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A Gazeta dos Municípios

Novos conselheiros
tutelares tomam posse

dia 10 de janeiro em Pinda

Renovação do passe escolar 
para alunos da rede começa dia 
6 de janeiro em Caraguatatuba

Encontro de grupos folclóricos 
celebra folia de reis em Pinda

Prefeitura de Pinda pede 
e estado envia carreta da 
mamografia para Pinda

Serão empossados no pró-
ximo dia 10 de janeiro no 
auditório da Prefeitura de 
Pindamonhangaba os 10 
novos Conselheiros Tu-
telares eleitos diretamen-
te pela população para 
trabalharem no mandato 
2020/2024. A solenidade 
está marcada para às 10h 
e deverá contar com a pre-
sença do prefeito munici-
pal Isael Domingues, que 
empossará os eleitos, bem 
como de demais autorida-
des legisativas, judiciais 
e representantes das enti-
dades sociais e conselhos 
municipais. O Conselho 
Tutelar é o órgão respon-
sável por priorizar os di-

Começa na próxima se-
gunda-feira (06/01), o 
processo de renovação do 
passe escolar para alunos 
da rede municipal de ensi-
no de Caraguatatuba.
Para o ano letivo de 2020 
todos os estudantes que já 
possuem o benefício do 

A Praça Monsenhor Mar-
condes, na região central 
de Pindamonhangaba, 
receberá neste domingo 
(5) mais uma edição do 
Encontro de Grupos Fol-
clóricos. O evento, orga-
nizado pelo Departamento 
de Cultura da Prefeitura 
Municipal acontecerá a 
partir das 9h e tem como 
objetivo preservar as tra-
dições de Folia de Reis. A 
programação será aberta 
pelo grupo Folia de Reis 
de Pindamonhangaba, 
formado por moradores 
da região do Feital/Vista 
Alegre. Em seguida, have-
rá apresentação de Mara-
catu, integrantes do bairro 

Após diversos pedidos da 
Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, o Governo do 
Estado de São Paulo auto-
rizou o envio da carreta do 
Programa “Mulheres de 
Peito” para Pindamonhan-
gaba, onde permanecerá 
de 17 a 29 de fevereiro 
oferecendo mamografias 
grátis e sem necessidade 
de pedido médico para 
mulheres entre 50 e 69 
anos de idade.
“Apresentamos no dia 6 de 
setembro ao Secretário de 
Saúde, Dr. José Henrique 
Germann Ferreira nossa 
justificativa de uma de-
manda reprimida de mais 
de 2 mil mamografias. 
Realizamos a compra dos 
exames e ainda utilizamos 
as vagas disponibilizadas 
pela Central CROSS, mas 
mesmo assim a procura 
pelas mulheres é muito 
grande. Dia 21 de outu-
bro reiteramos novamen-
te ao Secretario o pedido 

reitos da criança e do ado-
lescente, e é regido pelo 
ECA (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), institu-
ído pela Lei 8.069, do dia 
13 de julho de 1990. Em 
Pinda, o Conselho Tutelar 
funcionava com uma sede 
e a partir de 2020 dobrou 
sua condição de atendi-
mento passando para duas 
unidades de atendimento 
(uma no bairro Alto do 
Cardoso e outra na Distri-
to Policial de Moreira Cé-
sar) e aumentando de cin-
co para dez conselheiros.
Serão empossados nesta 
data os seguintes conse-
lheiros: Maria Helena dos 
Santos Vila Nova, Juliana 

cartão do passe escolar de-
vem realizar a atualização 
dos dados cadastrais no 
ponto de vendas da Praia-
mar. O período para atua-
lização do cadastro segue 
até o dia 7 de fevereiro de 
2020. Os cartões não atu-
alizados serão bloqueados 

Areão em Taubaté e às 11h 
a última apresentação será 
da Folia de Reis de São 
José dos Campos. Sobre a 
Folia de Reis. O dia 6 de 
janeiro é o Dia dos Três 
Reis Magos, ou da Folia 
de Reis. Segundo a tradi-
ção, quando os três Reis 
Magos (Gaspar, Melchior 
e Baltazar) viram a Estrela 
de Belém no céu, foram ao 
encontro de Jesus, que ha-
via nascido. Ofereceram 
ao menino Jesus, como 
presente, ouro, incenso e 
mirra, que simbolizavam 
a realeza, a divindade e a 
imortalidade. De origem 
europeia, a Folia de Reis 
é comemorada de modo 

