364 
(segunda, quarta e sexta)

3- PAMO/ESF Parque 
Planalto – Rua Hélio Za-
mith, nº 166 (terça e quin-
ta)
4- ESF Esplanada San-
ta Terezinha – Rua Luiz 
Cláudio de Oliveira, nº 30  
(segunda, quarta e sexta)
5- PAMO Registro – Ro-
dovia Oswaldo Cruz S/N 
Km15 (terça e quinta)
6- ESF Piratininga – Rua 
Antônio Cursino dos San-
tos, nº 545 (terça e quinta)
7- ESF Estoril – Rua Ma-
ria da Paixão Silveira Pei-
xoto, nº 35 (terça e quinta)
8- PAMO Chácaras Reu-
nidas Brasil – Rua Expe-
dicionário Benedito de 
Moura, nº 222 (segunda, 
terça e quarta) (horário es-
tendido até às 19h, de 23 a 
26 de abril)
9- PAMO/ESF Vila São 
José – Largo da Inconfi-
dência, 67 (terça e quinta)
10- ESF Água Quente – 
Rua José Teófilo da Cruz, 
60 (terça e quinta)
11- PAMO/ESF Ana Rosa 
– Rua Antônio Vieira da 
Maia nº 431 (terça, quarta 
e sexta)
12- PAMO São João – Rua 
Imaculada Conceição, nº 
84 (período da tarde)
13- PAMO/ESF Continen-
tal – Rua Milton de Souza 
Marques nº 63 (terça o dia 
todo e sexta de tarde)
14- ESF Marlene Miranda 
– Rua Jose da Conceição 
nº 15 (Antiga rua 1) (terça 
e quinta)
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Por meio de processo inédito, Prefeitura de Ubatuba 
escolhe novo secretário de Turismo

Após cumprir todo o pro-
cesso de escolha participati-
va, a Prefeitura de Ubatuba 
divulgou o nome do novo 
secretário de Turismo: Poti-
guara do Lago. Com cerca 
de 70% dos votos de apro-
vação pelo Conselho Mu-
nicipal de Turismo (CMT), 
ele também foi aceito pelo 
prefeito Délcio Sato (PSD) 
e deve tomar posse na pró-
xima segunda-feira, 29 de 
abril, em reunião que acon-
tece na secretaria de Turis-
mo a partir das 16 horas.
Esse processo foi uma ação 
inédita, que partiu de indi-

cações sugeridas pelos pró-
prios membros do CMT. 
Além disso, houve exigên-
cia de critérios para os can-
didatos indicados, como 
por exemplo, formação na 
área de Turismo, experi-
ência na área de projetos e 
funcionamento das regras e 
processos internos básicos 
da Prefeitura (como licita-
ção e etc), conhecimento 
sobre as leis diretamente re-
lacionadas à atividade que 
será exercida e também, 
não ocuparem cargo em 
comissão na Prefeitura, ter 
comprometimento com o 

governo e profissionalismo.
Após a análise dos currí-
culos e a apresentação que 
os candidatos fizeram ao 
CMT, o nome foi apresen-
tado ao prefeito Sato, que 
aposta em seu currículo, 
suas ideias e experiência 
no setor. “A participação 
do CMT neste processo 
foi fundamental para uma 
escolha transparente, de-
mocrática e que atende aos 
anseios do trade turístico de 
nossa cidade. Agora é tra-
balhar ”, finalizou Sato.
Confira o currículo do Pro-
fissional

Potiguara do Lago (Poti do 
Lago), é natural de Ubatu-
ba e formado em Adminis-
tração com Habilitação em 
Hotelaria e Turismo. É guia 
de turismo profissional e 
credenciado pelo Ministé-
rio do Turismo. Trabalhou 
em diversos estabelecimen-
tos diretamente ligados ao 
Turismo, como quiosques, 
hotéis, restaurantes e bares, 
ocupando diversas funções. 
É especializado em Turis-
mo Cultural e Ambiental 
em Ubatuba e região. De-
senvolveu trabalhos jun-
to ao receptivo de navios, 

iniciando como segurança 
e vendedor de passeios e, 
posteriormente, coordenou 
a equipe da agência e toda 
a operação de desembarque 
dos cruzeiros em Ubatuba. 
De 2013 a 2016, ocupou as 
funções de diretor do De-
partamento de Planejamen-
to de Produtos Turísticos da 
Secretaria de Turismo da 
Prefeitura de Ubatuba, Se-
cretário Adjunto de Turis-
mo e secretário de Turismo. 
Em 2017, fundou a agência 
de Eventos e Receptivo de-
nominada Ubatuba Turis-
mo.


