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A GAzetA dos Municípios

Projeto Comunidade da
Música abre 100 vagas para
aulas de canto em Taubaté

Café Caipira é sucesso, 
mais uma vez, no Parque

da cidade em Pinda

Taubaté participa da Semana 
Estadual de Mobilização
Contra o Aedes aegypti

Pinda está na final
do Futsal Feminino

O Projeto Comunidade 
da Música, da Secreta-
ria de Turismo e Cultura 
de Taubaté, oferece 100 
vagas para curso livre de 
canto. As inscrições vão 
até 20 de dezembro no 
Centro Cultural Toninho 
Mendes.
São vagas para aulas se-
manais em grupo, para 
interessados que possuam 
a idade mínima de 7 anos. 
As turmas serão divididas 

O Café Caipira realiza-
do pelo Fundo Social de 
Solidariedade no Par-
que da Cidade, todo úl-
timo domingo do mês,                               
está se tornando uma tra-
dição, cada vez com mais 
sucesso. 
Os produtos são feitos nas 

O Centro de Animais Si-
nantrópicos (CAS) da Pre-
feitura de Taubaté partici-
pa da Semana Estadual de 
Mobilização Social Con-
tra o Aedes aegypti, com 
atividades que começaram 
nessa segunda-feira (25) e 
seguem até o dia 07 de de-
zembro.
Algumas das ações acon-
tecerão fora da data da 
campanha, pois, coincide 
com atividades de comba-
te ao escorpião também, 
ambas direcionadas a po-
pulação em geral.
De 25 de novembro a 04 

Após a conquista do título 
inédito para as Guerreiras 
Pinda Futsal nos Jogos 
Abertos do Interior (re-
alizados em Marília), as 
meninas de Pinda voltam 
à quadra para mais uma fi-
nal, a quarta somente em 
2019.

por gênero e faixa etária 
para melhor direciona-
mento do trabalho de téc-
nica vocal.
As inscrições devem ser 
feitas na secretaria do 
Centro Cultural, de segun-
da a sexta-feira, das 9h 
às 12h e das 14h às 17h, 
mediante apresentação de 
documento de identidade 
com foto e comprovante 
de residência, original e 
cópia.

oficinas do projeto “Rein-
vente” e também com a 
participação de parceiros.
A atração musical foi a 
dupla sertaneja pindense 
Bueno Viola e Monica.
Segundo a presidente do 
Fundo Social, Cláudia 
Domingues, a intenção é 

de dezembro o arrastão 
para retirada de mate-
riais inservíveis e vistoria 
a imóveis acontece nos 
bairros Parque Aeroporto, 
Piratininga, Vila Bela e 
Portal da Mantiqueira. Já 
os bairros Santa Tereza, 
Bonfim e Quiririm recebe-
rão os agentes de 09 a 20 
de dezembro.
Durantes as visitas os 
agentes orientam os mora-
dores a depositarem o ma-
terial inservível na porta 
de suas casas na data de-
finida para o recolhimento 
pelo caminhão cata-treco.

Desta vez, será pelo Cam-
peonato Paulista da Fede-
ração, categoria sub 20.
O confronto será contra a 
equipe do Corinthians em 
melhor de dois jogos. A 
equipe da capital paulista 
joga por dois empates pois 
fez a melhor campanha na 

O curso é composto por 
aulas de técnica vocal, 
fonética e percepção mu-
sical, além da prática de 
conjunto, visando a cria-
ção dos Corais Municipais 
de Taubaté.
O projeto Comunidade da 
Música, criado em 2017, 
oferece aulas de instru-
mentos de sopro, metais e 
madeiras, cordas dedilha-
das, violão e viola caipira 
e percussão.

viabilizar aos frequenta-
dores do Parque da Cidade 
um momento de partilha e 
interação social, além de 
divulgar as oficinas do 
“Reinvente”. O evento é 
gratuito e visa à confra-
ternização entre os muní-
cipes.

