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A GAzetA dos Municípios

Taubaté amplia projeto 
Horta na Escola

Prefeitura de Pinda inaugura 
Cancha de Bocha

GCM treina direção defensiva 
com especialistas da PM

Projeto Social no Bem-viver realiza 
cursos para geração de empregos

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio de uma parce-
ria entre as secretarias de 
Educação e de Meio Am-
biente, amplia o projeto 
Horta na Escola com aten-
dimento a mais 11 unida-
des nesse segundo semes-
tre.
A parceria entre as secre-
tarias já atendeu outras 11 
unidades no início deste 
ano com a oferta de supor-
te pedagógico e técnico às 
escolas que aderirem ao 
projeto.
Os objetivos do Horta na 
Escola são: conscientizar 
os alunos sobre a impor-
tância dos alimentos para 
a promoção do bem-estar 
e da saúde; promover a 
educação alimentar e nu-
tricional através do estudo 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugurou a 
cancha de bocha, no giná-
sio de esportes Professor 
Manoel César Ribeiro, a 
“Quadra Coberta”. O ob-
jetivo foi ter mais um es-
paço público para a práti-
ca de esporte na cidade.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Esportes, a cancha de bo-
cha da Quadra Coberta 
foi reformada, com troca 

Um grupo formado por 21 
guardas civis municipais 
de Taubaté participa de 
cursos com especialistas 
da Polícia Militar sobre 
direção defensiva, com-
boio e evasão motorizada 
de situações de risco.
As atividades acontecem 
das 8h às 12h no 5º Bata-
lhão de Polícia          Mi-
litar do Interior e visam 
qualificar a Guarda Civil 
Municipal. 
Depois que a GCM am-
pliou seu quadro de atu-
ação, passando de uma 
guarda exclusivamente 
patrimonial para um se-
tor atuante na manutenção 
do bem-estar e segurança 
públicos, os treinamentos 

Os moradores do Condo-
mínio Bem Viver recebem 
a segunda etapa do Proje-
to Social. Essa nova etapa 
será marcada por 12 me-
ses de acompanhamento 
social, psicológico, técni-
ca ambiental, professores 
de danças e esportes: fu-
tebol, ginástica funcional, 
zumba e hip hop.
A novidade dessa etapa 
do Projeto são os cursos 
para geração de emprego 
e retorno ao mercado de 
trabalho
O primeiro curso escolhi-
do pelos moradores foi: 
Brigadistas e Primeiros 
Socorros, com o seguinte 
conteúdo: função de uma 
brigada de incêndio e suas 
atribuições, ações de pre-
venção e de emergência, 
conceito de fogo e seus 
elementos, propagação 
do fogo, classificação de 
incêndios, métodos de ex-
tinção e combate, medidas 
de prevenção, extintores 
modo de usar

da relação entre o valor 
nutricional dos alimentos 
produzidos e a manuten-
ção da saúde; ressaltar a 
importância da produção 
agrícola orgânica, sem 
agrotóxicos, livre de con-
servantes e pesticidas; 
utilizar os vegetais pro-
duzidos na horta no car-
dápio da escola; estimular 
a socialização, o trabalho 
em equipe e a consciência 
ambiental; conhecer o pro-
cesso de desenvolvimento 
das plantas e utilizar a hor-
ta como laboratório nas 
práticas pedagógicas.
Serão atendidas nos pró-
ximos meses as escolas 
EMEI Diamantina Men-
des de Almeida (Cecap 
I), EMEI Pastor José Eze-
quiel da Silva (Santa He-

completa de piso e pintu-
ra geral. Com a nova can-
cha, os amantes da bocha 
poderão praticar a mo-
dalidade e participar das 
competições, em um local 
totalmente revitalizado e 
adequado. O momento es-
pecial contou ainda com a 
estréia o espaço reforma-
do, houve a estréia com a 
competição de bocha pe-
los atletas do JOMI (Jogos 
Municipais do Idoso) que 

e cursos de aprimoramen-
to são oportunidades para 
que os agentes recebam 
instruções especializadas, 
que conferem técnicas e 
conhecimento para a inter-
venção em situações reais 
que envolvem questões de 
segurança.
Em 2018, os profissio-
nais que atuam com pa-
trulhamento preventivo  
aprenderam técnicas de 
abordagem, imobilização, 
algemação e condução 
de suspeitos aos distritos 
policiais. Em julho, deste 
ano, a Guarda participou 
de um treinamento de téc-
nicas de rapel oferecido 
pelo Grupo de Intervenção 
Rápida (GIR) no mirante 