e agora em dezembro ele 
nos informou que a partir 
de 17 de fevereiro a car-
reta atenderá as mulheres 
da nossa cidade. Agrade-
cemos ao Governo do Es-
tado por essa sensibilidade 
ao nosso pedido e à popu-
lação de Pindamonhanga-
ba”, afirmou Valéria San-
tos, secretária municipal 
de Saúde.
Para o prefeito Isael Do-
mingues, esta parceria 
Prefeitura e Estado só 
traz benefícios à popula-
ção. “A carreta esteve em 
2018, fizemos o pedido em 
2019 pois existe demanda 
na cidade e agora o Esta-
do autorizou a presença 
dela em fevereiro. Quero 
agradecer a secretaria Va-
leria Santos e a adjunta da 
pasta, Mariana Freire, pela 
cobrança intensa que fize-
ram”, afirmou o prefeito.
Sobre a Carreta
O veículo oferece exames 
de mamografia de segun-
da à sexta-feira, das 9h à 

Bertolino, Cristiana Oli-
veira, Ana Carolina Hono-
rato Silva, Desirée Alves 
Moreira, Patricia Garcez, 
Rodolfo Rocha, Tatiana 
Derrico, Luciana Ferreira 
e Regina Faria.
“Em nossa gestão a polí-
tica de defesa da criança 
e do adolescente é priori-
dade total. Reformamos 
a sede do Conselho Tute-
lar do Alto Cardoso com 
viatura e novos móveis, 
implantamos a sede de 
Moreira César com novos 
equipamentos para que as 
famílias tenham dignidade 
em ter um atendimento de 
qualidade”, afirmou o pre-
feito Isael Domingues.

impossibilitando o uso dos 
créditos.
O atendimento é realizado 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 12h30 e das 14h 
às 16h30, no ponto de ven-
das da empresa Praiamar, 
localizada na Rodoviária 
de Caraguatatuba.

particular em cada região 
do Brasil, que adotou for-
mas e expressões locais 
na música, na dança e nas 
orações. Uma das festas 
culturais mais ricas do 
folclore brasileiro, acon-
tece sempre na primeira 
semana do ano, quando as 
chamadas “companhias” 
vão de casa em casa can-
tar os seus versos acompa-
nhados de violas, violões, 
sanfonas, pandeiros, tri-
ângulos, caixas e instru-
mentos de corda. Alguns 
vestem fardas e máscaras. 
No dia de Reis é costume 
desfazer as decorações na-
talinas, guardar os enfeites 
e desmontar os presépios.

18h, e aos sábados, das 9h 
às 13h, exceto feriados. As 
imagens captadas pelos 
mamógrafos são encami-
nhadas para o Serviço Es-
tadual de Diagnóstico por 
Imagem (Sedi), serviço da 
Secretaria que emite lau-
dos à distância, na capital 
paulista. O resultado sai 
em até 48 horas após a re-
alização do procedimento.
A carreta do Mulheres de 
Peito também atende mu-
lheres mais jovens, mas, 
neste caso, é obrigatório 
levar o pedido médico, 
além do RG e do cartão do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS).
O câncer de mama é a 
maior causa de morte por 
tumores em mulheres no 
Brasil e também em São 
Paulo. “O acesso ao exa-
me de mamografia agiliza 
o diagnóstico e o trata-
mento precoce para a do-
ença”, explicou José Hen-
rique Germann, secretário 
de Estado da Saúde.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando 
têm que permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões 
e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenha ameaças de perigo. A 
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade 
incontrolável, provocando diversas reações na parte física, como aumen-
to dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante 
comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inú-
meras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe 
um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustro-
fobia devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses 
distúrbios.  

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O homem que teme sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

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

Livro D-25, FLS. nº 136, Termo nº 7140
Faço saber que pretendem se casar EDUARDO JUNIOR FERREIRA RIBEIRO e MICHELE FERNANDA DA COSTA, 
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 13 de novembro de 1997, de profissão militar, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Benedito de Paula, nº 629, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de KLEBER EDUARDO RIBEIRO, 
de 43 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 12 de maio de 1976 e de ROSEMEIRE VIVIANI FER-
REIRA, de 42 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 09 de novembro de 1977, ambos residentes e domiciliados 
em Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 11 de dezembro de 1994, de profissão gerente de loja, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de VALDEMILSON DA COSTA, de 53 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascido na data de 11 de dezembro de 1966 e de MARIA CECILIA DE LIMA TOLEDO, de 47 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascida na data de 01 de novembro de 1972, 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. 