De 21 de novembro a 10 
de dezembro acontece um 
treinamento sobre arbo-
viroses e escorpião para 
equipes das unidades Es-
tratégia Saúde da Família 
do Piratininga e Santa Te-
reza. 
Cada unidade irá mobili-
zar a comunidade atendi-
da em ações de combate 
ao Aedes.
No dia 02 de dezembro 
(segunda) acontece pan-
fletagem na Praça Dom 
Epaminondas, Rodoviária 
Velha, Mercado Munici-
pal e região central.

competição. Mas as Guer-
reiras Pinda prometem re-
verter essa situação logo 
na terça.
O jogo será no Ginásio do 
Tabaú, às 19h30, com en-
trada franca. A partida de 
volta será dia 29, no Par-
que São Jorge, na capital.
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Miscelânea
Curiosidades

A inflamação da garganta, que geralmente aparece junto com gripes e res-
friados é causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem 
nada a ver com um delicioso sorvete, pelo contrário. Se a irritação da 
garganta estiver incomodando muito, um sorvetinho bem gelado até que 
ajuda a aliviar a dor.
*** 
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das ver-
sões é que o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo 
tem uma crença a respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição 
norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas lágrimas que 
fossem necessárias para dispersar o sal derramado, já os antigos alemães, 
franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estava as-
sociado a manifestação do demônio. Estes últimos criaram um costume 
de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o 
diabo nos olhos.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o 
que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida mais 
difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um relacio-
namento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a mão que 
abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o 
destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua tapeça-
ria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que todos 
estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Mais vale compreender pouco do que compreender mal.
Contenta-se com seu estado quem vive sossegado.
Para compreender os pais é preciso ter filhos.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.
Manter o caráter é bem mais fácil do que tentar recuperá-lo.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
Não peça emprestado e nem empreste.
Para o amor não existem distâncias e nem fronteiras.
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EXPEDIENTE

“Empreenda Rápido
Taubaté” realiza mais
de 500 atendimentos

O Empreenda Rápido 
Taubaté, realizado pela 
Secretaria de Desenvol-
vimento e Inovação de 
Taubaté em parceria com 
a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, 
do Governo do Estado, e 
o Sebrae prestou mais de 
500 atendimentos durante 
todo o dia de evento.
Representantes do Bra-
desco, Banco do Brasil e 
Banco do Povo estavam 
disponíveis para apresen-
tação de linhas de crédi-
to aos empreendedores. 
O Sebrae prestou orien-
tações sobre qualifica-
ção técnica, qualificação 

empreendedora, forma-
lização e regularização, 
inovação, tecnologia e 
produtividade, acesso a 
crédito e acesso ao mer-
cado. Os atendimentos so-
mados chegaram a 521.
As palestras realizadas en-
tre às 11h e 16h30, estive-
ram lotadas e abordaram 
temas, como: 10 coisas 
que você precisa saber an-
tes de abrir seu negócio; 
Dicas para uso conscien-
te de crédito; Direitos e 
deveres do Mei; 10 dicas 
para seu negócio bombar 
nas redes sociais; Cadastro 
positivo e LGPD (Lei Ge-
ral de Proteção de Dados) 

– realizada pelo Boa Vis-
ta em parceria com Acit; 
Dicas para uso consciente 
do crédito. A Prefeitura 
de Taubaté empenhada na 
oferta e criação de vagas 
de emprego, por meio do 
Emprega Taubaté, estimu-
la o empreendedorismo 
com a Sala do Empreen-
dedor e ações como o pro-
jeto “Comunidade Empre-
endedora”, que leva aos 
bairros informações sobre 
a abertura do negócio pró-
prio, com planos de ne-
gócio e orientações espe-
cializadas e ainda auxilia 
quem já possui e necessita 
fortalecer seu negócio.