Os moradores tiveram au-
las práticas, aprenderam 
a manusear os extintores, 
aprenderam sobre a bom-
ba elétrica dos seus con-
domínios, evitando assim 
futuros acidentes em seus 
condomínios. 
O curso foi ministra-
do por um bombeiro                             
capacitado a dar aulas e 
cursos. Foram entregues 
apostilas e na conclusão 
receberão diplomas e cer-
tificados.
Segundo a diretora de Ha-
bitação da Prefeitura, Mo-
nique Dias, “os moradores 
do empreendimento Bem 
Viver receberão vários 
cursos de capacitação, to-
dos eles voltados ao mer-
cado de trabalho e geração 
de renda rápido”. Haverá, 
ainda, outros cursos soli-
citados pelos moradores: 
manicure, maquiagem, 
designer de sobrancelhas, 
barbearia e cortes mascu-
linos, eletricista, artesa-
natos voltados à prática 

lena), EMEI Miguel Ribas 
Branco (Parque Ipanema), 
EMEI Frei Teófilo Miche-
laço (Shalon), EMIEIEF 
Profª Simone dos Santos 
(Jaboticabeiras), EMEF 
Dr. Quirino (Estiva), 
EMEI Profª Cláudia Ma-
ria Labinas Roncon Saud 
(Portal da Mantiqueira), 
EMEI Maria de Lourdes 
P. Quintanilha (Jardim Ca-
lifórnia), EMEF Cônego 
José Luiz Pereira Ribeiro 
(Vila Aparecida), EMEF 
Coronel Benedito de Mat-
tos (Bosque da Saúde) e 
EMEF Prof. Luiz Augusto 
da Silva (Jardim Ana Emí-
lia).
As escolas do Parque Ipa-
nema e da Vila Aparecida 
já tiveram os canteiros im-
plantados.

é realizado pela Secretaria 
de Esportes em parceria 
com o Fundo Social de 
Solidariedade.
Além da presença do pre-
feito, a inauguração con-
tou ainda com a presença 
da primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social, 
Claudia Domingues, do 
secretário de Esportes, 
Antonio Macedo Giudice 
e do secretário adjunto de 
Esportes, João Castro.

do Parque do Itaim.
Agenda
Na próxima sexta-feira, 
dia 30 de agosto, o grupo 
irá participar de um curso 
de gerenciamento de cri-
ses no Centro de Detenção 
Provisória “Dr. Félix No-
bre de Campos, também 
ministrado pelo GIR. No 
dia 12 de setembro a for-
mação abordará a temática 
“Crimes Ambientais”, em 
curso ministrado pela Po-
lícia Ambiental.
Ao término da Formação, 
outro grupo de 21 GCMs 
irá também participar dos 
cursos até que todos os 
240 agentes tenham parti-
cipado de todos os treina-
mentos.

do empreendedorismo da 
cultura dos moradores. 
Para todos cursos, serão 
ofertados os materiais aos 
alunos inscritos, inclusive 
apostilas e certificados aos 
que concluírem os cursos.
Além dos cursos de ca-
pacitações, as reuniões 
sociais educativas conti-
nuarão com os temas do 
programa Minha Casa, 
Minha Vida – Faixa 1. As 
visitas e acompanhamen-
tos sociais e psicológicos 
também. Muitos temas 
voltados ao Meio Ambien-
te como coleta seletiva, 
cuidados com o patrimô-
nio e o plantio das árvo-
res serão tratados direta-
mente com os moradores 
e os técnicos da empresa 
CLARB.
Os interessados podem 
fazer suas inscrições di-
retamente com a empresa 
CLARB no contêiner lo-
calizado no Condomínio 
Cedro em período de ex-
pediente
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Miscelânea
Curiosidades

Coletivos de animais

Alcatéia de lobos
Baleai de baleias
Bando de pássaros
Boiada de bois
Burricada de burros
Cardume de peixes
Cáfila de camelos
Colméia ou enxame de abelhas
Comboio de animais de carga
Falo de cabras
Fauna de animais de uma região
Gataria de gatos
Manada de bois, búfalo ou elefantes 
Matilha de cães
Ninho de pintos
Nuvem de insetos (gafanhotos, mosquitos, etc.)
Rebanho de gado ou ovelhas
Panapaná de borboletas
Plantel de cavalos
Récua de bestas de carga ou cavalgadura
Revoada de pássaros
Tropa de cavalos ou lhama
Vara de porcos

