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A GAzetA dos Municípios

Taubaté tem 10 mortes 
confirmadas por influenza

Alunos do Ezequiel
visitam a Expolivro

Coleta seletiva atinge 1.321 
toneladas no primeiro
semestre em Taubaté

Taubaté reduz mortes e acidentes 
em vias municipais em 2019

Balanço atualizado da Vi-
gilância Epidemiológica 
de Taubaté indica 10 mor-
tes confirmadas por in-
fluenza no município. Em 
todos os casos, os exames 
realizados pelo instituto 
Adolfo Lutz deram positi-
vo para o vírus H1N1.
A confirmação mais re-
cente é de um homem de 
47 anos, cujo óbito ocor-
reu no dia 21 de julho. Ele 

A EMEFM José Ezequiel 
de Souza encerra a série 
de visitas à Expolivro, na 
praça Santa Terezinha.
Cerca de 700 alunos do 6º 
e 7º anos passaram pela 
carreta, divididos em tur-
mas, para sessões de con-
tação de histórias e partici-
pação em rodas de leituras 
como parte da Semana de 
Incentivo à Leitura pro-
movida pela Secretaria de 
Educação, de 19 a 23 de 
agosto.
Os jovens de 10 a 13 anos 
tiveram contato com te-

Balanço da Secretaria de 
Serviços Públicos indica 
o recolhimento de 1.321 
toneladas de material reci-
clável em Taubaté no pri-
meiro semestre de 2019. 
O número supera o total 
do mesmo período do ano 
passado, quando foram re-
colhidas 1.319 toneladas.
A coleta seletiva foi im-
plantada em Taubaté em 
junho de 2017. Desde o 
início das atividades até 
junho deste ano, 5.506 to-
neladas de recicláveis dei-
xaram de ser descartadas 
no lixo.
O desafio é consolidar o 
recolhimento dos reciclá-
veis e buscar a redução do 
lixo destinado aos aterros.  
A produção diária da cole-
ta domiciliar entre janeiro 
e junho deste ano atingiu 
uma média de 223,36 to-
neladas. 
Já a média diária da coleta 

Taubaté registrou uma re-
dução de 26,6% no índice 
de mortes no trânsito de 
janeiro a julho de 2019 em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
Os indicadores foram dis-
ponibilizados pelo infosi-
ga, banco de dados com 
informações de acidentes 
de trânsito do Estado de 
São Paulo. De acordo com 
os registros, a queda foi 
de 30 para 22 mortes nos 
sete primeiros meses do 
ano. Se a comparação for 
apenas de vias municipais, 
a redução é ainda maior e 
chega a 61,53%, passando 
de 13 para 5.
Levantamento disponibi-
lizado pela Polícia Militar 
sobre acidentes de trânsito 

morreu em casa.
No total, são 59 casos 
confirmados de influenza 
no município até agora. 
O perfil epidemiológico 
mostra prevalência do ví-
rus H1N1 (51 casos), se-
guido pela influenza B (5 
casos) e H3N2 (3 casos).
No mesmo período do 
ano passado tinham sido 
registradas 13 mortes por 
influenza (12 influenza A 

mas reflexivos que desta-
cavam a importância do 
hábito de ler, além da bio-
grafia de pessoas famosas 
influenciadas pela leitura, 
como Bill Gates e Henry 
Ford, além da exploração 
do universo lúdico das fá-
bulas com a abordagem de 
cunho moral. A visita tem 
duração de 50 minutos a 
uma hora.
Os alunos do ensino médio 
da escola estão receben-
do psicólogos do projeto, 
que ministram palestras 
de cunho social voltadas 

seletiva chega a 8,64 tone-
ladas.
Para isto, a Prefeitura de 
Taubaté desenvolve ativi-
dades intersecretarias que 
buscam reduzir o desper-
dício, estimular a cons-
cientização ambiental e a 
destinação correta dos re-
síduos.
Alguns exemplos são: di-
vulgação porta a porta, 
participação em eventos, 
palestras, educação am-
biental nas escolas, pro-
grama “selo verde”, re-
vitalização de pontos de 
lixo, coleta seletiva em 
festas do município e cam-
panhas nas redes sociais.
Entre as ações mais re-
centes, prefeitura e TV 
Vanguarda lançaram este 
mês o projeto Vanguarda 
Demais (Desafio Escolar 
Meio Ambiente Ideal e 
Sustentável), com o obje-
tivo de colaborar na cons-

em Taubaté também indi-
ca reduções expressivas 
nos indicadores de algu-
mas das principais aveni-
das. Na avenida Charles 
Schneider, por exemplo, 
os acidentes sofreram re-
dução de 66%. Foram 30 
acidentes de janeiro a ju-
lho de 2018 e 18 ocorrên-
cias no mesmo período de 
2019. 
Já na avenida Bandeiran-
tes a queda chega a 46,8%, 
com registro de 47 aciden-
tes nos sete primeiros me-
ses de 2018 e 32 acidentes 
neste ano.
Essa redução é um refle-
xo das ações da Secretaria 
de Mobilidade Urbana de 
Taubaté, que realiza um 
trabalho permanente de 

não subtipado e 1 H1N1) 
e 78 casos confirmados da 
doença com grande preva-
lência do vírus H3N2 (46 
casos). Taubaté garantiu 
uma ampla cobertura este 
ano, com 100.769 doses 
da vacina contra influenza 
aplicadas e uma cobertura 
de 100,41% em relação 
aos grupos prioritários. O 
percentual de cobertura 
superou o do ano passado.

a assuntos pertinentes à 
realidade dos adolescentes 
como bullying, depressão, 
aceitação, entre outros.
A carreta Expolivro é 
uma iniciativa do Ins-
tituto Vida para Todos 
(IVPT), entidade sem fins                                
lucrativos, com apoio da 
Editora Árvore da Vida e 
Bookafé (livros que levam 
a fé). 
É um trabalho itinerante 
que usa espaços públicos 
com carretas adaptadas 
para serem uma biblioteca 
e livraria.

cientização da população 
e dos jovens estudantes, 
promovendo a educação 
ambiental e o apoio às 
cooperativas por meio da 
coleta de recicláveis. Ao 
todo, cerca de 19.000 es-
tudantes irão participar do 
desafio de coletar garra-
fas pet e outros materiais 
plásticos, retirando das 
ruas, matas, córregos e 
bocas de lobo o material 
descartado de forma irre-
gular. Além dos benefícios 
ambientais, o projeto tam-
bém deve colaborar com a 
redução de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 
responsável por doenças 
como a dengue, zika, chi-
kungunya e febre amarela.
A prefeitura também man-
tém uma parceria com o 
Instituto Nacional de Pro-
cessamento de Embala-
gens Vazias (Inpev) para 
educação ambiental.