 

AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA 
Pregão Presencial nº 01/2019 - Processo n° 04/2019 

 
Encontra-se aberto o Pregão Presencial nº 01/2019, Processo nº 04/2019, 

visando à contratação de empresa para “Fornecimento e Instalação de Cadeiras, 
Poltronas e Estantes de Aço”. 

A sessão pública será realizada na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, 
situada na Rua Sargento José Lourenço, nº 190, piso superior, Centro, São Bento do 
Sapucaí – SP, com início no dia 10/12/2019, às 13:30hs. 

O edital na íntegra e seus anexos podem ser consultados no endereço eletrônico 
www.camarasbs.sp.gov.br/licitacoes. 

Informações poderão ser requeridas pelo endereço eletrônico 
secretaria@camarasbs.sp.gov.br, telefones: (12) 3971-1144 ou 3971-2590 ou na 
Secretaria da Câmara, de segunda à sexta-feira das 8hs às 17h. 

 
Lucas José Ribeiro – Pregoeiro 
Mateus José da Silva - Presidente da Câmara 
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Samu completa 3 anos
recebendo mais de 180 mil 

chamados telefônicos

Caraguatatuba forma 1.096 
alunos da rede municipal

no Projeto Samuzinho
Prefeitura de Caraguatatuba 

cria Brigada Municipal contra 
Dengue em prédios públicos

Projeto Conviver reúne
grupos e entrega livro em

comemoração aos 30 anos

O Serviço de Atendimen-
to Móvel de Emergên-
cia (SAMU), da Região 
de Taubaté, completa 3 
anos de atuação no mu-
nicípio, e recebeu no pe-
ríodo de 24 de novembro 
de 2016 a 31 de setembro 
de 2019 187.436 chama-
dos telefônicos. Os cha-
mados vieram de Taubaté 
(55.130), Campos do Jor-
dão (15.876), Tremem-
bé (7.817), São Luiz do 
Paraitinga (2.847), San-
to Antônio do Pinhal 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba formou nesta ter-
ça-feira (26/11), 1.096 
alunos dos 6º anos das es-
colas municipais no pro-
jeto Samuzinho desenvol-
vido por meio do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) da 
Secretaria de Saúde e em 
parceria com a Secretaria 
de Educação.
Ao todo, 11 escolas mu-
nicipais receberam desde 
o mês de abril de 2019, 
informações sobre os ser-
viços de urgência e emer-
gência, o “Samu 192”; 
prevenção de acidentes; 
como agir em caso de 
urgência domestica; im-
portância de não praticar 
trotes; conscientização 
sobre o uso adequado da 
linha 192, além de capa-
citar crianças nas ações de 
cidadania e solidariedade 
ao próximo.
A aluna Maria Eduarda 
Machado Pogogeski, de 
11 anos, da EMEF Prof. 
Maria Aparecida Ujio 
adorou a experiência e ga-
rantiu que está preparada 
para um possível socorro 
imediato. “Achei bem le-
gal, principalmente a parte 
prática, me interessei bas-
tante pelo curso”, contou 
empolgada.
O coordenador do SAMU, 
Arthur Maranha destacou 
que durante a capacitação 
foi possível também es-

Mais de 150 servidores 
municipais participa-
ram, nesta segunda-fei-
ra (25/11), de dentro dos 
prédios públicos e fiscali-
zaram locais que possam 
servir de criadouro para o 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue.
O secretário de Saúde, 
Amauri Toledo, e o co-
ordenador do Centro de 
Controle de Zoonoses 
(CCZ) de Caraguatatu-
ba, Ricardo Fernandes 
de Sousa, explicaram aos 
‘fiscais’ como identificar 
esses locais, como é o 
comportamento da fêmea 
do mosquito que, além de 
botar os ovos em locais 
propícios, ainda é quem 
pica a pessoa e transmite 
o vírus. “Temos de estar 
alerta porque o índice de 
densidade larvária avalia-
do em outubro mostrou 
que o risco de Caragua-
tatuba ter uma epidemia 
pior que neste ano existe”, 
alertou o secretário. Até 
novembro foram 3.230 
casos confirmados.
A proposta de se criar bri-
gadistas municipais é iné-
dita nos municípios, se-
gundo Ricardo Fernandes. 
Ele conta que há cinco 
anos o Estado havia feito 
algo semelhante, mas não 
deu continuidade. “Em 
agosto, o prefeito (Aguilar 