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espera aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! Significa “feche a janela”. E pra terminar, o que quer dizer 
“good morning”?
- Bem agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, 
certo?
***
Um homem vê um louco subindo num poste e diz:
- O que você está fazendo aí... Você é louco?
- Não, eu vou comer uma goiaba!
- Mas isso não é um pé de goiaba, isso é um poste!
- Eu sei, mas a minha goiaba está no meu bolso e eu vou comer ela onde 
eu bem quiser! 

Mensagens

O verdadeiro amor não conhece fronteiras, é generoso e não faz qualquer 
tipo de distinção. Somente quem ama de verdade é capaz de superar tudo 
para não deixar esse amor morrer, mas nem sempre isso é possível. É di-
fícil aceitar que o amor morreu, mas fazer o que? Isso também faz parte 
da vida.
***
Vigiar não é desconfiar. É aceitar a própria luz, ajudando os que se encon-
tram nas sombras. Defender não é gritar. É preciso mais intenso serviço às 
causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem 
pruridos de personalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja fe-
liz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar 
os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é 
desfazer. É auxiliar, através do espírito de serviço da boa vontade, o enten-
dimento daquele que ignora. Atuar não é desejar. É compreender sempre, 
dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que 
a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.  

Pensamentos, provérbios e citações

É um amor pobre aquele que se pode medir.
Uma bela velhice é comumente a recompensa de uma bela vida.
A doença invisível acompanha uma decisão errada.
O passado não se apaga com borracha.
Não julguem para não serem julgados.
Se precisar descanse, mas não desista nunca.
O homem que pensa senão em viver, não vive.
Não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos.
Os matriculados na escola da vida, nunca têm férias.
Quando estão muitos, poucos falam.
Sempre antes que as coisas aconteçam, o coração suspeita.
Também a liberdade deve ser limitada para ser possuída.
A razão faz o homem e o entendimento o conduz.
Nunca deixe para amanhã o que alguém poderia fazer hoje.
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Ações da SIPAT continuam 
em Pindamonhangaba

A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba dá 
prosseguimento às ações 
da SIPAT (Semana Interna 
de Prevenção à Acidentes 
de Trabalho), o evento 
possui cronograma para 
atender diversos pontos 
do órgão municipal. A in-
tenção é alcançar e atentar 
os servidores municipais 
sobre como evitar aciden-
tes no espaço de trabalho.
No pátio da Guarda Muni-
cipal, a partir das 9 horas 
acontecem ações voltadas 
para a saúde dos servi-
dores, simultaneamente 
acontecerão orientações 
sobre a importância e hi-
giene bucal e informativa 
sobre o funcionamento na 
rede de saúde com o dou-
tor José Alberto Beneton. 
Às 10 horas será a vez do 
palestrante Jeferson Apa-
recido de Souza falar so-
bre a segurança e o trân-
sito tendo destaque para o 
serviço de emergência.
Já durante a tarde, as ati-
vidades acontecerão na 
Secretaria de Educação, 

as ações começam às 13 
horas com atenção à saúde 
dos servidores. Às 13h30, 
o presidente da CIPA e 
subprefeito, Nilson de 
Paula Santos, palestrará 
sobre acidentes que ocor-
reram na Prefeitura. E às 
14 horas,a fonoaudióloga 
Denise Villas Boas falará 
sobre os cuidados com a 
voz.
Hoje, a programação da 
SIPAT começa ainda bem 
cedo, às 8h30, no Palacete 
10 de Julho, com a pales-
tra “Apresentação do DAT 
e sua missão” com a di-
retora de Atenção ao Ser-
vidor Público, Fernanda 
Figueira. 
Às 9 horas, a palestra será 
sobre o SESMT, com a 
engenheira Maria Regina 
Lindgren. E às 9h30, ha-
verá a discussão da atu-
ação do CEREST, com a 
assistente social, Enilda 
Costa. Seguido de uma 
elaboração de propos-
tas para a nova gestão da 
CIPA 2019/2020, às 9h45, 
com a vice-presidente da 

