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A GAzetA dos Municípios

Cata-bagulho é interrompido 
temporariamente para novas 

solicitações em janeiro

Prefeitura de Caraguatatuba intensifica serviços
de limpeza e desassoreamento em redes de drenagem

Defesa Civil e Prefeitura montam frentes 
de trabalho para atender população depois 

da forte chuva de ontem em Caçapava

O serviço de cata-bagulho, 
oferecido gratuitamente 
pelo DSM (Departamento 
de Serviços Municipais) 
da Secretaria de Obras 
para a população, será 
interrompido temporaria-
mente no mês de janeiro.
A medida se fez necessá-
ria para atender a deman-
da reprimida de pedidos 
protocolados no final do 
ano passado e também 
para a reestruturação dos 
veículos e da escala de 
motoristas que fazem o 
atendimento no setor.
Atualmente, há 120 pe-
didos a serem atendidos, 
que foram protocolados 

Visando prevenir enchen-
tes e alagamentos duran-
tes as chuvas torrenciais 
no verão, a Secretaria de 
Serviços Públicos (Sesep) 
reforçou os trabalhos de 
limpeza nas redes de dre-
nagem em toda a cidade 
de Caraguatatuba.
Uma programação espe-
cial de ações foi definida 
com as equipes que atuam 
no Plano Preventivo da 

Desde ontem, a equipe da 
Defesa Civil e funcioná-
rios da Prefeitura estão em 
campo nas ruas do muni-
cípio para atender a popu-
lação depois do temporal 
com granizo que atingiu 
Caçapava, causando estra-
gos em diversas regiões. 
A Defesa Civil atuou em 
atendimento até as 2h30 
da madrugada, com o 
apoio dos Bombeiros e da 
EDP Bandeirante.
De acordo com a Defesa 
Civil, no período de 16h00 
às 16h30 choveu cerca de 
50 milímetros, com ven-
tos de 82 quilômetros por 
hora, o que causou alaga-
mento em algumas ruas, 
derrubada de árvores e 
danos na rede elétrica em 
alguns pontos. Dois veícu-
los foram danificados pela 
queda de árvores, na rua 

em novembro e dezembro 
do último ano.
De acordo com a Secre-
taria de Obras e Serviços 
Municipais, a expectativa 
é que, com a não inclusão 
de novos pedidos no mês 
de janeiro, a situação se 
resolva e o serviço volte a 
ser executado normalmen-
te a partir do dia 3 de feve-
reiro. A Prefeitura pede a 
compreensão e a colabora-
ção da população para que 
não descarte os materiais 
inservíveis nas vias públi-
cas e em terrenos baldios 
até que o serviço possa ser 
normalizado. Pequenas 
quantidades de inservíveis 

Defesa Civil (PPDC) que 
vigora até 31 de março, 
quando ocorrem às chuvas 
de verão.
A programação começa 
pela Região Norte, se-
guindo pela Região Sul da 
cidade e finaliza na região 
central. 
A escolha de priorida-
de dos locais foi definida 
onde existem maiores fo-
cos de alagamento.

John Caio Pierre, em Nova 
Caçapava e na Travessa 
Ezequiel Freire, no Cen-
tro. Não houve vítimas, 
apenas perdas materiais. 
Na tarde de ontem, logo 
após a chuva mais forte, 
foram atendidas pela De-
fesa Civil 36 ocorrências, 
das quais, 33 eram quedas 
de árvores e três casas ala-
gadas, sem desabrigados.
A prioridade da equipe foi 
a desobstrução de vias e 
de entradas de residências.
Hoje, pela manhã, a equi-
pe do DSM (Departamen-
to de Serviços Municipais) 
da Secretaria de Obras co-
meçou a limpeza das vias, 
a retirada de restos de 
árvores e galhos caídos, 
limpeza de casas, além da 
desobstrução do córrego 
Manuelito que teve sua 
vazão prejudicada pela 

podem ser levadas até o 
PEV do Centro (Secretaria 
de Obras), ou à caçamba 
que fica na Secretaria de 
Cultura.
A operação Cata Bagulho 
é um programa contínuo 
da Prefeitura e funciona 
por demanda. Indepen-
dente da coleta normal do 
lixo, o serviço é usado para 
o recolhimento de móveis 
velhos, restos de madei-
ras, vasilhames, materiais 
inservíveis de maior porte 
que geralmente não são 
recolhidos pela coleta co-
mum. A retirada dos mate-
riais é feita nas residências 
dos solicitantes.

