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A GAzetA dos Municípios

Dia D do Sarampo ocorre 
neste sábado (30/11)
em Caraguatatuba

CEI/EMEI ADI Adriana do Perequê 
ganha Sala de Amamentação

nesta sexta-feira (29/11)

5ª Oficina da Agricultura
Familiar segue com
inscrições abertas

Contadores de história de
Caraguatatuba recebem Moção de

Congratulação na Câmara Municipal

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Saúde, realiza 
neste sábado (30/11) o Dia 
D de Vacinação contra o 
Sarampo. Para isso, seis 
locais foram escolhidos 
para receber as doses da 
vacina: Praça Dr. Cândido 
Mota, UBS Massaguaçu, 
UBS Sumaré, UBS Tinga, 
UBS Porto Novo e UBS 
Perequê- Mirim. O perío-
do de vacinação será entre 

Hoje, a partir das 10h30, 
o CEI/EMEI ADI Adriana 
Aparecida Cassiano, loca-
lizado no bairro Perequê-
-Mirim, Região Sul de Ca-
raguatatuba, ganha uma 
Sala de Amamentação.
Com o intuito de estimular 
a amamentação, o espaço 
contará com decoração 
de berçário e poltrona de 
amamentação. O ambien-
te ficará a disposição das 
mães que estão amamen-
tando, durante o horário 
em que o bebe estará na 
creche, como forma de in-

Com objetivo de fomentar 
boas práticas de produção 
e compras institucionais, 
no dia 12 de dezembro, 
será realizada a 5ª Oficina 
da Agricultura Familiar, 
das 13h às 18h, no auditó-
rio da Fundacc, no Centro.
Para participar é neces-
sário realizar inscrição 
online, pelo link https://
tinyurl.com/spyj382, pre-

Os contadores de histó-
ria Rita Brugnerotti, 65 
anos, e Angelo Pereira, 
43, mais conhecidos como 
Nhá Rita e Leco Borba, 
receberam uma Moção de 
Congratulação na Câmara 
Municipal pelo trabalho 
realizado na última déca-
da em Caraguatatuba.
A moção foi proposta pelo 
vereador João Silva de 
Paula Ferreira, o De Paula. 
Segundo ele, Rita e Ange-
lo fazem parte do patrimô-
nio cultural do município. 
“Nós só temos a agrade-
cer a inspiração para os 
jovens de Caraguatatuba 
que vocês são”, disse.

8h e 17h.
Nesta 2ª Etapa da Campa-
nha de Vacinação, o foco 
são os adultos entre 20 e 
29 anos, porém qualquer 
munícipe, de 6 meses até 
59 anos, pode atualizar a 
carteirinha de vacinação.
A Secretaria de Saúde res-
salta que se os pacientes 
apresentarem sintomas 
como febre alta acima de 
38,5°C, dor de cabeça, 
manchas vermelhas, tos-

centivar o aleitamento por 
mais tempo.
A sala de amamentação é 
uma ação que faz parte das 
atividades propostas pelo 
projeto Primeiríssima In-
fância, e tem como objeti-
vo incentivar as mulheres 
que estão amamentando, 
as que mesmo retornando 
ao trabalho, compreendem 
a importância de manter a 
amamentação para o de-
senvolvimento da criança.
Segundo a diretora do 
CEI/EMEI, Débora Hele-
na, a Sala de Amamenta-

encher todos os dados e 
aguardar o recebimento da 
confirmação por email. O 
número de vagas é limita-
do!
A Secretaria de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca esclarece que a ofi-
cina também vale como 
um dos pré-requisitos da 
chamada pública para o 
fornecimento da merenda 

Para Rita, “é uma alegria 
infinita para mim e para o 
Angelo sermos reconheci-
dos por nosso trabalho. É 
importante para mim tanto 
como pessoa, como pro-
fissional, atriz, artista, ser 
reconhecida assim pelo 
poder público. É maravi-
lhoso e eu sou muito grata 
a todos que tornaram isso 
possível”.
A dupla se apresentou pela 
primeira vez no Festival 
do Camarão de 2008, con-
tando causos e lendas da 
região e desde então nun-
ca mais parou. 
Nhá Rita e Leco Borba 
são figurinhas carimbadas 

se, coriza ou conjuntivite, 
devem procurar uma uni-
dade mais próxima de sua 
residência. É importante 
não se medicar sem antes 
passar por um profissio-
nal.
Os últimos dados da Se-
cretaria de Saúde, Cara-
guatatuba registrou até o 
momento 44 notificações 
da doença, com 17 nega-
tivados, seis positivos e 21 
em investigação.