CIPA, Shirley Abreu.
À tarde, o cronograma 
prevê ações no auditó-
rio da fisioterapia e terá 
ações voltadas para a saú-
de do servidor. Às 13h15 
acontece o workshop para 
os multiprofissionais do 
esporte, às 13h30 have-
rá uma palestra sobre os 
acidentes de trabalho na 
prefeitura com Nilson de 
Paula Santos. Às 14 horas 
haverá uma palestra sobre 
os benefícios da ergono-
mia com o fisioterapeuta 
Thiago da Costa e Silva. E 
às 14h45, Jeferson Apare-
cido de Souza falará sobre 
os serviços de emergência. 
E às 15h30 será a avalia-
ção e o encerramento da 
SIPAT 2019.
A SIPAT é um evento pla-
nejado pelo órgão respon-
sável e tem como objetivo 
conscientizar os funcioná-
rios sobre saúde, seguran-
ça e prevenção de aciden-
tes no local de trabalho. O 
evento tem apoio da Se-
cretaria de Administração 
da Prefeitura.

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

Livro D-25, FLS. nº 95, Termo nº 7059
Faço saber que pretendem se casar WILSON MAZZUCHINI e ELIANA COELHO, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo-SP, nascido em 09 de fe-
vereiro de 1974, de profissão professor, de estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de VANDERLEI MAZZUCHINI, falecido em São Paulo/SP na data de 30 de outubro de 2009 e de EONILZA MENDES 
MAZZUCHINI, de 70 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 29 de outubro de 1948, residente e domiciliada em 
São Paulo/SP. Ela é natural de Lorena-SP, nascida em 22 de abril de 1974, de profissão servidora pública federal, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada na Rua Jorge Amado, nº 342, Campos do Conde II, Tremembé/SP, CEP 12120-000, 
filha de TELÉSFORO JOSÉ COELHO, falecido em Guaratinguetá/SP na data de 10 de maio de 2009 e de ALCENIR COR-
RÊA COELHO, de 75 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 11 de setembro de 1943, residente e domiciliada em 
Guaratinguetá/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 95, Termo nº 7058
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO CARLOS BORGES e CELINA MORGADO, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 
12 de março de 1966, de profissão manutencista, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Andre Geraldo 
da Silva, nº 140, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de CESAR BORGES, falecido em Taubaté/SP e de MARIA 
ANTONIA BORGES, falecida em Taubaté/SP na data de 30 de novembro de 2005. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida 
em 01 de julho de 1967, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do con-
traente, filha de JOSÉ FRANCISCO MORGADO, falecido em Taubaté/SP e de MARIA TERESA LEONARDO, falecida em 
Taubaté/SP na data de 05 de dezembro de 2013. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 96, Termo nº 7060
Faço saber que pretendem se casar ROGERIO DONIZETI DE MELO e VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Campos 
do Jordão-SP, nascido em 18 de abril de 1980, de profissão técnico de enfermagem, de estado civil solteiro, residente e do-
miciliado na Rua Acacio Cardoso, nº 270, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ MAURO 
DE MELO, de 69 anos, natural de Luminosa/MG, nascido na data de 22 de julho de 1950 e de BENEDITA DONIZETI DE 
MELO, de 63 anos, natural de Brasópolis/MG, nascida na data de 07 de janeiro de 1956, ambos residentes e domiciliados 
em Santo Antonio do Pinhal/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 28 de fevereiro de 1981, de profissão enfermeira, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, 
de 60 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 03 de setembro de 1958 e de LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA, de 58 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 13 de setembro de 1960, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia 
para a imprensa local desta cidade. 
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Fundo Social abre vagas para 
Oficina de Culinária funcional 

no Vila Rica em Pinda

Caraguatatuba participa do Fórum 
Brasil de Cruzeiros Marítimos

Comemoração do Dia da Independência em 
Caraguatatuba ocorrerá em cinco núcleos

Justiça Eleitoral promove biometria
na Prefeitura de Caraguatatuba

Nesta semana, o Fundo 
Social de Solidariedade 
abre inscrições para a ofi-
cina de culinária funcio-
nal. 
Os interessados devem 
comparecer à sede do 
Fundo Social para efetuar 
a matrícula. As vagas são 
limitadas e aulas começa-
rão na próxima terça-feira 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba marca presença no 
III Fórum Clia Brasil, pro-
movido pela Associação 
Brasileira de Cruzeiros 
Marítimos. O secretário 
de Comunicação, Rodrigo 
Tavano, participa do even-
to, em Brasília, na sede do 
Ministério do Turismo.
Nessa terceira edição, os 
organizadores oferecem 
debates e trocas de infor-
mações, com a participa-
ção de importantes autori-
dades e nomes de diversos 
segmentos, sobre o alto 
custo operacional, a carga 
tributária, a regulamenta-