A Secretaria de Desenvol-
vimento e Inclusão Social 
de Taubaté por meio do 
Projeto Conviver, promo-
ve nos dias 28 e 29 de no-
vembro e 2, 3 e 4 de de-
zembro, sempre às 14h, no 
Centro de Convivência, 
um  encontro com os 26 
grupos setoriais que aten-
dem mais de 1000 idosos 

(2.443), Redenção da Ser-
ra (2.074), Natividade da 
Serra (1.750) e Lagoinha 
(1.401). Os atendimen-
tos regulados que neces-
sitaram do empenho da 
viatura foram: 42.524 de 
Taubaté, 11.744 de Cam-
pos do Jordão, 5.991 de 
Tremembé, 2.337 de São 
Luiz do Paraitinga, 1.996 
de Santo Antônio do Pi-
nhal, 1.648 de Redenção 
da Serra, 1.406 de Nati-
vidade da Serra, 1.175 de 
Lagoinha. Os atendimen-

clarecer aos alunos sobre 
as chamadas indevidas ou 
os trotes.
Segundo Arthur, 10% das 
chamadas são inadequa-
das ao atendimento do 
Samu, representando, em 
média, 115 ligações por 
mês. “Mas além desse 
esclarecimento, poder en-
sinar sobre prevenção de 
acidentes, foi gratificante 
e tenho certeza, que ajuda-
rá muitas pessoas”, disse.
Para o prefeito Aguilar Ju-
nior, os formandos já são 
vencedores, pois um dia 
poderão viver essa reali-
dade dos treinamentos e 
tenho certeza que estarão 
aptos para o primeiro so-
corro.  “Multipliquem este 
aprendizado, sejam refe-
rência na escola ou na co-
munidade em que vivem. 
Estou muito feliz por este 
projeto estar em prática e 
com certeza seguirá nos 
próximos anos”, destacou.
A cerimônia contou com 
a participação dos 11 alu-
nos destaques do projeto, 
que receberam das mãos 
do prefeito Aguilar Junior, 
certificado do projeto e um 
kit, contendo o macacão e 
boné do SAMU.
Também estiveram pre-
sentes, os secretários de 
Saúde e Educação, Amau-
ri Toledo e Márcia Paiva, 
respectivamente e o vere-
ador Tato Aguilar; além da 
equipe do SAMU, educa-

Junior) disse que queria 
uma campanha abrangen-
te e sugerimos essa ação 
e ele, prontamente, acei-
tou”.
Essa ação faz parte da 
campanha “Minha Famí-
lia Sem Dengue” que pre-
vê várias atividades até o 
próximo sábado quando 
será realizado o Dia D, um 
mutirão de limpeza con-
tra a dengue que passará 
com mais de 300 pessoas 
pelas ruas do Centro de 
Caraguatatuba para reti-
rar ou reorganizar objetos 
que possam vir a acumular 
água. O mutirão terá sa-
ída da Praça Dr. Cândido 
Mota às 8h.
Presente na abertura da ca-
pacitação, o prefeito Agui-
lar Junior, destacou a im-
portância da participação 
de cada um na prevenção 
da dengue. “Temos de dar 
exemplo dentro de casa, 
por isso meu agradeci-
mento a cada um de vocês 
que são brigadistas e vão 
fiscalizar nossos prédios e 
mesmo levar essas infor-
mações para seus familia-
res, seus vizinhos”.
A servidora Jussara de 
Paula Silva trabalha na 
Creche MeiMei e conta 
que está mais atenta desde 
virou brigadista. “Eu fiz 
um jardim vertical na cre-
che, mas já vou verificar 

da cidade.
Com o tema “Sonhos que 
sonhei, histórias que con-
tei”, serão contadas, de 
maneira informal, em roda 
de conversa, as histórias 
vividas no grupos, além 
de exibição de vídeos com 
fotos dos eventos realiza-
dos durante os 30 anos do 
projeto.

