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A GAzetA dos Municípios

Bibliotecas municipais
recebem serviço de

automatização em Pinda

Exército Brasileiro realiza palestra 
para alunos da rede municipal

Prefeitura de Caraguatatuba
leiloará 118 imóveis

no loteamento Marverde II

Prefeitura de Caraguatatuba realiza
nivelamento mecânico com 340 toneladas 

de bica corrida no Capricórnio II

A Secretaria de Cultura e 
Turismo de Pindamonhan-
gaba, em parceria com a 
empresa Appus, disponi-
biliza o link para pesqui-
sa de títulos de livros das 
bibliotecas municipais. O 
objetivo é facilitar o aces-
so dos munícipes por meio 
da tecnologia, e atualizar 
os dados cadastrais dos li-
vros e dos munícipes.
De acordo com informa-
ções da gestora de biblio-
teca, Carmem Pamplin, a 
automatização irá facilitar 
a procura dos livros do 

Os militares do 6º Bata-
lhão de Infantaria Leve 
(BIL) de Caçapava rea-
lizaram nesta quarta-fei-
ra (22/05), uma palestra 
para os alunos do 9º ano 
da EMEF Prof. Euclydes 
Ferreira.
A palestra realizada no au-
ditório da escola abordou 
a importância do Serviço 
Militar para os jovens e os 
concursos públicos que o 
Exército oferece. Um di-
ferencial foi a participação 
de alunas, demonstrando 
que as Forças Armadas de 
modo geral, não são ex-
clusivas para os homens e 

A Câmara de Caraguata-
tuba aprovou na sessão, 
o projeto que autoriza o 
Executivo a alienar, por 
leilão, 118 imóveis do 
município situados no lo-
teamento Marverde II. Os 
lotes estão localizados nas 
quadras 6, 11, 12, 17 e 18 
do bairro, totalizando uma 
área de 47.541 m².
Os imóveis foram trans-
feridos ao município 
em razão de sentença 
proferida nos autos do 
processo nº 0003562-
13.2012.8.26.0126 (Pro-
cedimento Sumário – Ad-
judicação Compulsória), 
julgada na 3ª Vara Cível 
de Caraguatatuba, objeti-

Aproximadamente 340 
toneladas de bica corrida 
(composto do pó de pedra 
e cascalho) estão sendo 
utilizadas na recuperação 
da rua 10, no bairro Ca-
pricórnio II, localizado na 
região Norte de Caragua-
tatuba. Os serviços estão 
sendo realizados pela Pre-
feitura, por meio da Secre-
taria de Serviços Públicos 
(Sesep), que está fazendo 
o nivelamento mecânico 

acervo municipal. Desta 
forma, ficará mais fácil 
encontrar o titulo deseja-
do. Todas as bibliotecas 
municipais recebem o ser-
viço de automatização. E 
para acessar o link de con-
sulta é preciso entrar no 
site da Prefeitura (http://
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/), ir até “Servi-
ços Para o Cidadão” clicar 
e depois acessar a opção 
“Bibliotecas Municipais 
(Acervo)”. Nesta página, 
terá a opção de consulta 
de status do livro, e a pes-

que as mulheres também 
ocupam seu espaço na 
carreira militar.
No Brasil, o alistamento 
militar é obrigatório aos 
homens, quando comple-
tam 18 anos. 
Se liberado do serviço 
militar, o cidadão é consi-
derado reservista, ou seja, 
em caso de guerra, poderá 
ser chamado para servir o 
país. Já o militar de car-
reira (oficial ou sargento) 
é aquele que ingressa no 
Exército mediante a apro-
vação em concurso públi-
co, de âmbito nacional, 
de acordo com a sua faixa 

vando a incorporação dos 
lotes dados em caução, 
pelo loteador, para custe-
ar a implantação da rede 
de abastecimento de água 
potável e rede coletora de 
esgoto, obras de responsa-
bilidade do loteador que 
não foram executadas. 
Desta forma, será                          
necessário o leilão                       
público para custeio das 
obras.
Esses terrenos foram do-
ados em caução à Prefei-
tura de Caraguatatuba, 
na época da aprovação 
do Loteamento (Decreto 
48/1987, de 04 de maio de 
1987), como garantia de 
execução das obras de in-