Pelo segundo ano, a Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
através da Secretaria de 
Educação, realizará as 
comemorações cívicas do 
dia 7 de setembro de for-
ma descentralizada.
As atividades cívicas ini-
ciarão às 8 horas com a 
cerimônia oficial de has-
teamento da Bandeira, na 

O prazo para os contri-
buintes quitar seus débitos 
com a Prefeitura de Cara-
guatatuba desconto de ju-
ros e multas termina nesta 
sexta-feira (30/8), na Área 
de Dívida Ativa da Secre-
taria da Fazenda.
Quem for requerer o be-
nefício do Programa de 
Recuperação Fiscal (RE-
FIS/LC 75/2019), pode 
aproveitar para cadastrar 
a identificação biométri-
ca, no Paço Municipal, no 
Centro. O atendimento é 
das 9h às 16h30.
É necessário estar mu-
nido do documento de 
identidade original, título 
de eleitor (se tiver) e um 
comprovante de residên-
cia (emitido, no máximo, 
há três meses). 
A biometria dever ser exe-
cutada para evitar o cance-
lamento do título eleitoral 
e perder uma série de di-
reitos e benefícios como: 
tomar posse em concurso 
público, obter passaporte 

(3/9).
Serão 15 vagas disponi-
bilizadas, e aulas serão 
de segunda a sexta-feira 
das 8 às 13 horas, ACCI – 
Vila Rica. De acordo com 
a professora responsável, 
Gabriela Gasparin, a ofi-
cina de culinária funcional 
tem como público-alvo os 
pré-diabéticos, diabéticos, 

ção e a questão de infra-
estrutura portuária, além 
de estimular a reflexão a 
respeito dos desafios da 
retomada do crescimento 
desta atividade turística 
no país para gerar mais 
empregos e contribuir 
com a economia nacional. 
“O fomento do turismo, 
a geração de empregos e 
de novos negócios estão 
entre as metas do prefeito 
Aguilar Junior para Cara-
guatatuba. Por isso, esta-
mos nesse encontro para 
apresentar o potencial do 
nosso município e enten-
der as necessidades desse 

Praça do Caiçara (atrás 
do museu), que fica a Rua 
Paul Harris, 1-107 – Cen-
tro. 
A programação              se-
gue por mais 4 unidades 
escolares de Norte a Sul 
da cidade.
Além dos atos cívicos se-
rão realizadas atividades 
recreativas, esportivas, 

ou CPF, renovar matrícula 
em estabelecimento de en-
sino oficial, obter emprés-
timos em estabelecimen-
tos de crédito mantidos 
pelo governo, participar de 
concorrência pública (lici-
tações) e praticar qualquer 
ato que exija quitação do 
serviço militar ou imposto 
de renda.
Desde fevereiro, o Cartó-
rio Eleitoral de Caragua-
tatuba convoca os mo-
radores dos bairros para 
realizar a identificação 
biométrica em datas pré-
-estabelecidas para cada 
comunidade. 
Carros de sons percorrem 
os bairros avisando sobre 
os dias agendados para os 
eleitores de cada localida-
de.
Atualmente Caraguatatu-
ba possui 93.697 eleitores. 
Até o momento, 68.223 
(72,81% do eleitorado) 
pessoas com idade para 
votar fizeram o cadastro 
biométrico. Além disso, 

hipertensos e grupo de 
peso e obesidade em todos 
os níveis.
Mais informações podem 
ser obtidas na sede do Fun-
do Social de Solidariedade 
que fica na rua Deputado 
Claro César, 53 – centro, 
das 8 às 12 horas e das 
13h30 às 17 horas, ou pelo 
telefone 3643-2223.

mercado. Fomos muito 
bem recebidos pelo presi-
dente da Clia Brasil, Mar-
co Ferraz, que disse estar 
buscando novas paradas 
para os navios na costa 
brasileira. Também pela 
diretora da companhia de 
cruzeiros MSC, Márcia 
Leite, que se mostrou aber-
ta a conversações”, contou 
Tavano. De acordo com o 
secretário, Caraguatatuba 
pode, no futuro, receber 
algumas paradas de navios 
de passeios turísticos, que 
movimentarão a economia 
local, gerando emprego e 
renda.