Prefeitura de Caraguatatuba 
lança Calendário de Eventos 
para 2020 e Mapa Turístico

Com o objetivo de divul-
gar ainda mais os atrati-
vos realizados na cidade, 
especialmente no período 
da chamada baixa tempo-
rada, a Prefeitura de Cara-
guatatuba, lançou no final 
de dezembro o seu Calen-
dário de Eventos 2020. 
Também para atender a 
demanda que visita a ci-
dade, já está disponível o 
mapa com todos os pontos 
turísticos do município. 
Para o secretário de Tu-
rismo, Rodrigo Tavano, a 
ideia é que o turista que 
está na cidade possa se 
programar ao longo do 
ano com os eventos cria-
dos pela administração 
com o objetivo de fomen-
tar o período que o mo-
vimento de turistas tende 
a ser menor, mas que as 
festividades são atrações 
para o ano inteiro.
‘Descubra a Magia de Ca-
raguatatuba o Ano Inteiro’ 
é o slogan do calendário 
que traz os eventos turísti-
cos, culturais e esportivos 
para que as pessoas pos-

sam se programar.
“O prefeito Aguilar Junior 
entende que fomentar o 
turismo é bom para todos 
os setores da cidade que é 
uma estância balneária e 
tem neste segmento uma 
das maiores fontes empre-
gadoras”, diz Tavano.
Além do Caraguatatuba 
Summer Festival, realiza-
do em janeiro e fevereiro, 
para o primeiro semestre 
alguns eventos são: Folia 
de Carnaval, 1º Geek Ga-
mes (março), a tradicio-
nal Encenação da Paixão 
de Cristo, Aniversário da 
Cidade e Festival Muni-
cipal de Vôo Livre (abril), 
Max Fight Caraguá (Luta 
MMA) Festival da Cultu-
ra Japonesa (maio) e Festa 
do Padroeiro, Jazz e Vinho 
Festival e Festa de São Pe-
dro Pescador (junho).
Para o segundo semestre, 
atrações como Festival da 
Tainha e Festival do Ca-
marão (julho), Caraguá A 
Gosto e Caraguá Extreme 
Fest (agosto), Circuito Ca-
raguá de Corrida de Rua, 

Empreenda Caraguatatu-
ba, Festival Food Truck 
(setembro), Exposição de 
Orquídeas, Caraguá Beer 
Festival e Aviva Caraguá 
(outubro), Festival Estu-
dantil de Teatro (novem-
bro) e Festa de Iemanjá, e 
Natal Luz (dezembro).
Outro importante mate-
rial que os turistas podem 
ter acesso é o folheto que 
contém o mapa com os 
pontos turísticos de Ca-
raguatatuba. “Esse está 
fazendo bastante sucesso 
com quem já está na ci-
dade porque a pessoa se 
localiza fácil e consegue 
visitar nossas praias e co-
nhecer um pouco mais 
sobre nossa gastronomia, 
história e meios de hospe-
dagens”, diz o secretário 
Tavano.
A elaboração desses ma-
teriais é reivindicação do 
Conselho Municipal de 
Turismo (Comtur), consta 
no Plano Diretor de Turis-
mo (PDTur) e fazem parte 
da atual gestão para o de-
senvolvimento do setor.
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Prefeitura de Caraguatatuba monta esquema 
especial e atende 5.903 pessoas em seis

dias na UPA Centro e PA Massaguaçu

A Prefeitura de Caraguata-
tuba montou um esquema 
especial de atendimento 
durante toda a temporada 
com profissionais e viatu-
ras de plantão.
Somente entre os dias 27 
de dezembro e 1º de janei-
ro de 2020 foram realiza-
dos 5.903 atendimentos na 
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) do Centro e 
no PA (Pronto Atendimen-
to) do Massaguaçu.
Na UPA Centro foram 
registrados 4.223 atendi-
mentos no período, sendo 
3.870 no mesmo período 
ano passado, ou seja, au-
mento de 10,94%.
O pico desta semana regis-
trado na UPA Centro foi 