educação para o trânsito 
com orientação para mu-
nícipes, escolas e empre-
sas; serviços de adequação 
e revitalização da sinaliza-
ção viária, e devido ao tra-
balho ostensivo nas ações 
de fiscalização de trânsito 
e no monitoramento atra-
vés das câmeras do COI.
Diversas ações também 
veem sendo implantadas 
com convênio firmado 
com o DETRAN/SP atra-
vés do Movimento Pau-
lista de Segurança Viária, 
tais como a adequação e 
implantação de lombadas 
e lombofaixas, a implan-
tação de tachas e tachões, 
ações de educação de trân-
sito e de fiscalização com 
“bafômetro”.
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Miscelânea
Curiosidades

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

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

Humor

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

Mensagens

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

Pensamentos, provérbios e citações

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

Integral completa 5 anos

Alunos de escolas
municipais visitam a

companhia Campo Limpo

Setembro tem muita
diversão no Sítio do

Picapau Amarelo

Trilhas sonoras são
executadas pela Banda 
Sinfônica de Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio das secretarias 
de Educação e de Esporte 
e Lazer, promove na pró-
xima segunda-feira, dia 26 
de agosto, um evento em 
homenagem aos 5 anos do 
Programa Escola de Atle-
tas e Formação Integral 
(Eafi). O evento acontece 
às 19h no teatro do Sedes.
A comemoração conta-
rá com uma exposição 
composta por uma linha 
do tempo de fotografias 
desde o início do projeto 
até os dias de hoje. Serão 
apresentadas a história das 
participações em competi-
ções, dos títulos conquis-
tados e outras atividades 
desenvolvidas, além da 
instalação de rede de vo-
leibol, tabela com cesta de 
basquete e mesa de tênis 
de mesa. No teatro, a sole-
nidade contará com a fala 
de autoridades presentes, 
homenagem aos alunos 
atletas e duas apresenta-
ções de dança.
Em 2013,Taubaté imple-
mentou um novo modelo 

Duas turmas de alunos 
matriculados na Rede 
Municipal de Ensino de 
Taubaté visitam as instala-
ções da companhia Cam-
po Limpo.
A empresa produtora de 
embalagens tecnológicas 
e sustentáveis, parceira do 
Instituto Inpev, vai rece-
ber os alunos como parte 
de uma ação de educação 
ambiental desenvolvida 
com a Secretaria de Edu-
cação de Taubaté.

O mês de setembro tem 
muita diversão no Sítio 
do Picapau Amarelo, com 
atrações para toda a famí-
lia.
O Museu Histórico, Fol-
clórico e Pedagógico Mon-
teiro Lobato recebe até 30 
de setembro, a exposição 
“O mundo enkukakuka 
brinca a cultura do medo”. 
A mostra reúne 12 bone-
cões do tradicional “Bloco 
Encucacuca”, de São Luiz 
do Paraitinga que, teve 
fundamental importância 
no resgate de vários mitos 
do folclore luizense e da 
cultura regional.
Em setembro, aos finais 
de semana, a programação 
do Sítio conta com a inte-
ração dos personagens das 
10h às 11h e das 14h às 
16h, oficinas pedagógicas 
e recreativas, com diver-
sas atividades como: pin-
tura do Curupira, máscara 
do gato preto, corujinha 
da madrugada e espada 
do pirata que, acontecem 
das 10h às 12h e das 14h 
às 16h.
De 1 a 30 de setembro 
estará em cartaz a peça 
“Visconde Esconde”, com 
sessões às 11h e às 16h. 
É necessário que o espec-

A Banda Sinfônica de 
Taubaté realiza na pró-
xima quarta-feira, dia 28 
de agosto, às 20h no Tea-
tro Metrópole, o concerto 
Trilha Sonoras de Filmes, 
com entrada gratuita.
Sob a regência do maestro 
Alexey Kurkdjian, serão 
executadas as seguintes 
canções: Exodus, Game of 

de gestão para o esporte. 
Diversas modalidades es-
portivas passaram a ser 
desenvolvidas em níveis 
de iniciação, participação 
e auto rendimento. As se-
cretarias de Educação e de 
Esportes e Lazer, em uma 
ação conjunta e inédita no 
país, em 2014 implanta-
ram a Escola de Atletas e 
Formação Integral (Eafi). 
Programa que possibili-
ta aos alunos-atletas uma 
formação completa. O 
programa teve início com 
a participação de 86 alu-
nos e hoje atende 300 alu-
nos.
A Eafi desenvolve as 
seguintes modalidades 
olímpicas: atletismo, bas-
quetebol, judô, tênis de 
mesa, voleibol (catego-
rias masculinas e femini-
nas) e handebol (categoria 
masculina). Também há o 
futsal, que não é modali-
dade olímpica, mas possui 
grande adesão entre crian-
ças e jovens.
Até 30 de agosto, os inte-
ressados em participar do 

Em maio, professores da 
rede municipal receberam 
materiais informativos 
sobre o meio ambiente 
trabalhados nas aulas de 
ciências com aproximada-
mente 10.000 alunos do 4º 
e 5º anos do ensino funda-
mental. 
Os alunos participaram de 
um concurso de desenho 
e redação e as alunas ven-
cedoras premiadas levarão 
seus colegas de classe para 
uma visita instrutiva a fim 

tador retire sua senha 30 
minutos antes da apresen-
tação. Depois da visita ao 
País da Gramática, Vis-
conde anda muito estanho, 
fugindo e se escondendo 
da Emília. Porém, a visita 
ilustre de um membro da 
Corte Real do País dos Di-
tongos pode trazer à tona o 
real motivo do mistério do 
Visconde.
Na semana de 23 a 29 de 
setembro, das 9h às 17h 
acontecerão as visitas me-
diadas em que os perso-
nagens recebem o público 
e apresentam o museu, 
com a teatralização sobre 
a vida e obra de Monteiro 
Lobato.  Dia 25, quarta-
-feira, na EMEF Verea-
dor Pedro Grandchamp, 
na Imaculada, acontece 
o lançamento do projeto 
“Trilhas do Saber” para os 
alunos da rede municipal 
de ensino, com o objetivo 
de apresentar os museus e 
valorizar seu patrimônio 
histórico e cultural. Ou-
tras quatro unidades irão 
também receber a visita 
da equipe pedagógica do 
Sítio para apresentação do 
projeto.
Nos dias 28 e 29 (quar-
ta e quinta-feira), às 10h 