ção visa proporcionar um 
espaço acolhedor para as 
mães que amamentam, 
para que elas possam ter 
um momento prazeroso 
com seus filhos.
Além de incentivar o alei-
tamento materno, é fun-
damental chamar atenção 
para as dificuldades en-
frentadas pelas mães que 
trabalham e amamentam, 
como também a discrimi-
nação e intolerância em 
relação ao ato de amamen-
tar que ainda acontece em 
espaços públicos.

escolar para agricultores 
rurais. 
O chamamento ficará 
aberto até o dia 18 de de-
zembro, informações no 
link https://tinyurl.com/
vyvsw3o.
Outras informações no 
telefone 3897-2530 ou di-
retamente na Secretaria – 
Rua Santos Dumont, 502 
– Centro.

em Caraguá e possuem 
cadeira cativa de apresen-
tação no MACC – Museu 
de Arte e Cultura de Cara-
guatatuba para grupos es-
colares.
Eles também divertem 
públicos variados como 
na Casa de Saúde Stella 
Maris, Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA), 
asilo, escolas municipais 
e particulares, Centro de 
Referência de Assistên-
cia Social (Cras), Centro 
de Detenção Provisória 
(CDP) ou onde forem 
chamados. Para isso, é só 
agendar pelo telefone do 
MACC (12) 3883-9188.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 130, Termo nº 7129
Faço saber que pretendem se casar HELCIO HENRIQUE DOS SANTOS e VANESSA SANTOS DE OLIVEIRA LIMA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de Santos-SP, nascido em 08 de dezembro de 1986, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rodovia Amador Bueno da Veiga, nº 140, una, Tremembé/SP, filho de SIDNEIA DOS SANTOS, natural de Rolândia/PR, 
residente e domiciliada em São Vicente/SP. Ela é natural de Santos-SP, nascida em 15 de abril de 1986, de profissão cabelei-
reira, de estado civil viúva, residente e domiciliada na Rua Antônio Conceição Filho, nº 821, Conjunto Residencial Humaitá, 
São Vicente/SP, filha de NILTON BAZILIO DE OLIVEIRA, natural de Aracaju/SE e de MARIA FRANCISCA SANTOS DE 
OLIVEIRA, natural de Aracaju/SE, ambos residentes e domiciliados em São Vicente/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 130, Termo nº 7128
Faço saber que pretendem se casar CRISTIAN BRUNO DE TOLEDO SUZANO e ANA PAULA MOREIRA DE MELLO, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté-SP, nascido em 26 de julho de 1998, de profissão publicitário, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Antonio Luiz Silva, nº 120, São Vicente de Paula, Tremembé/SP, CEP 12120-00, filho de CLAUDIO DE SOUZA SU-
ZANO, desaparecido e de ISABEL CRISTINA DE TOLEDO, desaparecida. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 09 de 
fevereiro de 1980, de profissão balconista, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Vinte e Dois, nº 62, Jardim 
Alberto Ronconi, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de NIVALDO DE MELLO, falecido em São José dos Campos/SP na 
data de 07 de junho de 2014 e de MARIA DE LOURDES MOREIRA DE MELLO, de 55 anos, natural de São Luis do Parai-
tinga/SP, nascida na data de 16 de janeiro de 1964, residente e domiciliada Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Miscelânea
Curiosidades