da rua. Nas semanas an-
tecedentes às chuvas, a 
Prefeitura estava levando 
diversos serviços ao bair-
ro, entre eles a instalação 
de guias e sarjetas. Com 
as fortes chuvas, as águas 
ficaram represadas na via, 
dificultando o acesso dos 
moradores e o tráfego de 
veículos.
A Sesep está realizando o 
nivelamento para corrigir 
o curso da água e tapar 

quisa poderá ser feita por 
título, palavra-chave, edi-
tora ou autor.
Carmem destaca ainda 
que todas as unidades es-
tão fazendo empréstimo, 
devolução e renovação de 
cadastro das obras literá-
rias, além de cadastro dos 
munícipes.
“Todo parceiro que em-
prestou livro de uma das 
unidades, peço que devol-
va a obra para que mais 
pessoas possam ter a opor-
tunidade de desfrutá-la”, 
finaliza Carmem.

etária e escolaridade, para 
uma das seguintes Esco-
las de Formação: Escola 
Preparatória de Cadetes 
do Exército (EsPCEx); 
Instituto Militar de Enge-
nharia (IME); A Escola de 
Formação Complementar 
do Exército (EsFCEx); A 
Escola de Saúde do Exér-
cito (EsSEx); 
A Escola de Sargentos das 
Armas (EsSA).
Ao final da palestra houve 
a apresentação da Banda 
do Exército Brasileiro que 
animou os presentes com 
um repertório variado e 
muito alegre.

fraestrutura.  Os referidos 
lotes não são áreas institu-
cionais, previstas no Art. 
4º da Lei nº 6.766/79 (Lei 
de Parcelamento do Solo 
Urbano), destinadas à edi-
ficação de equipamentos 
comunitários, tais como 
praças, ginásio de espor-
tes, áreas de lazer, escolas, 
postos de saúde, entre ou-
tros.
A ação iniciou em 2012 e 
teve seu trânsito em julga-
do no dia 23/10/2015. Na 
época do começo da ação 
cada lote era avaliado em 
cerca de R$ 50 mil. A pre-
visão é que o certame seja 
realizado no segundo se-
mestre desse ano.

os buracos causados pela 
chuva. Em alguns trechos 
será necessário o uso de 
rachão.
A equipe da Sesep é for-
mada por quatro funcioná-
rios com o apoio de uma 
retroescavadeira e dois ca-
minhões trucados, que fa-
zem o transporte dos ma-
teriais para a via. Segundo 
a previsão, o serviço será 
finalizado até o dia 28/05 
(terça-feira).
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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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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

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

Livro D-25, FLS. nº 63, Termo nº 6995
Faço saber que pretendem se casar WELLINGTON SOARES DOS SANTOS e ALESSANDRA ROBERTA DE BRITO, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté-SP, nascido em 23 de abril de 1992, de profissão prestador de serviços, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua das Helicônias, nº 319, Vale das Flores, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ BENEDITO DOS 
SANTOS, de 60 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 5 de fevereiro de 1959, residente e domiciliado em Tremem-
bé/SP e de ISABEL CRISTINA SOARES DOS SANTOS, de 53 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 13 de julho 
de 1965, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 15 de abril de 1977, de profissão do 
lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ALBENES DE BRITO, de 
75 anos, nascido na data de 1 de abril de 1944 e de BENEDITA XAVIER DE BRITO, de 71 anos, nascida na data de 22 de 
janeiro de 1948, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Pinda estuda implantação 
da Praça da Cidadania

PROCON inicia atendimento em período 
integral na Subprefeitura de Moreira César

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhan-
gaba, representado pela 
presidente Cláudia Do-
mingues, e o prefeito Isael 
Domingues, participaram,  
de reunião no FUSSP – 
Fundo Social de Solida-
riedade do Estado de São 
Paulo – para viabilização 
da implantação da Praça 
da Cidadania em Pinda-
monhangaba.