Thrones, Harry Poter and 
The Goblet of Fire, Alice 
in Wonderland, The Lion 
King, Superhero Medley, 
Star Wars Episode I: The 
Phantom Menace, Back 
to the Future e Frozen – 
Symphonic Highlights.
A Banda Sinfônica de 
Taubaté foi criada em 
2013. É composta por 

projeto podem se inscre-
ver para o processo sele-
tivo que disponibiliza 66 
vagas. As inscrições são 
gratuitas e devem ser re-
alizadas, via internet, no 
endereço eletrônico http://
www.taubate.sp.gov.br/
eafi/.
Os alunos aprovados se-
rão transferidos para a es-
cola localizada no Sedes, 
EMIEFM Anna dos Reis 
Signorini, para estudo em 
período integral.
As equipes do Eafi cole-
cionam títulos nos jogos 
escolares, tanto regio-
nais quanto estaduais, em 
várias modalidades. Os 
resultados mais expres-
sivos são o vice-campe-
onato brasileiro escolar, 
em 2017, com o voleibol 
masculino e campeonato 
brasileiro, em 2018, com 
a equipe de handebol mas-
culina. 
Recentemente, as meninas 
do futsal mirim tornaram-
-se bicampeãs nos Jogos 
Escolares do Estado de 
São Paulo.

de conhecer a fábrica, re-
ceber orientações sobre 
a prática da reciclagem e 
segregação de materiais e 
assistir a um show de má-
gica.
As vencedoras são as alu-
nas Maria Luiza Sant’Ana 
Villela, do 4º ano B da 
EMIEF Prof. Ernesto de 
Oliveira Filho (categoria 
desenho)  e Lívia Fermi, 
do 5º ano da EMEIEF An-
tônio de Angelis (catego-
ria redação).

tem ação educativa com 
o “Passeio do Visconde”. 
Esse projeto propõe esti-
mular o trabalho de educa-
ção patrimonial, pautado 
na junção histórico-cultu-
ral do espaço urbano, con-
siderando as experiências 
da comunidade.
Ainda no dia 28, às 10h, 
acontece o lançamento do 
projeto “Mito e Memória” 
que propõe valorizar a ri-
queza e a tradição dos mi-
tos regionais, baseado na 
memória de pessoas que 
vivem e viveram ao redor 
da Chácara do Visconde.
Os personagens do Sítio 
irão participar de 16 a 22 
de setembro da FLIT- Fei-
ra de Literatura Infantil de 
Taubaté. A participação da 
turma será no período da 
manhã, às 9h30. Exceto 
domingo (22), dia em que 
a peça teatral será apre-
sentada às 14h na Avenida 
do Povo.
Em 26 de setembro tem 
início as aulas da 10ª Edi-
ção do Lobatinhos do Fu-
turo. As inscrições podem 
ser feitas via telefone, 
pelo número 3625-5062 
ou pessoalmente no Sítio, 
no período de 3 a 20 de se-
tembro.

70 músicos bolsistas 
mantidos pela Prefeitu-
ra de Taubaté, por meio 
da Secretaria de Turis-
mo e Cultura. Em 2017,                            
foi campeã mundial em 
competição disputada na 
Califórnia.
O Teatro Metrópole fica à 
Rua Duque de Caxias, 312 
no Centro.
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Pindamonhangaba inaugura 
Parque para cães

Nota do Parque do Itaim

Pindamonhangaba vai ga-
nhar mais um investimen-
to para os cãezinhos que 
frequentam o Parque da 
Cidade: o Play Pet – Clube 
do Melhor Amigo. O local 
já conta com bebedouros 
para cães no entorno da 
pista de caminhada, além 
de muito espaço em meio 
à natureza. E, agora, terá 
essa área exclusiva para o 
lazer dos cães, com toda a 
segurança para os animais 
e os visitantes do Parque.
Para a inauguração oficial 
do espaço, a Prefeitura 
está programando uma 
grande festa, no domingo 
(25), a partir das 8 horas, 
com feira de adoção de 
cães, show musical, apre-

A administração 
do               Parque do Itaim 
informa que neste do-
mingo, dia 25 de agosto, 

sentação de cães adestra-
dos, canil da Guarda Ci-
vil Metropolitana e uma 
“Cãominhada”.
O Play Pet – Clube do Me-
lhor Amigo – é um espaço 
dentro do Parque da Cida-
de exclusivo para cães. O 
parque conta com equipa-
mentos para treinamento 
de habilidades e diversão, 
além de bancos, lixeiras 
e placas com regras de 
convivência. Os cães que 
frequentarem este espa-
ço devem estar vacina-
dos, saudáveis e livres de 
parasitas, como pulgas e 
carrapatos. É obrigatório 
que cada dono tenha a sua 
sacolinha para recolher os 
dejetos do cão e descartar 

os                                       vi-
sitantes do local não pode-
rão assistir a peça teatral, 
uma vez que, a apresenta-

na lixeira própria.
No Play Pet, o dono do 
cão será responsável pela 
conduta de seu animal. Os 
cães deverão estar o tem-
po todo sob os cuidados de 
seus proprietários e dentro 
do alcance de seu coman-
do. Ao entrar e sair do es-
paço, os cães deverão usar 
coleira e guia.
Importante destacar: o 
espaço é exclusivo para 
cães, por isso, não será 
permitida a presença de 
pessoas com menos de 18 
anos desacompanhadas de 
um adulto.
O espaço funcionará no 
mesmo horário do Parque 
da Cidade, das 7h às 20h, 
de domingo a domingo.