apresentação de bandas e 
fanfarras.
A ideia da descentraliza-
ção é proporcionar maior 
integração de cada comu-
nidade, além de evitar o 
deslocamento das crian-
ças, pais e responsáveis, 
educadores e funcionários.
Confira abaixo a progra-
mação e venha participar!

quem não executar o pro-
cedimento não poderá vo-
tar nas próximas eleições.
Com o título eleitoral can-
celado, o eleitor fica impe-
dido de obter passaporte, 
inscrever-se em concurso 
público, assumir cargo ou 
função pública, renovar 
matrícula em estabeleci-
mentos oficiais de ensino, 
obter empréstimos em cai-
xas econômicas federais 
e estaduais e até mesmo 
receber salário (em caso 
de servidor público), entre 
outros impedimentos.
A identificação biométrica 
envolve a coleta das im-
pressões digitais dos dez 
dedos, fotografia e assina-
tura digitalizada de cada 
pessoa, além da atualiza-
ção dos dados constantes 
no cadastro.
O Cartório Eleitoral fica 
na Avenida Brasil 775 – 
Sumaré (próximo ao Fó-
rum de Caraguatatuba). 
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3882-1398.
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Em dois anos, Banco de Alimentos 
repassa 80 toneladas de

doação às entidades sociais

Superação: atletas com
deficiência trocam experiências 

com detentos do CDP

Escola de Capoeira Angola Rei 
Zumbi é atração no Prata
da Casa desta sexta-feira

Ruas do Cocanha e Gardem 
Mar recebem nivelamento 

com Bica corrida

O Banco Municipal de 
Alimentos completa, dois 
anos de funcionamento, 
desde a sua reinauguração 
em 2017. 
O local tem como princi-
pal objetivo o combate ao 
desperdício de alimentos e 
a fome, por meio de doa-
ções de supermercados da 
região.
Em dois anos, o Banco de 
Alimentos recebeu apro-
ximadamente 100 tone-
ladas de alimentos consi-
derados fora dos padrões 
de comercialização, mas 
próprios para o consumo 
e repassou 80 toneladas de 
alimentos para 28 entida-
des sociais, beneficiando 

Com o tema superação, 
atletas com deficiência 
(ACD) da Secretaria de 
Esportes e Recreação 
contaram suas histórias 
de vida para 230 detentos 
do Centro de Detenção de 
Provisória (CDP) de Cara-
guatatuba, na última terça-
-feira (27/08). O encontro 
foi um convite do diretor 
do CDP, Alan Carlos Sca-
rabel, para que a equipe 
de esportes adaptados pu-
desse repassar suas expe-
riências de vida. Foram 
relatos marcantes e emo-
cionantes, com objetivo 
de passar uma mensagem 
aos detentos: toda histó-
ria pode ser superada, por 
mais difícil que seja. Basta 
ter determinação e vonta-
de de mudança. O diretor 

O projeto Prata da Casa 
desta sexta-feira (30/08), 
recebe a partir das 19h30, 
na Praça Dr. Cândido 
Mota, em Caraguatatuba, 
a Escola de Capoeira An-
gola Rei Zumbi, com uma 
apresentação cheia de rit-
mo, dança e música com a 
tradicional roda de Capo-
eira Angola e o Samba de 
Roda de Lavadeira.
Segundo o mestre Zé 
Baiano, durante as apre-
sentações, o público de 
todas as idades poderá 
interagir e “brincar de ca-
poeira”, além de aprender 
o Samba de Roda. “Será 
diversão garantida para 
todos”, assegurou.
Participam com os alunos 
e mestres da escola Rei 
Zumbi, os alunos das ofi-
cinas culturais da Fundacc 

Mais de 150 toneladas de 
bica corrida (composto 
de pó de pedra e concre-
to) estão sendo utilizados 
para fazer o nivelamento 
de ruas na Região Norte 
da cidade. 
Os serviços são realizados 
pela Prefeitura de Cara-

aproximadamente 3 mil 
pessoas.
O Banco de Alimentos 
também trabalha com a 
valorização da agricultura 
familiar local, captando 
doações de agricultores 
da região, firmando parce-
rias, além de inseri-los em 
eventos para fomentar a 
divulgação e interação dos 
comerciantes.
Além das doações, o local 
também promove ações 
socioeducativas, por meio 
de atividades de educação 
nutricional e cursos de 
Boas Práticas de Manipu-
lação e Aproveitamento 
Integral de Alimentos às 
entidades sociais e os mu-