A Subprefeitura de Morei-
ra César informa que os 
atendimentos do  Procon 
já estão sendo realizados 
em sua sede no período 

O Praça da Cidadania é 
um programa de desenvol-
vimento de espaços coleti-
vos ecológicos destinados 
à população em situação 
de alta vulnerabilidade so-
cial. Eles são inseridos na 
própria comunidade, iden-
tificados, construídos e 
administrados em parceria 
com a comunidade local, 
promovendo convívio, au-
tonomia e renda.

integral desde a última se-
gunda-feira (20), das 8h às 
12 horas e 13h às 17 ho-
ras. 
A Subprefeitura fica 

É um projeto participativo 
destinado para a capacita-
ção e fomento do empre-
endedorismo local, que 
levará a comunidade um 
novo padrão de qualidade 
de vida, geração de auto-
nomia e renda e regenera-
ção ambiental.
Em Pinda, a intenção é 
implantar a Praça da Cida-
dania na região do Arare-
tama.

na Avenida José                                    
Augusto Mesquita n° 170, 
Centro. Mais        informa-
ções pelo telefone: 3641-
1116.
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Caçapava recebe corrida
de rua dia 2 de junho

Arrecadação da Campanha 
do Agasalho acontece na 
Região do Santa Cecília

Ciclismo de Pinda
faz bonito no Troféu

Mário Caruso em Minas

Será realizada no dia 2 
de junho a sexta edição 
do Movimento Unimed, 
corrida de rua promovida 
pela Unimed Caçapava 
com o apoio da Prefeitu-

A “Campanha do Agasa-
lho 2019”’ continua com 
a arrecadação nos bairros 
de Pinda. 
Nesta quinta-feira (23), 
as equipes da Sabesp, 
do Exército e do Fundo 
Social de Solidariedade 
arrecadam nos bairros: 
Santa Cecília, Maricá, Lo-
teamento Triângulo, Jar-
dim Eloyna, Cidade Nova 
e Feital.
Para quem quer partici-
par e fazer a sua parte, é 
importante que as peças 
a serem doadas estejam 
em bom estado de conser-
vação. A arrecadação da 
campanha de 2018 foi de 
40 mil peças em Pinda e, 

A equipe Funvic-Pinda-
monhangaba foi a grande 
protagonista da 2ª edição 
do Troféu Mário Caru-
so de Ciclismo, realizada 
entre os dias 18 e 19 de 
maio, entre Juiz de Fora e 
Simão Pereira, em Minas 
Gerais, em duas etapas.
A grande atuação da equi-
pe começou na etapa de 
abertura, com o primeiro 
lugar ficando com o jovem 
Euller Magno Rabelo. 
Pindamonhangaba ainda 
teve Víctor Ferreira em 4º 
lugar no pódio.
Na 2ª etapa, no domin-
go (19), Flávio San-
tos ficou com o tercei-
ro lugar, enquanto que                                     
Víctor terminou em quin-
to e Euller foi o sétimo, no 
mesmo tempo do campeão 
da etapa.
Com o resultado, Euller 
sagrou-se campeão geral 
da prova com o tempo fi-
nal de 3h08min17. Víctor 
foi o terceiro na geral e 
Flávio Santos terminou 
em quinto.
Ainda no masculino, Flá-
vio Santos foi o campeão 
de Montanha, enquanto 
que Víctor Ferreira ven-

ra. A largada está marcada 
para 8h, na Avenida Brasil 
(próximo à Rodoviária).
O evento compreende ca-
minhada de 3 km e corri-
das de 5 km e 10 km. O 

para este ano, a meta é su-
perar este número.
Além da arrecadação nas 
casas, a campanha do 
agasalho conta com um 
ponto de coleta no prédio 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, que fica na rua 
Deputado Claro César, 53 
– centro.
A “Campanha do Aga-
salho 2019” é realizada 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade em parceria 
com a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, além da 
Sabesp, Exército, a Acip 
(Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
nhangaba) e a Polícia Mi-
litar.

ceu a Meta Sprint, deixan-
do o companheiro Flávio 
Santos em segundo lugar.
FEMININO
Entre as mulheres, Pin-
damonhangaba também 
fez bonito, com Luciene 
Silva e Tatielle Valadares. 
Luciene venceu a 1ª etapa 
e ficou com o 2º lugar no 
segundo dia. Tatielle foi 
vice na primeira e terceira 
no domingo.
Com a soma dos tempos, 
Luciene Silva garantiu o 
segundo lugar na geral, 
com Tatielle sendo a ter-
ceira colocada, mesmo 
resultado das duas no prê-
mio de Montanha. Já no 
prêmio de Meta Sprint, o 
primeiro lugar ficou com 
Luciene Silva e o segundo 
com Tatielle Valadares.
A equipe Funvic-Pinda-
monhangaba conta com o 
patrocínio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Fun-
vic (Fundação Universitá-
ria Vida Cristã), GELOG, 
Bicicletas ORBEA, ERT 
Cycle Sport e FastCycle. 
Além do apoio de Ócu-
los Ekoi, géis Going, Lo-
gos Design, PortalR3 e 
Bike76.