ção de “Uma visita de ou-
tro mundo” acontecerá na 
59ª Festa do    Folclore do 
bairro Imaculada.
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Piscinas do João do Pulo 
recebem reforma

Prefeitura e SAP inauguram unidade 
de atendimento de reintegração

social em Pindamonhangaba

Domingo tem café caipira no 
Parque da cidade em Pinda

Para melhor atendimento 
e conforto dos munícipes, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria Esportes, ini-
ciará na próxima semana a 
reforma das duas piscinas 
do centro esportivo “João 
do Pulo”.
A previsão de conclusão 
das obras é ainda neste 

A Secretaria de Estado da 
Administração Penitenci-
ária (SAP), por meio da 
Coordenadoria de Reinte-
gração Social e Cidadania 
(CRSC), em parceria com 
a Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e o Po-
der Judiciário, inaugura, 
no dia 26 de agosto, às 11 
horas, a Unidade de Aten-
dimento de Reintegração 
Social que irá operaciona-
lizar o Programa de Penas 
e Medidas Alternativas e o 
Programa de Atenção ao 
Egresso e Família no mu-
nicípio.
O projeto da SAP de ex-
pansão de unidades de 
reintegração social vem 
alcançando o objetivo 
proposto graças ao grande 
envolvimento e empenho 
das prefeituras munici-
pais, do poder judiciário e 
da sociedade. Com a nova 
unidade, serão 80 em todo 
o Estado de São Paulo.
O “Programa de Penas 
e Medidas Alternativas” 
teve início em 1997 e ca-
dastrou mais de 194 mil 
pessoas condenadas pelo 

O Fundo Social de Soli-
dariedade realizará, neste 
domingo (25), mais uma 
edição do já famoso “Café 
Caipira”, no Parque da Ci-
dade, com os produtos fei-
tos nas oficinas do Rein-
vente. O evento é gratuito 
e será realizado a partir 
das 9 horas.

ano, e os alunos que rea-
lizam atividades que pre-
cisam das piscinas estão 
sendo convidados a par-
ticiparem de aulas alter-
nativas no mesmo centro 
esportivo.
De acordo com o secretá-
rio de Esportes, Antônio 
Macedo Giudice, a refor-
ma é necessária, pois a 

judiciário à prestação de 
serviços à comunidade. 
Recebendo uma “segun-
da chance” por terem co-
metido delitos de baixo 
potencial ofensivo, esta 
modalidade penal é uma 
via de mão dupla, onde 
o pequeno infrator presta 
serviços à comunidade a 
qual pertence utilizando 
suas habilidades e conhe-
cimentos para “pagar” sua 
dívida com a justiça e a 
sociedade sem ser expos-
to ao cárcere, mantendo 
assim o vínculo familiar e 
social.
Outra peça importante 
desta “engrenagem” é a 
parceria com Instituições 
locais, que disponibilizam 
vagas para que essas pes-
soas trabalhem e cumpram 
sua pena de forma digna 
no seio da sociedade.
O índice de reincidência 
observado no programa é 
de apenas 3,6% e o custo 
por apenado nesta modali-
dade penal é em média de 
R$ 26,49. Demonstrando 
assim a eficácia do pro-
grama e o valor pedagógi-

O café é realizado ao lado 
da casa que morou Ge-
raldo Alckmin e que está 
sendo reformada para re-
ceber o “Café Literário”, 
em breve.
O café contará com os pro-
dutos feitos nas oficinas 
gratuitas de panificação e 
alimentação saudável do 

piscina estava apresentan-
do alguns riscos. Durante 
as obras, serão trocados os 
azulejos e haverá a imper-
meabilização, garantindo 
a segurança.
A Secretaria de Esportes 
destacou, ainda, que a re-
alização das obras procu-
rará causar menos danos 
possíveis.

co da aplicação das penas 
alternativas.
Já o “Programa de Aten-
ção ao Egresso e Família” 
realizou, desde 2003, mais 
de 1 milhão de atendimen-
tos a egressos e 177 mil a 
familiares. Com a CAEF 
de Pindamonhangaba o 
Estado conta com 47 des-
ses equipamentos sociais.
Cada CAEF possui uma 
equipe com o compromis-
so ético-político de articu-
lar a rede social de apoio, 
serviços e políticas bus-
cando o fortalecimento da 
cidadania, da autonomia 
e da identidade dos usuá-
rios.
A união de esforços e a 
criação desses mecanis-
mos visam combater todas 
as possibilidades de que os 
usuários do programa vol-
tem a delinquir em decor-
rência da falta de oportu-
nidades e do preconceito.
O evento solene de inau-
guração será na Unida-
de de Atendimento, Rua 
Cônego José Luis Pereira 
Ribeiro, 157, Bairro São 
Benedito.

“Reinvente”, do Fundo 
Social. Segundo o Fundo 
Social de Solidariedade, 
a intenção é viabilizar aos 
frequentadores do Parque 
da Cidade um momento 
de partilha e interação so-
cial, além de divulgar as 
oficinas gratuitas do Rein-
vente.
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Espetáculo “Mais que 
pena” é atração no

Teatro Galpão em Pinda

Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania de

Caraguatatuba muda de endereço

Deficiência Múltipla é tema 
de formação continuada 

em Caraguatatuba

Conselho Ambiental Mirim
participa de reunião com Secretaria 

de Meio Ambiente em Pinda

O espetáculo “Mais Que 
Pena!”, da Cia de Teatro 
do Rinoceronte, será apre-
sentado no Espaço Cultu-
ral Teatro Galpão, na ter-
ça-feira (27), às 20 horas, 
gratuitamente.
Apesar da peça de teatro 
ser baseado na vida e obra 
do dramaturgo Martins 
Pena, não é exatamente 
um espetáculo biográfico 
e nem uma montagem de 
um de seus textos, mas 
uma narrativa cômica, a 
partir de colagens de si-

A partir da próxima se-
gunda-feira (26/08), a 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania (Sedesc) passa 
a atender em novo ende-
reço:
Avenida União das Amé-
ricas, 380 – Jardim Aruan.
A Sedesc atende de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
16h30 e por telefone (12) 
3886-2030. O novo local 
fica próximo da Secretaria 
de Serviços Públicos (Se-
sep).
A Secretaria Municipal 

A Secretaria de Educação 
de Caraguatatuba, através 
do setor de Educação In-
clusiva, promoveu duran-
te o mês de agosto, mais 
uma ação de formação 
continuada. O minicurso 
“Deficiência Múltipla: Te-
oria e Prática Pedagógica” 
capacitou 150 profissio-
nais, entre professores e 
agentes de apoio escolar, 
que acompanham os alu-
nos com necessidades 
educacionais especiais.
O minicurso foi realizado 
em três encontros onde fo-
ram ministradas palestras 
pelas Terapeutas Ocupa-
cionais Evellyn Bentes e 
Mariah Bricks, oficinas e 
práticas pedagógicas com 
as professoras de sala de 
recursos Marcela Toti 
(EMEF Benedito Inácio), 