O alho poró é um vegetal da família das cebolas e do alho. Tem um sabor 
mais suave que o das cebolas e é muito usado na cozinha francesa. Como 
a maioria dos vegetais, o alho poró é pobre em calorias. Em cem gramas 
temos sessenta calorias e é fonte de vitamina A, devido a presença de ca-
rotenóides, vitamina C, vitamina K, vitamina B6 e ácido fólico e tem boas 
quantidades de minerais como ferro e manganês. O ácido ajuda a manter o 
equilíbrio da homocisteína no sangue prevenindo doenças cardiovascula-
res e as vitaminas A e C têm funções importantes no sistema imune. O alho 
poró possui composto como a alicina que tem efeito antibacteriano, antivi-
ral, antifúngico e antioxidante, neutralizando os radicais livres produzidos 
pelo corpo. Ainda possui flavonóide como o kaempferol, assim como o 
brócolis e a couve. Esse composto na prevenção de problemas de saúde 
relacionados com aumento do estresse oxidativo e inflamação crônica de 
baixo grau, como alguns tipos de câncer, diabetes tipo dois, doenças car-
diovasculares, obesidade e artrite. Não existe uma recomendação de con-
sumo de alho poró. O ideal é consumir cerca de quatrocentas gramas de 
vegetais por dia, variando os tipos entre frutas, verduras e legumes.       

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas passam 
a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que é fa-
vorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, 
esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine o que 
quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o bom 
possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
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MCS pela Educação
se apresentam para

alunos da Escola Edmir

Caraguatatuba conquista medalhas 
de ouro, prata e bronze na Liga
Valeparaibana de Tênis de Mesa

O grupo MCS pela Edu-
cação da Rede Gerando 
Falcões de São Paulo se 
apresentou para profes-
sores e alunos da EMEF 
Edmir Viana de Moura, na 
última segunda, dentro da 
programação da Semana 
do Ensino Fundamental.
Num primeiro momento o 
grupo participou de uma 
mesa redonda com os pro-
fessores da escola, falan-
do um pouco de como foi 
criada a ONG; dos objeti-
vos e do trabalho que de-
senvolvem com os jovens 
na periferia de São Paulo, 
promovendo o interesse 
pela educação e pelos es-
tudos.
Depois, foi a vez de se 
apresentarem para um au-

Mais uma vez, a mesate-
nista de Caraguatatuba, 
Maria Eduarda Carrijo 
Chiquetto (Duda) con-
quistou medalha de ouro, 
na categoria Mirim, desta 
vez na IX etapa da Liga 
Valeparaibana de Tênis 
de Mesa, disputada em 
São José dos Campos, no 
domingo (24). A atleta 
Gisele Cunha ficou com a 
medalha de prata, na cate-
goria Juvenil, assim como 
Lucas Loffredo na catego-
ria Infantil. Já Daniel Can-
to ficou com a medalha de 
bronze na categoria Mirim 
seguido pelo seu compa-
nheiro de equipe Erick 

ditório lotado de jovens 
e contarem suas histórias 
pessoais de superação, de 
como alguns integrantes 
venceram o mundo das 
drogas e encontraram na 
educação e na música, ins-
trumentos para o sucesso 
em suas vidas.
Os depoimentos foram 
intercalados com apre-
sentações musicais, como 
o hap. Alguns alunos da 
escola também mostraram 
seus talentos no palco jun-
to com o grupo. A apresen-
tação na Edmir aconteceu 
em dois horários, no perí-
odo da manhã e à tarde.
Quarta-feira, 27 de no-
vembro, será a vez da 
EMEF Fernando Panta-
leão receber o grupo no 

Aquino que terminou em 
4º lugar na mesma catego-
ria. Com esse resultado, a 
equipe de mesatenistas de 
Caraguatatuba garantiu a 
vaga no torneio Top 8 da 
Liga Valeparaibana de Tê-
nis de Mesa, no próximo 
domingo (1º/12), em São 
José dos Campos. Essa 
será a última competição 
do calendário esportivo da 
Liga Valeparaibana de Tê-
nis de Mesa.
Participam os oito melho-
res atletas de cada catego-
ria, classificados durante 
as etapas realizadas du-
rante todo o ano. No total, 
272 atletas participarão do 

período da manhã:
8h às 9h - Palestra para 
professores
9h às 11h - Palestra para 
alunos e comunidade.
O trio MCS pela Educa-
ção utiliza o discurso, a 
rima e o microfone, para 
conscientizar e tocar pro-
fundamente os jovens es-
tudantes das escolas pú-
blicas. Os profissionais do 
projeto têm como objetivo 
conscientizar sobre a im-
portância do estudo, por 
meio da “ostentação da 
educação”, como o melhor 
caminho para a realização 
de seus sonhos.
A apresentação para os 
alunos também é aberta 
para os familiares e comu-
nidade.