objetivo é incentivar a 
prática de atividade física 
e contribuir para melhora 
da qualidade de vida da 
população. 
A expectativa da organi-
zação é que mais de 2.000 
pessoas participem das 
atividades. 
Profissionais do projeto + 
Esportes da Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer 
da Prefeitura participam 
das provas.
No local de largada e che-
gada será montada uma 
estrutura que oferecerá 
atividades como brinque-

dos para crianças, urban 
mix no aquecimento e 
após a corrida, além de 
sorteio de brindes.
A prova de 10 km pre-
miará os três primeiros 
colocados da classificação 
geral e os três primeiros 
colocados por faixa etária. 
A prova de 5 km premiará 
somente os três primeiros 
colocados na classificação 
geral.
Informações sobre percur-
so e categorias do evento 
podem ser obtidas no site 
http://www.movimentou-
nimed.com.br/
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CEI/EMEI Messias Mendes de Souza recebe palestra 
sobre tema da campanha “Doe leite, alimente a vida”

Inscrições para a 2ª etapa do Circuito 
Caraguá Corrida de Rua serão em

troca de café e produtos de limpeza

Integrando as ativida-
des da Semana Mundial 
do Aleitamento Materno 
(SMAM), o CEI/EMEI 
Messias Mendes de Sou-
za, localizado no bairro do 
Ipiranga, em Caraguatatu-
ba, recebeu na manhã de 
ontem (22/05) uma pales-
tra sobre a doação do leite 
materno. A apresentação 
foi realizada pela enfer-
meira Ana Claudia Tripac, 
que é coordenadora e res-
ponsável técnica do CE-
AMI (Centro de Atendi-
mento Materno Infantil).
A campanha tem como 
tema slogan “Doe leite, ali-
mente a vida” e busca sen-
sibilizar as mães em fase 
de amamentação, profis-

Na próxima segunda-fei-
ra (27/05), começam as 
inscrições para a 2ª Etapa 
do Circuito Caraguá Cor-
rida de Rua. Desta vez, as 
trocas por cada inscrição 
serão feitas, obrigatoria-
mente, por 1kg de pó de 
café ou produto de limpe-
za no ato da inscrição pre-
sencial. Para os inscritos 
via internet, a doação será 
obrigatória na retirada do 
kit, no dia da prova, das 6h 
às 7h no local da prova.
As inscrições presenciais 
devem ser feitas na Secre-
taria de Esportes, das 9h 
às 12h, e das 14h às 17h, 
nos dias 27 e 28 de maio. 
Interessados devem apre-
sentar RG, CPF, preencher 
ficha com nome completo, 
data de nascimento, tama-
nho da camiseta, percurso, 
e-mail e contato telefôni-
co. Na internet, serão dis-
ponibilizadas 500 inscri-
ções, no dia 29/05, a partir 

sionais e toda a sociedade 
para a importância da do-
ação de leite humano. Por 
isso, o Pró-Mulher (Cen-
tro de Referência de Saú-
de da Mulher) se propôs 
a oferecer palestras para 
os funcionários da escola 
CEI do Ipiranga e aplicar 
atividades práticas, com 
o intuito de esclarecer e 
desmistificar ideias erra-
das sobre a doação, além 
de explicar à equipe sobre 
como orientar as mães dos 
alunos sobre o tema.
“É necessário falar sobre a 
doação de leite e a impor-
tância que faz na vida do 
bebê que recebe e também 
das mães que não podem 
amamentar. Para isso, 

das 10h, no site www.
amocorrer.com.br.
A entrega do kit será no 
local da corrida, dia 16 de 
junho, das 6h às 7h. Para 
retirada do kit pré-pro-
va, o atleta deverá portar 
documento original, bem 
como o comprovante de 
inscrição. Atletas menores 
de 18 anos poderão retirar 
o kit mediante autoriza-
ção de maior responsável. 
Esta autorização poderá 
ser preenchida e assinada 
no momento da retirada 
do Kit.
Para a prova do dia 16/06, 
serão observados os se-
guintes locais e horários:
Modalidade 5km e 10km:
Largada: 8h.
Local: Largada e chegada 
na Praia do Camaroeiro –  
Caraguatatuba
Modalidade 1000 ME-
TROS
Largada: 7h15.
Local: Largada e chegada 