As pontes para o futuro 
começam desde já, e com 
este viés a Secretaria do 
Meio Ambiente da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
realizou reunião junto às 
crianças que fazem parte 
do Conselho Ambiental 
Mirim. A intenção é sensi-
bilizá-las desde a infância 
para os cuidados com o 
meio ambiente.

tuações e personagens de 
seus textos que ainda são 
atuais nos dias de hoje.
Criado em parceria com 
a diretora Imara Reis e 
o dramaturgo Calixto de 
Inhamuns, o espetáculo 
constrói um colorido mu-
ral satírico da sociedade 
brasileira de outrora e 
atual. Ao som de compo-
sições próprias do grupo, 
interpretados ao vivo, o 
Teatro do Rinoceronte 
pretende fazer uma refle-
xão bem-humorada sobre 

de Desenvolvimento So-
cial e Cidadania tem por 
finalidade formular, coor-
denar e avaliar a Política 
Municipal de Assistência 
Social, visando somar es-
forços dos setores gover-
namental e privado, no 
processo de desenvolvi-
mento social do municí-
pio, com ações de caráter 
preventivo, protetivo, in-
terventivo e de inclusão 
social, para fins de garan-
tir a proteção integral às 
pessoas e seus familiares 
em situação de vulnera-

Tainá Cardoso (EMEF 
Prof. Oswaldo Ferreira), 
Vitória Oliveira (EMEF 
Prof. Luiz Silvar e Antônia 
Antunes Arouca) e Aman-
da Hatagami (EMEF Profª 
Maria Thereza de Souza 
Castro). Ao final do mi-
nicurso, os participantes 
confeccionaram materiais 
e compartilharam com 
todo o grupo, demonstran-
do que a adaptação de cur-
rículo é um desafio, mas 
que é possível superá-lo.
O evento se deu em alu-
são a Semana Nacional da 
Deficiência Intelectual e 
Múltipla, que é realizado 
anualmente em todo o país 
desde 2017, quando foi 
sancionada a Lei 13.585. 
O objetivo da Semana Na-
cional é abrir debates e co-
locar a sociedade em refle-

Conforme informações da 
Secretaria de Meio Am-
biente, foi realizada uma 
reunião do Conselho Mi-
rim a fim de entender me-
lhor o funcionamento do 
aterro sanitário do municí-
pio. Também foi feita uma 
visita ao aterro.
Fazem parte do Conse-
lho Mirim as escolas mu-
nicipais: Professor Elias 

o nosso país.
O espetáculo foi concebi-
do com recursos do Pro-
AC (Programa de Ação 
Cultural), iniciativa volta-
da ao fomento e difusão da 
cultura no Estado de São 
Paulo, selecionando pro-
jetos de cidades interessa-
das em abrir seus próprios 
concursos para promoção 
da cultura local.
O Teatro Galpão fica na 
rua Luiza Marcondes de 
Oliveira, 2750 – Parque 
das Nações.

bilidade e risco pessoal e 
social, por meio de ações 
socioeducativas, de pro-
gramas de transferência 
de renda, de acolhimento e 
convivência em centros de 
referência e orientações/
encaminhamentos para a 
rede socioassistencial.
As unidades descentrali-
zadas da Sedesc, que in-
cluem os Centros de Re-
ferência de Assistência 
Social (Cras) e os demais 
equipamentos, seguem 
normalmente endereço de 
atendimento.

xão no dever da igualdade 
para inclusão.
Atualmente, são atendidos 
na rede municipal de Ca-
raguatatuba, mais de 1600 
alunos com deficiências. 
Dentre esses, 28 com de-
ficiências múltiplas.
O que é deficiência múlti-
pla?
A deficiência múltipla é 
a ocorrência de duas ou 
mais deficiências simulta-
neamente, sejam deficiên-
cias intelectuais, físicas ou 
ambas combinadas.
As causas podem ser pré-
-natais, por má-formação 
congênita e por infecções 
virais como rubéola ou do-
enças sexualmente trans-
missíveis, que também 
podem causar deficiência 
múltipla em indivíduos 
adultos, se não tratadas.

Bargis Mathias, Padre 
Antônio Mário Bonotti, 
Professora Odete Corrêa 
Madureira, Professor Má-
rio Assis César, Professora 
Maria Aparecida Camar-
go de Souza, Professora 
Ruth Azevedo Romeiro, 
Professora Julieta Reale 
Vieira,  além dos  colégios 
Progressão e Anglo, e do 
grupo de Escoteiros.
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2º Empreenda Caraguatatuba arrecada 460 cestas
básicas com inscrições de expositores

Caraguatatuba abrirá inscrições para curso
de Manutenção Residencial

Os expositores selecio-
nados para o Empreenda 
Caraguatatuba 2019 entre-
garam as cinco cestas bá-
sicas, exigidas como con-
tribuição para participar 
do evento. Ao todo 460 
cestas básicas, com no mí-
nimo 20 itens de diversos 
gêneros alimentícios cada, 
serão doadas para o Fundo 
Social da Solidariedade 
de Caraguatatuba, que fi-
cará responsável pela dis-
tribuição. A Prefeitura de 
Caraguatatuba promove a 
maior feira de empreende-
dorismo do Litoral Norte 
entre os dias 18 e 22 de 
setembro, das 14h, às 21h, 
na Praça da Cultura, no 
Centro. 
Em 2019, a organização 
ofertou 76 estandes com 
4x4m para empresas do 
município de Caragua-
tatuba e outros 10 para 
firmas da RM/Vale. Os 
estandes vão contar com 
energia elétrica e conexão 
à internet, ficando a cargo 
do expositor a estilização, 
decoração e criação da 
identidade visual do espa-
ço, com sinalização bilín-
gue em Línguas Inglesa e 
Portuguesa.
Também foram seleciona-
das seis empresas do seg-
mento de alimentação para 
o Empreenda Caraguata-
tuba 2019, além de três 
vagas, sorteadas entre os 
participantes do 14º Fes-
tival Gastronômico Cara-
guá a Gosto (realizado de 
1º de agosto a 8 de setem-
bro). Além dos espaços, a 
Prefeitura Municipal for-
necerá energia elétrica, 
iluminação, água, esgoto e 