na segunda-feira (30/12) 
com 833 atendimentos. 
No auge de atendimento 
na semana, a unidade hos-
pitalar contou com pelo 
menos sete médicos para 
urgência e emergência, 
além de enfermeiros, au-
xiliares, equipe de radio-
logia, recepção e limpeza.
Já no Pronto Atendimento 
do Massaguaçu entre os 
dias 27 de dezembro e 1º 
de janeiro de 2020 foram 
1.680 atendimentos contra 
1.167 no mesmo período 
no ano passado, aumento 
de 14,4%.
A maioria dos casos em 
ambas as unidades se refe-
re a mal súbito, acidentes 
de trânsito, problemas car-

díacos, fraturas/traumas e 
incidentes registrados nas 
praias. Na virada do ano, 
casos de embriaguez tam-
bém foram atendidos.
SAMU
Entre os dias 27 de de-
zembro e 1º de janeiro, o 
SAMU (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia) atendeu 346 ocorrên-
cias. No mesmo período 
no ano passado, foram 303 
ocorrências atendidas.
As principais demandas se 
referem aos traumas (85 
ocorrências), provenientes 
de acidentes de trânsito, 
atropelamentos, quedas, 
afogamentos, agressões, 
além de quedas de bicicle-
ta e moto, entre outros.

Praia para todos: Caraguatatuba 
garante atividades gratuitas para 
pessoas com deficiência e idosos

Caraguatatuba possui um 
espaço gratuito na praia 
do Centro, que recebe 
moradores e turistas com 
deficiência e idosos, que 
queiram curtir um banho 
de mar em cadeiras anfí-
bias. 
O serviço é acompanha-
do por oito professores 
de Educação Física que 
oferecem todo suporte aos 
usuários.
Até o dia 1º de março, o 
Programa Praia Acessível 
funcionará de quinta-fei-
ra a domingo, das 9h às 
16h30 gratuitamente. As 
cadeiras anfíbias flutuam 
na água possibilitando às 
pessoas com deficiência 
um banho de mar total-

mente seguro.
Além do banho de mar, o 
Programa Praia Acessí-
vel também oferece ati-
vidades como stand up e 
caiaque adaptado, jogos 
de dama, baralho, xadrez, 
vôlei adaptado/sentado e 
passeio de handbike (bici-
cleta adaptada para PcD).
Ainda no mês de janeiro, 
haverá um Campeonato de 
Beach Tênis para idosos e 
pessoas com deficiência, 
que será divulgado no site 
da Prefeitura.
Aventura – Quem cur-
te atividades radicais, no 
mesmo local do Progra-
ma Praia Acessível, existe 
o Espaço Aventura. Uma 
estrutura com arvorismo, 

tirolesa, escalada e rapel, 
também gratuitas.
Podem participar pessoas 
de todas as idades, inclusi-
ve pessoas com deficiência 
(PcD). Todas as atividades 
são supervisionadas por 
profissionais treinados.
O Espaço funciona nos 
seguintes dias e horários: 
quarta-feira – 8h às 14h; 
quinta-feira – 13h às 19h; 
sexta- feira e sábado – 16h 
às 22h e domingo – 10h às 
16h.
Os serviços são coorde-
nados pela Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso 
(Sepedi) em parceria com 
a Secretaria de Esportes e 
Recreação.
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Funcionários da Sesep e
terceirizada realizam roçada, 
varrição e limpeza de praias

Com o objetivo de manter 
a cidade sempre limpa, a 
Prefeitura de Caraguata-
tuba realiza serviços de 
roçada, varrição e capina 
em todos os bairros diaria-
mente por meio da Secre-
taria de Serviços Públicos 
(Sesep) e a empresa ter-
ceirizada Pioneira.
Hoje (03/01), as equipes 
de limpeza realizam a ro-
çada nos canteiros e mar-

ginais da Rodovia SP-55 
desde o trevo no  Indaiá 
até o extremo sul da cida-
de. 
A Sesep também distri-
buiu suas equipes para ro-
çada nas margens do Rio 
Santo Antônio, Praça do 
Caiçara e Parcão, localiza-
do na Martim de Sá.
As equipes de varrição e 
limpeza de praias também 
estão em ação no Porto 

Novo, Indaiá, Centro, Ca-
maroeiro, Mirante do Sol, 
Prainha, Martim de Sá e 
Centro.
Além de todos os servi-
ços de roçada e varrição, a 
equipe de PEAD (Progra-
ma Emergencial de Auxi-
lio Desemprego) trabalha 
na limpeza do bairro In-
daiá, toda a Orla do Porto 
Novo, Sumaré e Jardim 
Primavera.