Os trabalhos de prevenção 
de enchentes já foram ini-
ciados Região Norte, onde 
uma escavadeira hidráu-
lica realiza a limpeza do 
Rio Gracuí localizado no 
Massaguaçu.
Também foi iniciado hoje 
o desassoreamento em 
uma das principais valas 
de drenagem do bairro Ta-
batinga. A equipe Regio-
nal Norte da Sesep traba-

queda de árvores e acú-
mulo de entulhos levados 
pela chuva. Foram monta-
das cinco frentes de traba-
lho para atender os cinco 
bairros mais prejudica-
dos: Jardim Julieta, Vila 
Resende, Avenida Brasil, 
Nova Caçapava e Jardim 
Primavera. As equipes de-
vem continuar em plantão 
até a noite e seguir com os 
atendimentos durante a se-
mana. Assistentes sociais 
da Secretaria de Cidadania 
também estão em campo 
para auxiliar e orientar as 
pessoas que tiveram as ca-
sas invadidas pela água.
De acordo com o coorde-
nador da Defesa Civil, Le-
onardo Aparecido de Faria 
Júnior, o Município não 
registrou nenhuma ocor-
rência grave até o momen-
to.

lha com uma escavadeira 
hidráulica para finalizar 
o desassoreamento até a 
próxima segunda-feira 
(13/01).
Após a finalização do ser-
viço no bairro Tabatinga, 
as equipes se deslocam 

para o Jardim do Sol, Je-
tuba, Alto do Jetuba e Jar-
dim Santa Rosa. Inician-
do pelas principais valas 
de drenagem, localizadas 
próximo a Rodovia SP-55, 
e nas valas de drenagem 
dentro dos bairros.

Para realizar toda a ação, 
a Sesep trabalha com ma-
quinário pesado como re-
troescavadeira e escava-
deiras hidráulicas, além 
do serviço manual em lo-
cais que o maquinário não 
alcança.
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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.
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Prefeitura de Caçapava
realiza programação de férias 

a partir do dia 13 de janeiro

Caraguatatuba tem melhor
início de temporada com índice
de ocupação em mais de 96%

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
promove a partir do dia 13 
de janeiro mais uma edi-
ção do projeto Agita Fé-
rias, que tem por objetivo 
levar recreação para crian-
ças durante o período de 
férias. As atividades gra-
tuitas serão realizadas em 
seis bairros do município, 
sempre das 12h30 às 16h.
Cama elástica, tênis de 
mesa, jogos de mesa, de-
senho para pintar, pintura 
de rosto e muita recreação 
fazem parte da programa-
ção.
O primeiro bairro a rece-
ber as atividades é Nova 

Pesquisa realizada pela 
Associação Comercial e 
Empresarial de Caragua-
tatuba (ACEC) aponta que 
a cidade teve uma virada 
de ano considerada exce-
lente, com mais de 96% 
de ocupação dos leitos nos 
meios de hospedagem. No 
índice geral da pesquisa, 
foram ocupados 1.090 
apartamentos entre os dias 
28 de dezembro de 2019 e 
1º de janeiro de 2020.
A Pesquisa de Índice de 
Ocupação é realizada se-
manalmente com o intuito 
de verificar qual a expec-
tativa prévia e o que de 
fato foi realizado. 
Os estabelecimentos for-
necem as informações e 
a conclusão é feita por 
amostragem.
O presidente da ACE, 
Sávio Luiz dos Santos, 
aponta que “esse foi um 
dos melhores inícios de 
temporada que tivemos. 
Para todo lugar que vamos 
tem movimento de gen-
te. O sol quente ajudou a 
manter nossos turistas por 
aqui. Os supermercados 
ficaram lotados e ainda es-
tão. Meu estabelecimento 