tos se dividem em clínico 
(43.431), trauma (15.834), 
pediatria (3.161), obstétri-
co (3.526), neonato (41), 
psiquiatria (3.721).
Em relação aos trotes, 
o SAMU contabilizou 
11.468 chamados, sendo 
10.901 deles vindos de 
Taubaté. No município o 
principal destino dos pa-
cientes é a UPA Central, 
UPA San Marino, Hospital 
Regional, UPA Santa He-
lena, UPA Cecap e HMUT 
(casos obstétricos).

dores e familiares dos alu-
nos.
Ao final da entrega de 
certificados, os alunos e 
a equipe do SAMU fize-
ram diversas demonstra-
ções do que aprenderam 
no curso, como primeiros 
socorros de queimaduras, 
engasgo, fraturas, entre 
outros.
A equipe que atuou no 
treinamento é formada 
por uma enfermeira, três 
técnicos de enfermagem e 
dois condutores socorris-
ta – todos profissionais do 
Samu Caraguatatuba.
Escolas municipais que 
receberam o Projeto 
Samuzinho nas Escolas: 
EMEF Prof. Antônia Nu-
nes Arouca (Massagua-
çu); EMEF Prof. Maria 
de Souza Castro (Jetuba); 
EMEF Prof. Luiz Silvar 
do Prado (Casa Branca); 
EMEF Prof. Luiz Ribei-
ro luz (Martim de Sá); 
EMEF Prof. Antônio de 
Freitas Avelar (Estrela 
D’alva); EMEF Prof. Ma-
ria Aparecida de Carva-
lho (Tinha); EMEF Prof. 
Maria Moraes de Oliveira 
(Gaivotas); EMEF Prof. 
Ricardo Luques S. Serra 
(Praia Palmeiras); EMEF 
Prof. Maria Aparecida 
Ujio (Porto Novo); EMEF 
Prof. Euclides Ferreira 
(Perequê); EMEF Prof. 
Edna Maria Nogueira Fer-
raz (Perequê).

se está todo em ordem”.
Servidor da Regional Nor-
te, Maurício Marçola, 51 
anos, sugere ações nas 
praias para atingir banhis-
tas que deixam garrafas, 
tampinhas e até embala-
gens de  marmitex espa-
lhadas pela areia. “Se cada 
um recolher seu lixo e dei-
xar na lixeira, com certeza 
vamos evitar a dengue”.
Cronograma da Campa-
nha “Minha Família Sem 
Dengue”
Quarta-feira (27):
Das 8h às 17h: Vistorias 
em marinas e hotéis pela 
equipe da Vigilância Sa-
nitária
Quinta-feira (28)
16h: Capacitação de re-
presentantes da sociedade 
civil organizada, voltados 
a segmentos de imóveis 
especiais a serem convi-
dados
Sexta-feira (29)
16h: Capacitação de re-
presentantes da sociedade 
civil organizada, voltados 
a segmentos de imóveis 
especiais a serem convi-
dados
Sábado (30)
Praça Cândido Mota
8h: Saída para o Mutirão 
de limpeza para retirada 
de criadouros na região 
central
uma capacitação para se-
rem brigadistas