funcionários tem que estar 
preparados para dar as in-
formações corretas e auxi-
liar os pais”, explicou Ana 
Claudia. O CEI do Ipiran-
ga foi a primeira escola a 
receber a orientação por 
estar próximo ao Banco 
de Leite Humano.
A diretora da unidade, 
Cristiana Tahan, afirmou 
que essa atividade reali-
zada na escola é de gran-
de vantagem também para 
a sociedade, pois a doa-
ção afeta muitas pessoas. 
“Com certeza foi provei-
toso para os funcionários 
que trabalham com bebês 
na creche, mas entre os 
funcionários tem mães 
que estão levando esse 

na Praia do Camaroeiro –  
Caraguatatuba
Modalidade 200 ME-
TROS
Largada: 7h30.
Local: Largada e chegada 
na Praia do Camaroeiro –  
Caraguatatuba
Distâncias a serem percor-
ridas:
Categoria 0812 (de 08 a 
12 anos) – 200 metros
Categoria 1315 (de 13 a 
15 anos)  – 1 000 metros
As distâncias percorridas 
por cada categoria pode-
rão sofrer pequenas alte-
rações e ajustes em função 
do bairro onde cada etapa 
será realizada, a fim de 
oferecer as melhores con-
dições de participação.
Neste circuito, podem par-
ticipar atletas de ambos os 
sexos, devidamente ins-
critos. As próximas etapas 
serão:
3ª Etapa – 01/09/2019
4ª Etapa – 05/10/2019

aprendizado para a própria 
vida. Eu descobri como o 
leite faz toda a diferença 
para as crianças através 
da palestra. Eu e todos os 
funcionários ficamos en-
cantados”, explicou.
Para doar leite humano, 
deve-se estar atento para 
alguns cuidados básicos 
como: higiene pessoal 
antes de iniciar a coleta, 
preparo do frasco de vi-
dro com tampa de plásti-
co para guardar o leite, a 
forma de fazer a retirada, 
e como guardar. O leite 
humano deve ser congela-
do por até 10 dias e nesse 
período pode ser encami-
nhado ao Banco de Leite 
Humano onde será anali-
sado, pasteurizado e sub-
metido a rigoroso controle 
de qualidade antes de ser 
ofertado a uma criança.
Aghata Toledo, funcio-
nária do CEI Messias 
Mendes de Souza, que 
também participou da pa-
lestra, disse que trabalha 
com crianças há três anos 

e ainda não sabia sobre 
todo o processo da doa-
ção. “Não é apenas chegar 
e doar, agora eu sei disso. 
A criança depende do lei-
te porque através dele, ela 
receberá todo o nutriente 
necessário e indispensável 
para sua formação. Para 
doar precisa ter amor”, 
explicou.
A ordenha e doação do lei-
te humano podem ser fei-
tas diretamente no Banco 
de Leite Humano, que fica 
dentro do Pró-Mulher, lo-
calizado na Av. Doutor da 
Costa Filho, 2135. O aten-
dimento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
Para as mães que desejam 
fazer a doação mas não 
tem como ir até o Banco 
de Leite, a Secretaria de 
Saúde oferece visitas pro-
gramadas para coleta do 
leite. Para isso é necessá-
rio que a mamãe esteja ca-
dastrada no sistema, faça 
o agendamento da retirada 
e siga todas as instruções 
de higiene para ordenha 

e armazenamento. Para 
mais informações, entre 
em contato pelo telefone 
(12) 3897-3510. O pouco 
que se doa faz a diferença 
para quem recebe, esse é o 
principal objetivo da cam-
panha. “Doe leite, alimen-
te a vida.”
Sobre o Centro de Refe-
rência da Saúde da Mulher
O Centro de Referência da 
Saúde da Mulher atende 
consultas de ginecologia, 
pré-natal de alto risco, psi-
cologia, pediatria, exames 
de mamografia, exames 
citológicos de papanico-
lau, entre outros. O espaço 
também abriga o Centro 
de Atendimento Mater-
no Infantil (CEAMI) e o 
Banco de Leite Humano. 
Segundo a Secretaria de 
Saúde, todas as mulheres 
que necessitam de atendi-
mento especializado são 
encaminhadas ao Centro 
de Referência por meio 
de sua Unidade Básica de 
Saúde. Mais informações 
(12) 3897-3500