Alan Carlos contou que o 
encontro foi emocionante 
e ocorreu como uma troca 
de experiências. “Conse-
guimos manter a atenção 
dos detentos e com certe-
za a palestra vai contribuir 
muito para a ressocializa-
ção deles”. Para a equipe 
de esportes adaptados foi 
uma das melhores pales-
tras que já fizeram. Eles 
avaliaram a experiência 
como chocante e inesque-
cível. “De repente todos 
estavam chorando e per-
cebi que nosso trabalho 
tinha feito sentido na vida 
daqueles homens. Espero 
que de alguma forma te-
nhamos tocado o coração 
deles para transformar 
suas vidas”, disse o atleta 
de surf adaptado Marçal 

– Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba 
e outros grupos da região e 
Vale do Paraíba.
A Escola de Capoeira 
Angola Rei Zumbi tem o 
nome em homenagem à 
Zumbi dos Palmares e está 
em atividade desde 1980 
com o mestre Zé Baiano à 
sua frente. 
De acordo com o mestre, 
que atua na área desde os 
anos 70, seu interesse pela 
capoeira surgiu por conta 
de um filme que viu du-
rante a adolescência. “Foi 
amor a primeira vista”, 
disse.
Desde então Zé Baiano 
vem trabalhando com está 
arte e se dedicando a for-
mar outros mestres. Ele já 
levou a capoeira para ou-
tros países como França, 

guatatuba, por meio da 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos (Sesep).
Os funcionários realiza-
ram o trabalho na Rua P 
do bairro Jardim Gardem 
Mar, finalizando no perío-
do da manhã. 
Continuando o nivela-

nícipes de Caraguatatuba.
Em dois anos, cerca de 
650 pessoas já recebe-
ram as capacitações que 
ocorrem mensalmente no 
local. Além de parcerias 
com secretarias munici-
pais, sempre com foco na 
segurança alimentar.
Doadores interessados na 
causa podem procurar o 
local e firmar parceria, por 
meio de contratos, assegu-
rando receptor e doador. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3887-3551; 
email bancodealimentos@
caraguatatuba.sp.gov.br 
ou no local: Avenida Mi-
nistro Dílson Funaro, nº 
287 – Jardim Britânia.

Leme da Costa.
Os protagonistas das his-
tórias foram os paratletas, 
Adalberto Romano Junior, 
Ellen Cristina Braga, Cris-
tiane de Siqueira, Marçal 
Leme da Costa, Regina do 
Nascimento e Tiago dos 
Santos.
O encontro também con-
tou com a presença do 
secretário de Esportes e 
Recreação, Flavio Nishya-
ma; do diretor de esportes 
adaptados, Marcio Prado; 
da fisioterapeuta do setor 
ACD, Daniela Marazzi; do 
técnico da equipe de nata-
ção ACD, Thiago Intrieri; 
da professora de natação e 
assistente técnica da equi-
pe, Rosangela Aparecida 
da Silva e da psicóloga Lí-
dia Ferreira.

Portugal e Finlândia, onde 
foi homenageado por seu 
trabalho. Para ele “a ca-
poeira é educação, é arte e 
cultura”, concluiu.
A apresentação do ‘Prata 
da Casa’ é parte das come-
morações do Mês do Fol-
clore Brasileiro e foi orga-
nizada pela Fundacc, que 
tem como intuito levar 
cultura e entretenimento 
gratuito aos turistas e mu-
nícipes.
Serviço
Prata da Casa com Escola 
de Capoeira Angola Rei 
Zumbi
Dia: 30/8, sexta-feira
Hora: a partir das 19h30
Local: Praça Dr. Cândido 
Mota (Coreto), Centro – 
Caraguatatuba
Mais informações: (12) 
3897-5660

mento mecânico na Rua 
Ana Leandro do Prado, do 
bairro Cocanha, na parte 
da tarde.
Para realizar esse traba-
lho a Sesep está com uma 
equipe de 4 funcionários e 
o apoio de um máquina pá 
carregadeira.