Top 8, divididos em 16 ca-
tegorias (10 masculinas e 
6 femininas).
Para a competição, já es-
tão confirmadas as parti-
cipações de atletas das ci-
dades de Arujá, Caçapava, 
Caraguatatuba, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Jacareí, 
Lorena, Mogi das Cruzes, 
Pindamonhangaba, São 
Caetano do Sul, São José 
dos Campos, São Paulo, 
Santos e Taubaté.
“Agora e trabalhar firme 
essa semana para estarmos 
mais preparados para en-
frentar esse desafio”, dis-
se o técnico, Rodrigo dos 
Santos (Kiko).

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 
210/2019 - CONCORRENCIA Nº 001/2019 - EDITAL Nº 053/2019 – 
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, co-
munica a necessidade de retificação do Edital Nº 053/2019, Anexo 
II - Termo de Referência, Anexo V - Proposta Técnica e Anexo VIII 
- Minuta de Contrato. Tendo em vista a adequação de documentos 
da Licitação para CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANI-
TÁRIO NO MUNICÍPIO DE POTIM/SP. Entrega dos Envelopes: até 
as 13h45min do dia 17/01/2020. Abertura dos Envelopes: 14h00min 
do dia 17/01/2020. Local da realização: Prédio da Prefeitura Muni-
cipal. Demais dados permanecem inalterados. O Edital e demais 
anexos retificados poderão ser retirados gratuitamente na Prefeitura 
Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br. Maiores 
informações pelos telefones (12) 3112-9200.
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Banco de Alimentos realiza hoje 
atividade de Educação
Nutricional no Pegorelli

Sumaré recebe serviços
de limpeza de galerias

Hoje, o Banco de Alimen-
tos de Caraguatatuba em 
parceria com o (Centro 
de Referência de Assis-
tência Social) CRAS Sul, 
realizará uma atividade de 
Educação Nutricional a 
partir das 14h no Núcleo 
de Atendimento Social do 
Pegorelli.
As crianças que recebem 
atendimento no Núcleo 
Social do Pegorelli terão 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba realiza periodica-
mente a limpeza das redes 
de drenagem em toda a ci-
dade. Com a chegada das 
chuvas no final do ano, os 
serviços são intensifica-
dos. Ontem (26/11), foi fi-
nalizada a limpeza manual 
da galeria de drenagem na 
Avenida Lucas Nogueira 
Garcês, localizada no Su-

a oportunidade de sentir 
o cheiro do alimento, seu 
sabor e o mais importante, 
aprender sobre seus bene-
fícios.
De maneira lúdica para fa-
cilitar o entendimento das 
crianças, as nutricionistas 
explicarão a importância 
de cada alimento e os nu-
trientes que cada um pos-
sui.
Ao final da atividade, as 

maré, além da limpeza do 
Rio da Paca.
O serviço é feito por meio 
da Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesep) e tem 
como objetivo aumentar 
a capacidade e vazão de 
águas pluviais na rede de 
drenagem, evitando alaga-
mentos.
No total, a equipe da Sesep 
trabalha com sete funcio-

crianças poderão experi-
mentar os alimentos que 
tiveram contato, como le-
gumes para saber qual sa-
bor possuem.
O objetivo da atividade, 
segundo a nutricionista 
Cíntia Franciele de Araú-
jo, é de melhorar a aceita-
ção alimentar das crianças 
e ensinar a importância 
dos nutrientes para se ter 
uma boa saúde.

nários que fazem a limpe-
za das redes de drenagem 
manualmente, contando 
com o apoio de uma re-
troescavadeira e um cami-
nhão que fazem a retirada 
e transporte dos resíduos.
Hoje (27/11), está previs-
ta a limpeza da galeria de 
drenagem no canteiro cen-
tral da Avenida Presidente 
Castelo Branco.