O Fundo Social de Cara-
guatatuba abre inscrições 

conexão à internet. A Se-
cretaria de Planejamento 
Estratégico e Desenvol-
vimento fica na Av. Frei 
Pacífico Wagner, nº 163, 
piso Superior – Centro. O 
horário de atendimento ao 
público é das 9h às 16h30. 
Mais informações pelos 
telefones (12) 3897-1101 
e (12)  99779-1638; ou 
pelos e-mails planejamen-
to@caraguatatuba.sp.gov.
br e contato@empreenda-
caraguatatuba.com.br.
Palestras
As inscrições gratuitas 
para palestras, rodadas de 
negócios e oficinas (vagas 
limitadas) são realizadas 
no site www.empreenda-
cacaguatatuba.com.br.  A 
abertura oficial do Em-
preenda Caraguatatuba 
será no dia 18 de setembro 
(quarta-feira), às 14h, na 
Praça da Cultura, no Cen-
tro.  Em seguida, às 15h, 
no Auditório 1, a pales-
tra “Caraguatatuba e seus 
Potenciais de Negócios”, 
com o prefeito Aguilar Ju-
nior, marca o início do ci-
clo de atividades da feira.
Além do prefeito, também 
ministram palestras nos 
cinco dias de evento, no-
mes como Laura Barbosa 
(analista de importações 
da Investe SP), Geraldo 
de Assunção Júnior (espe-
cialista em programação 
neurolinguística), Igor da 
Guia Rosa (engenheiro da 
UTGCA Monteiro Loba-
to), Henrique Nunweiler 
(fundador das franquias 
Desbravadores Airsoft e 
Action VR de jogos de 
diversão), Guilherme de 
Almeida Rosa (diretor 

para mais uma oportuni-
dade de qualificação pro-

da ABRH/SP – Regional 
Vale do Paraíba e supervi-
sor do CIEE de São José 
dos Campos), Maurício 
Tomé (administrador de 
empresas, instrutor Mas-
terMind Lince e diretor 
Distrital Vale do Paraíba 
na empresa Master Mind 
Treinamentos de Alta Per-
formance), Érika Stanco-
lovich (CEO do Instituto 
Stancolovich, doutora em 
Psicanálise e Oficial da 
Reserva de 2ª classe da 
Força Aérea Brasileira), 
Cezar Scarpato (arquite-
to e urbanista, com certi-
ficação internacional em 
edificações sustentáveis – 
selo verde) e Luiz Otávio 
Cristo Cabral (formado 
em Aviation Science pela 
North Shore Community 
College (Massachussets, 
EUA) e Transporte Aéreo 
pela Universidade de Gua-
rulhos (UNG), instrutor de 
voo e diretor da Charlie 
0, empresa de consultoria 
em treinamentos aeronáu-
ticos).
Outros detalhes também 
podem ser encontrados 
na FanPage do Facebook 
https://www.facebook.
com/empreendacaragua-
tatuba2019/, perfil no Ins-
tagram @empreenda_ca-
raguatatuba. A entrada é 
gratuita.
Os mestres de cerimônia  
Após a fase de entrega das 
propostas e chamamento 
público (004 e 005/2019), 
entre os dias 25 de ju-
nho e 17 de julho, foram 
classificadas as seguintes 
empresas para expor no 
2º Empreenda Caraguata-
tuba 2019: CVC Viagens/

fissional em parceria com 
o Senai. O curso de Ma-

Willian Renato de Almei-
da ME; Boreste Consul-
toria Náutica e Corretora 
de Seguros Ltda; Colégio 
Maré Alta Ltda ME; Es-
tação Contábil Ltda ME; 
Ramos e Mioni Educa-
ção Ltda; FISK – Gilfer 
Escola de Idiomas Ltda; 
Bônus – Serviços de Ela-
boração de Cadastros 
Ltda; Stefan Massinger;  
M.M. Incorporação Em-
preendimentos Imobiliá-
rios Ltda; Lion Locação 
de Serviços Ltda; Maga-
lhães Noronha Comércio 
de Veículos Ltda; Silva 
e Noronha Comércio de 
Veículos Ltda; Litoral na 
Mesa Comunicação Ltda; 
Sicredi Cooperativa de 
Crédito; Amorim & Car-
lota Musical Ltda; Auto 
Moto Escola Objetivo; 
J.Bike Comércio de Bici-
cletas e Peças Ltda EPP; 
Tatiane dos Santos Silva 
Contabilidade ME; Aline 
Norbiato Fredo; W.A. dos 
Santos Riveira Comércio 
e Serviços ME; Multieduc 
Cursos de Informática e 
Profissionalizantes; Ikedo 
Agente Autônomo de In-
vestimentos Ltda; Litoral 
Norte Ren Car Ltda; Li-
toral Work Soluções em 
Medicina do Trabalho 
Ltda; Oliveira e Medei-
ros Consultoria Ltda ME; 
Caraguá Praia Shopping; 
Via Tours Turismo Re-
ceptivo Ltda; J. Aparecida 
Mariano Agenciamento 
ME; Erik dos Santos De-
detizadora ME; Originalle 
Móveis Planejados Ltda 
ME; Caraguá Cosméti-
cos Ltda ME; THM So-
luções em Tecnologia da 

nutenção Residencial tem 
como objetivo a inserção 
no mercado de trabalho 
com uma grade curricular 
com foco na profissionali-
zação e geração de renda.
As inscrições serão reali-
zadas nos dias 28 e 29 de 
agosto, das 8h30 às 16h30, 
na sede do Fundo Social, 
no Centro. Os interessa-
dos devem levar originais 
e cópias dos documentos 
pessoais (RG, Título de 
Eleitor e comprovante de 
endereço). Podem parti-
cipar homens e mulheres 

Informação LTDA; Cen-
tro Ótico do Litoral Norte 
Ltda; Daniela Cristina FF 
Oliveira Vitrais; De Hu-
ber Iluminação e Acaba-
mentos EIRELI (Empresa 
Individual de Responsabi-
lidade Limitada); Getuba 
Comércio de Madeiras e 
Transportes Rodoviários 
de Cargas Ltda; Vinicius 
Mira de Assumpção ME; 
Juliano Alcebíades dos 
Santos Contabilidade ME; 
Associação São Fran-
cisco Vida; TC Odonto-
logia Ltda; C. Blaustein 
Imóveis e Veículos Ltda; 
Decorplan Móveis Pla-
nejados EIRELI ME; Lis 
Imóveis Ltda; Auto Moto 
Escola Albatroz de Cara-
guatatuba EIRELI ME; 
Plani Construções A Seco 
Ltda; Edivam da Silva 
Contabilidade; Supremo 
Sistema de Ensino Ltda 
ME; VL Facciolli Ballan 
Drogaria Ltda; Yumi Ma-
teriais Hidráulicos Ltda; 
Associação Danuta – Mu-
lheres 31; V.P. Trombini 
& Cia Ltda ME; Ana Ca-
roline Nepomuceno de 
Souza; E.H. Do Amaral 
Contábil ME;  Quiró Co-
mércio de Cosméticos, 
Perfumarias e Higiene 
Pessoal EIRELI; Cha-
me Chame Eletrônicos e 
Acessórios Ltda; Sólida 
Empreendimentos Imobi-
liários Ltda; Ricardo Bela 
Vinhado; Wilney Cardoso 
Arquitetura e Constru-
ções Ltda; Giovana de Sá 
Paixa Reais; Colégio Im-
peratrice Ltda ME; Villa 
Incorporação e Comércio 
de Imóveis Ltda; Banco 
Santander (Brasil) S/A; 