Os idosos também                           
receberão um livro que 
foi elaborado em parce-
ria com o Senac, com                           
contação de histórias e            
um pouco dessas lembran-
ças.
O Centro de Convivência 
do Idoso fica na rua Ismê-
nia de Mattos Ribas, 65, 
Vila Marli.
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Marinas e casas de Caraguatatuba 
recebem vistorias para

eliminar criadouros da dengue

Caraguatatuba aborda fim 
da violência na Campanha 
dos 16 Dias de Ativismo

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Saúde, intensifi-
cou nesta semana as ações 
na luta contra o criadouro 
do mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor do vírus da 
dengue. Ações da campa-
nha ‘Minha Família sem 
Dengue’ já vêm sendo 
trabalhadas no município 
desde agosto com capa-
citações das equipes de 
agentes comunitários de 
Saúde e Operações Cata-
-Treco. 
O Estado de São Paulo 
emitiu um alerta de risco 
de surto de dengue para 
2020. A preocupação com 
a doença é ainda maior 
no verão. Nessa época, as 
chuvas são mais frequen-
tes e há o aumento das 
temperaturas, o que facili-
ta a expansão dos criadou-
ros.
 Até o mês de novembro 
de 2019 foram registrados 
3.230 casos de dengue em 
Caraguatatuba.
Nesta segunda-feira (25), 
uma equipe do Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ) e fiscais da Vigi-
lância Sanitária iniciaram 
vistorias nas marinas da 
cidade. A ação foi reali-
zada nas regiões norte e 
sul, onde se concentram 
a maior parte delas. Os 
agentes ainda fizeram uma 
inspeção em casas.
Em uma das marinas vis-
toriadas, o grupo de agen-
tes encontrou possíveis 
criadouros do mosquito 
transmissor da dengue. 
Em um desses criadouros, 
larvas com as caracterís-
ticas do Aedes aegypti 
foram identificadas e co-
letadas para análise em 
laboratório para a confir-
mação. O material foi co-
letado de dentro de uma 

O prefeito de Caragua-
tatuba, Aguilar Junior, 
acompanhado do secretá-
rio de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, Jonas 
Fontes, da coordenadora 
da Proteção Especial da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania, 
Ana Maria Magagnini, e 
da presidente do Conselho 
Municipal da Criança e do 
Adolescente, Cíntia Al-
ves, lançaram oficialmen-
te a “Campanha 16 dias de 
Ativismo – Basta! Viver 
sem violência é direito de 
todos”, nesta segunda-fei-
ra (26), no auditório da 
Fundacc, no Centro.
Esse evento é realizado 
mundialmente, entre 25 
de novembro, Dia Inter-
nacional da Não Violên-
cia contra a Mulher, e 10 
de dezembro, data em que 
foi proclamada a Declara-
ção Universal dos Direitos 
Humanos.
Teve início, em 1991, 
quando mulheres de di-
ferentes países, reunidas 
pelo Centro de Lideran-
ça Global de Mulheres 
(CWGL), começaram 
uma campanha com o ob-
jetivo de promover o de-
bate e denunciar as várias 
formas de violência contra 
as mulheres no mundo.
A proposta do movimento 
em Caraguatatuba é mais 
ampla, pois os gestores 
das políticas públicas en-
tendem que a violência é 
uma questão Social e de 
Saúde Pública, portanto, 
no município, a campa-
nha é voltada não só para 
dar visibilidade aos atos 
violentos contra mulhe-
res, mas também contra 
os idosos, crianças e ado-
lescentes, seja ela por gê-
nero, identidade social, 
racial, etc.
“Essa campanha não é só 
para combater a violência 
contra a mulher e sim em 
relação a todas as pessoas. 
Importante ressaltar a in-
tegração das secretarias da 
Pessoa com Deficiência 
e do Idoso, Desenvolvi-
mento Social, Educação, 
Saúde e dos Conselhos 
Municipais com ações e 
serviços integrados no 
combate à violência e no 
que diz respeito à qualida-
de do serviço disponibili-
zado à população”, ressal-
tou Aguilar Junior.
O prefeito destacou tam-
bém dois equipamentos 
inaugurados em sua ges-
tão: Centro Integrado de 
Atendimento à Mulher 
(CIAM) e o Centro de Re-
ferência da Mulher (Pró-