com mais de 18 anos de 
idade. Serão disponibi-
lizadas 16 vagas. Após 
a triagem, havendo um 
número maior de inscri-
tos, poderá ser realizado 
sorteio. As aulas iniciam 
no dia 9 de setembro, das 
13h30 às 22h, com carga 
horária de 80 horas. A gra-
de curricular inclui temas 
como Segurança e Nor-
matização, Fundamentos 
em Eletricidade, Tecnolo-
gia das conexões elétricas, 
Circuitos e Diagramas, 
além de disciplinas teóri-

Lua Nova Calçados Ltda 
ME;  Ar Solver Assesso-
ria Administrativa EIRE-
LI; Gr Consult EIRELI; 
Pisom Lar e Construção 
Ltda ME; Amorim e Ber-
nad Confecções Ltda; M. 
Mendes G Batiste EIRELI 
ME; Milvia Dos Santos 
Malvão Gomes; A.C.Pa-
vani Construção E In-
corporação Ltda; Rádio 
Areia Branca Ltda; Alves 
Top Tintas EIRELI; Maria 
Da Conceição de Araujo 
Cavalcante ME; Barla-
vento Coworking – Mar-
celo Vicente Forestieri 
Fernandes Desenho ME; 
Marina Porto do Rio Ltda; 
LBL Blocos e Lajes ME; 
Construtora Tabaporã 
Ltda;  ISTV (Ilha do Sol 
TV) Produções Ltda; Uni-
med São José dos Campos 
Cooperativa de Trabalho 
Médico; Olívio Ribeiro 
Produtos Alimentícios 
ME; Topcon Engenharia 
e Construções LTDA; O 
Ancoradouro Jornalismo e 
Eventos Ltda; Líder Incor-
porações Ltda ME; Lança 
Incorporação Imobiliária 
SPE Ltda; M & M Univer-
so Comércio de Motoci-
cletas e Peças Ltda; e Lara 
Libaldi da Conceição ME.
A praça de alimentação 
terá entre os selecionados 
Carlos Eduardo Canuto 
ME; Quiosque do Marqui-
nhos 47 – EIRELI; Guaru-
çá Quiosque de Praia Ltda 
ME; Sant’nna Tillvitz & 
Tillvitz LTDA; L.R. Solu-
ções EIRELI; e R.G Rahal 
– ME, além dos três es-
tabelecimentos sorteados 
entre os participantes do 
14º Caraguá a Gosto.

cas e práticas, importan-
tíssimas para a profissio-
nalização e o mercado de 
trabalho. A equipe do Fun-
do Social reforça que ape-
nas pessoas interessadas 
em ingressar no mercado 
de trabalho façam a ins-
crição, pois o curso abor-
da técnicas profissionais e 
não apenas para conheci-
mento doméstico.
O Fundo Social fica loca-
lizado na Rua José Dama-
zo dos Santos, 39 – Centro 
(próximo ao banco San-
tander).
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Escola Zélia Madureira
realiza Resgate Cultural

neste sábado em Caçapava

Atenção atletas! Clube Ilha
Morena tem vagas para diversas 
modalidades esperando por você

Chamadas para o Centro de Controle 
de Zoonoses podem ser feitas

diretamente ao CCZ ou pelo 156

A EMEF Prof.ª Zélia de 
Souza Madureira realiza 
neste sábado, 24 de agos-
to, o Resgate Cultural 
com o tema “4° Festa do 
Folclore”. As atividades 
acontecem das 15h às 19h, 
na sede da escola, locali-

O número de munícipes 
atendidos pela Prefeitura 
Municipal de Caraguata-
tuba no Clube Ilha More-
na cresceu 20% se compa-
rado ao primeiro semestre 
de 2019. 
As instalações permitem 
que 15 modalidades sejam 
realizadas no clube, loca-
lizado no bairro Morro do 
Algodão, região Sul da ci-
dade.
Mesmo com o aumento, 
ainda existem várias va-
gas disponíveis para se-
rem preenchidas nas mo-
dalidades de: capoeira; fit 
dance; futebol; hapkido e 
defesa pessoal feminina; 
hidroginástica; jiujitsu; 
karatê shotokan; karatê so 
kyokushin; massoterapia; 
natação; tae chi chuan; tê-

Ao contrário do que mui-
ta gente pensa, o Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ), órgão ligado à Se-
cretaria de Saúde da Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
não cuida de animais, mas 
de doenças que eles po-
dem transmitir para os se-
rem humanos, tais como: 
Leptospirose, doença de 
chagas, febre maculosa, 
raiva, dengue entre tantas 
outras que podem levar as 
pessoas à morte.
O CCZ é um órgão ligado 
à saúde pública, que tem 
suas atividades estabele-
cidas por leis federais, es-
taduais e municipais, com 
foco na prevenção de Zoo-
noses (doenças transmiti-
das dos animais aos serem 
humanos tais como: raiva, 
dengue, febre amarela, 
leishmaniose tegumentar 
e visceral , febre maculo-
sa, entre outras).
Neste sentido, com foco 
na saúde pública e sem-
pre que necessário, só 
são recolhidos animais 
em locais públicos (ruas, 
prédios públicos entre ou-
tros) quando estes animais 
estão doentes, colocando 
alguém em risco ou que 
estejam em risco. As soli-
citações devem ser feitas 
no CCZ ou pelo novo ser-
viço da Prefeitura de Ca-
raguatatuba (156). Após 
registro, as chamadas dire-
cionadas ao CCZ passarão 
por triagem. Conforme a 
necessidade e urgência, 
haverá vistoria no local 
denunciado para verificar 
as reais necessidades de 
recolhimento ou não.
Desta forma, o CCZ es-
clarece que não recebe na 
unidade animais levados 
por outras pessoas. Além 
disso, o abandono de ani-
mais no CCZ é passível de 
boletim de ocorrências ou 
denúncia na Promotoria 
Pública.
Denúncias referentes a 
maus tratos podem ser 
feitas no CCZ pessoal-
mente, pelos telefones da 
unidade (3887-6085 ou 
3887-6888) ou pelo 156. 
Conforme a necessidade 
de cada caso, em situa-
ções de maus tratos, os ca-
sos devem ser registrados 
também junto à Polícia 
Ambienta ou por boletim 

zada na Rua Srg. Andiras 
Nogueira, 67 - Jardim São 
José. Durante o evento 
haverá apresentação dos 
alunos, brincadeiras, ação 
entre amigos e premia-
ção para o rei e rainha da 
festa. Além disso haverá 

nis; tênis de mesa; urban 
mix; vôlei de praia; yoga.
Os interessados em parti-
cipar das atividades pre-
cisam realizar a inscri-
ção durante a semana, de 
segunda a sexta, das 9h 
às 14h, no próprio Clube 
Ilha Morena. No ato da 
inscrição, é necessário es-
tar munido dos seguintes 
documentos: RG; CPF; 
comprovante de endere-
ço; uma foto 3×4; atestado 
médico.
Para menores de idade, o 
responsável deve apresen-
tar o RG, CPF, uma foto 
3×4 e o comprovante de 
endereço, além do RG, 
CPF (ou certidão de nasci-
mento) e atestado médico 
do atleta. A idade mínima 
para ser aluno do clube é 

de ocorrência diretamente 
na delegacia mais próxi-
ma.
O CCZ não faz atendi-
mento clínico (consulta)
Interessados em consultas 
veterinárias devem pro-
curar uma clínica veteri-
nária para o atendimento 
de seus animais. Entre as 
principais ações do CCZ 
estão:
– Realização anual de 
campanha de vacinação 
contra raiva, vacinando 
mais de 22.000 animais 
por ano;
– Campanha de castração 
com mais de 2.200 ani-
mais castrados em 2.018. 
Somente em 2019, já fo-
ram registrados cerca de 
1.900 encaminhamentos 
para castração.
Castração
Para que seu animal seja 
castrado é necessário 
comparecer com ele no 
CCZ, de segunda a sexta-
-feira, a partir das 9h, com 
os seguintes documentos: 
cópias do RG, CPF, com-
provante de residência, 
comprovante de renda 
(no máximo três salários 
mínimos), além do NIS 
(Número de Identificação 
Social), que é o cadastro 
de pessoas beneficiadas 
por algum projeto social, 
também necessário para 
comprovar renda.
 CCZ não é clínica veteri-
nária
Outro engano muito co-
mum é as pessoas acredi-
tarem que o CCZ oferece 
atendimento médico vete-
rinário. Isso não acontece. 
Não há equipamentos de 
raios-X ou de ultrassom, 
por exemplo. O atendi-
mento veterinário é reali-
zado em casos específicos 
de zoonoses e castração.
Adoção
O CCZ realiza feirinhas 
de adoção de animais em 
suas instalações. Os in-
teressados em adotar um 
amiguinho de quatro pa-
tas poderão escolher en-
tre os cães, a maioria sem 
raça definida, de diversas 
idades, cores, tamanhos e 
temperamentos variados.
Os animais escolhidos sai-
rão do CCZ já devidamen-
te microchipados e com 
encaminhamento para cas-
tração gratuita, caso ainda 

barracas com comidas e 
bebidas. A celebração en-
volve alunos, professores, 
familiares e a comunida-
de, e conta com o apoio 
da Prefeitura Municipal 
de Caçapava por meio da 
Secretaria de Educação.

de 4 anos.
É importante lembrar que 
todas as atividades são 
orientadas pelos professo-
res da Secretaria de Espor-
tes e Recreação.
A parceria
Desde o ano passado, a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, por meio da Secretaria 
de Esportes e Recreação, 
firmou contrato de loca-
ção com a empresa Ilha 
Morena Praia e Pesca para 
a realização de eventos es-
portivos e treinamentos de 
atletas da cidade.
Para a realização das ativi-
dades são utilizados os es-
paços de convívio, salões 
para treinamentos e reuni-
ões, piscinas, quadras de 
tênis, vestiários e demais 
dependências do local.

não tenham sido. Todos 
também já estarão vacina-
dos e vermifugados.
Para a adoção, os interes-
sados devem apresentar 
documentos como CPF e 
RG, além de um compro-
vante de endereço.
Controle da dengue
Cabe ao CCZ fazer a fis-
calização e inibir os focos 
do mosquito transmissor 
da dengue, o Aedes ae-
gpity. Equipes orientam 
moradores e, quando ne-
cessário, notificam os pro-
prietários de residências 
caso seja encontrado al-
gum criadouro do mosqui-
to transmissor. As multas 
variam de R$ 1,6 mil e R$ 
3,2 mil, de acordo com a 
legislação municipal.
Para essas ações de com-
bate à dengue, o CCZ ga-
nhou um reforço nas fisca-
lizações: o drone (veículo 
aéreo não tripulado). O 
objetivo é detectar cria-
douros do Aedes aegypti 
em casas de temporada, 
que ficam fechadas na 
maior parte do ano. O pro-
jeto é uma parceria entre 
as Secretarias de Saúde e 
de Comunicação.
Os munícipes podem rea-
lizar denúncias sobre foco 
de dengue para o Centro 
de Controle de Zoonoses, 
pelos telefones 3887-6085 
ou 3887-6888.
Importante lembrar que o 
CCZ efetua orientação de 
medidas de controle , não 
só de roedores , mas tam-
bém de outras espécies in-
cômodas, como pombos, 
morcegos, etc. Sempre que 
necessário, proprietários 
de locais com infestação 
de espécies incômodas de-
vem procurar empresas de 
controle de pragas, devi-
damente licenciada, para 
que seja feito o controle. 
O CCZ efetua apenas a 
ORIENTAÇÃO nestes ca-
sos.
Serviço:
Centro de Controle de 
Zoonoses de Caraguata-
tuba
Endereço: Rua Ministro 
Dílson Funaro, 115, Jar-
dim Aruan –
Telefones: 3887-6085 ou 
3887-6888
(Em frente ao Centro Es-
portivo Municipal Ubaldo 
Gonçalves – Cemug)