espécie de poço.
Ricardo Fernandes, coor-
denador do CCZ, expli-
cou que “o movimento 
e formato do estágio lar-
vário identificam a trans-
formação da larva para o 
mosquito”. Logo após a 
coleta, a equipe espalhou 
larvicida biológico no lo-
cal onde estavam as lar-
vas. Ele explica que “esse 
larvicida serve para matar 
os outros elementos que 
supostamente são larvas 
do Aedes aegypti”.
O proprietário da mari-
na fiscalizada, Johan Ve-
nhoven, 53 anos, garantiu 
que toma o máximo de 
cuidado para evitar que o 
mosquito se prolifere. “Eu 
busquei na internet dicas 
para combater o criadouro 
e encontrei a “denguelei-
ra”, que é uma espécie de 
armadilha para o mosqui-
to”, contou.
Os cuidados com a dengue 
foram adquiridos depois 
que a esposa, a filha de 
três anos e ele mesmo con-
traíram a doença. “Minha 
filha ficou com dengue 
duas vezes, eu também 
tive e foi horrível, quase 
morri e hoje faço de tudo 
para não acontecer isso 
novamente”.
O coordenador do CCZ 
orienta que todos devem 
estar atentos às mínimas 
coisas que podem se tornar 
um criadouro do mosquito 
e que ações simples evi-
tam grandes problemas.
Alguns produtos de casa 
auxiliam na hora de aca-
bar com as larvas. Ricardo 
contou que “a água sanitá-
ria e o sal são ótimos no 
auxílio para acabar com 
as larvas e qualquer pes-
soa pode usar, basta jogar 
duas colheres de sal na 
água onde pode ser um 

-Mulher). “São espaços 
idealizados, pessoalmen-
te, para que especifica-
mente às necessidades das 
mulheres que os procu-
ram”, afirmou.
O CIAM tem o objetivo de 
atender e fortalecer as mu-
lheres vítimas de violên-
cia e oferece atendimento 
psicossocial, orientação 
sociojurídica e atividades 
diversas de apoio e socia-
lização.
Já o Centro de Referên-
cia conta com serviço de 
ginecologia, mastologia, 
endocrinologia, pré-natal 
de alto risco, nutrição, psi-
cologia e pediatria, além 
de exames de mamogra-
fia, densitometria óssea, 
ultrassonografia e exames 
citológicos de papanico-
lau. O local abriga ainda 
Centro de Atendimento 
Materno Infantil (CEA-
MI) e o Banco de Leite 
Humano.
Em seguida, o defensor 
público, Luan Campos 
Boldrini, discorreu sobre 
o trabalho da Defensoria 
Pública.
“A Defensoria Pública em 
São Paulo foi instituída so-
mente em 2006, após mui-
ta mobilização dos mo-
vimentos sociais. Antes, 
as pessoas carentes que 
precisavam de advogado, 
eram encaminhadas para 
a Procuradoria do Estado. 
A Defensoria é uma insti-
tuição pública cuja função 
prevista na Constituição 
Federal, como expressão 
e instrumento do regime 
democrático, é oferecer 
aos cidadãos vulneráveis, 
de forma integral e gratui-
ta, a orientação jurídica, 
a promoção dos direitos 
humanos e a defesa, em 
todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos”, 
explicou Boldrini.
Posteriormente, o cole-
ga, Rodrigo Ferreira dos 
Santos, falou sobre as 
diferenças entre feminis-
mo e machismo/misogi-
nia. “Feminismo não é 
o oposto de machismo e 
sim a luta pela igualdade 
de direitos”, disse. O de-
fensor público também 
apresentou dados sobre a 
violência contra a mulher 
no estado. “Atualmente 
temos 1.273.398 proces-
sos em tramitação no esta-
do de São Paulo relativos 
a algum tipo de violência 
contra a mulher. Em Cara-
guatatuba, entre janeiro e 
julho deste ano, apurados 
os seguintes dados: 160 
medidas protetivas, duas 

possível criadouro”.
O morador João Doria, 68 
anos, sempre está atento 
aos cuidados que deve to-
mar em relação à dengue. 
Uma casa com uma varie-
dade de plantas, flores e 
árvores merece uma aten-
ção ainda maior. “Meus 
netos sempre olham as 
calhas depois das chuvas 
e eu estou sempre olhando 
os vasos de plantas e colo-
cando areia”, disse.
Com essas ações, a Secre-
taria de Saúde se prepara 
para o “Dia D” com um 
mutirão de limpeza con-
tra a dengue, que passará 
com mais de 300 pessoas 
pelas ruas do Centro de 
Caraguatatuba, para reti-
rar ou reorganizar objetos 
que possam vir a acumular 
água. O mutirão terá saída 
da Praça Cândido Mota, às 
8h
 Confira as próximas ati-
vidades da campanha 
“Minha Família Sem Den-
gue”:
Quarta-feira (27):
Das 8h às 17h: Vistorias 
em marinas e hotéis pela 
equipe da Vigilância Sa-
nitária
Quinta-feira (28)
16h: Capacitação de re-
presentantes da sociedade 
civil organizada, voltados 
a segmentos de imóveis 
especiais a serem convi-
dados
Sexta-feira (29)
16h: Capacitação de re-
presentantes da sociedade 
civil organizada, voltados 
a segmentos de imóveis 
especiais a serem convi-
dados
Sábado (30)
Praça Cândido Mota
8h: Saída para o Mutirão 
de limpeza para retirada 
de criadouros na região 
central

tentativas de feminicídio, 
204 lesões corporais, 247 
ameaças, 151 crimes con-
tra a honra (injúria, calú-
nia ou difamação) e outros 
casos, 54 registros. Fora a 
cifra oculta, ou seja, todos 
os outros casos que não 
chegaram a ser registra-
dos”, disse Rodrigo.
Duas ações, segundo ele, 
são importantes nesses ca-
sos: a Medida Protetiva, 
uma ferramenta prevista 
em lei para proteger mu-
lheres vítimas de violên-
cia doméstica e familiar 
em todo o país, usando 
como base a Lei Maria da 
Penha. Também formação 
de grupos reflexivos sobre 
a masculinidade, ou seja, 
encontros de homens em 
questionamento, conflito 
e/ou situação de envolvi-
mento em violência do-
méstica ou de gênero.
Santos destacou ainda a 
importância de um aten-
dimento integrado às mu-
lheres vítimas de violência 
por meio de órgãos po-
liciais, Poder Judiciário, 
Ministério Público, De-
fensoria Pública, Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) e Prefeitura por 
meio do CRAS, CREAS, 
CAPS, etc.
Serviço – Defensoria Pú-
blica – Rua Guaratingue-
tá, 72, bairro Sumaré. Te-
lefone: 3883-2917.
História – Em 25 de no-
vembro de 1999, a Assem-
bleia Geral da ONU pro-
clamava esta data como 
Dia Internacional para 
Eliminação da Violência 
Contra a Mulher, a fim de 
estimular que o Poder Pú-
blico e a Sociedade Civil 
organizada, Nacional e 
Internacional, realizassem 
eventos anuais com o pro-
pósito de erradicação da 
violência contra a mulher.
A data foi escolhida no 
primeiro Encontro Femi-
nista Latino-Americano 
e Caribenho de 1981, re-
alizado em Bogotá, Co-
lômbia, para homenagear 
as irmãs Maria Teresa, 
Minerva e Patria Mirabal, 
Las Mariposas, que foram 
violentamente torturadas e 
assassinadas nesta mesma 
data, em 1960, a mando do 
ditador da República Do-
minicana Rafael Trujillo.
As irmãs haviam sido 
presas e torturadas várias 
vezes, apesar disso, con-
tinuavam a luta contra a 
ditadura. A morte violenta 
delas causou grande co-
moção na República Do-
minicana com repercussão 
mundial.
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