Caçapava, nos dias 13 e 14 
de janeiro. A programação 
será realizada na EMEI 
“Profª Maria Eugênia da 
S. Ayello Faria” ( Av. Dr. 
João Pantaleão, 30).
Nos dias 15 e 16, as ati-
vidades serão levadas ao 
bairro Caçapava Velha, 
na EMEI Profa. Hieda 
de Mattos Spinelli (Praça 
Nossa Senhora D’ Ajuda, 
79). O bairro Pinus 1 rece-
berá o projeto nos dias 20 
e 21 de janeiro, na Escola 
Estadual Luciana Damas 
Bezerra (Estrada Caman-
ducaia).
Na Vila Menino Jesus, a 
programação será desen-
volvida no Parque Ecoló-

viu o movimento crescer 
em mais de 20% neste pe-
ríodo”, comemora.
Esta também é a análise do 
presidente da Associação 
de Hotéis e Pousadas de 
Caraguatatuba (AHPC), 
Thiago Fabrette, em rela-
ção ao período analisado. 
“Foi uma das melhores ta-
xas de ocupação hoteleira 
em Caraguá desde que eu 
estou na cidade, há mais 
de 10 anos”.
Para ele, a temporada para 
os hotéis está indo muito 
bem. “Por enquanto, esta-
mos com um ritmo bom de 
ocupação”, diz ele, acres-
centando que janeiro do 
ano passado foi bastante 
movimentado por con-
ta do calor e do sol forte, 
o que não ocorreu ainda 
neste ano. “Se isso ocorrer 
no restante do mês, pode-
mos projetar uma ótima 
temporada”.
Na avaliação do secretário 
de Turismo de Caragua-
tatuba, Rodrigo Tavano, 
o final de ano foi maravi-
lhoso, com muita gente na 
cidade. Para ele, o fato do 
Natal e do Réveillon terem 
caído no meio da semana 

gico da Moçota, nos dias 
22 e 23 (Rua Antonio 
Guedes Tavares, S/N).
Na Piedade, o projeto será 
realizado nos dias 27 e 28, 
na EMEF “Profa. Her-
mengarda Rodrigues Bra-
ga (Rua Benjamim Elias, 
175).
A programação termina 
nos dias 29 e 30, no Jar-
dim Maria Elmira, com 
atividades na Escola Es-
tadual Profa. Ruth Sá (Av. 
Monsenhor Theodomiro 
Lobo).
Projeto Agita Férias – de 
13 a 30 de janeiro. In-
formações: Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer. 
Tel. (12) 3652-9222.

foi ótimo porque fez com 
que muita gente esticasse 
a permanência em Cara-
guatatuba.
“Veranistas e turistas au-
mentaram o tempo de per-
manência. Comerciantes 
que tinham se preparado 
com suprimentos até 6 de 
janeiro, no dia 2 tiveram 
de retornar às compras”, 
conta.
Ele acredita que esse mo-
vimento deve permanecer 
ainda até pelo menos o dia 
19. “O movimento é bem 
grande e a Tamoios (rodo-
via) registra trânsito inten-
so de veículos descendo 
e se o sol continuar forte, 
com certeza a tendência 
vai ser aumentar o número 
de visitantes”.
Ele reforça que Caragua-
tatuba está preparada para 
atender a todos até o dia 
16 de fevereiro, com vá-
rias atrações que foram 
pensadas para os que es-
tão por aqui. “Depois vem 
o Carnaval com toda uma 
programação diferenciada 
e é esse o trabalho pedido 
pelo prefeito Aguilar Ju-
nior para fortalecer o nos-
so turismo”.
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Prefeitura de Caraguatatuba abre 
vagas de estágio para estudantes 

de 21 cursos em janeiro

Bocha, Zumba, Espanhol são
algumas atividades com vagas 

abertas no Ciapi em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caragua-
tatuba publicou o Edital 
001/2019 do Processo 
Seletivo Para Quadro de 
Reserva e Contratação de 
Estagiários.
Alunos de 21 cursos de 
ensinos superior, técnico 
e médio têm até o dia 20 
de janeiro (segunda-feira) 
para se inscrever na sele-
ção, na sede do Centro de 
Integração Empresa-Es-
cola (Ciee), no Centro.
Em janeiro, no nível su-
perior, as oportunidades 
são para estudantes de 
Administração, Análise e 
Desenvolvimento de Sis-
temas, Arquitetura e Ur-
banismo Ciências Bioló-
gicas, Ciências Contábeis, 
Direito, Educação Física, 
Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Enge-
nharia de Produção, Ges-
tão Empresarial, Gestão 
de Recursos Humanos, 
Jornalismo, Nutrição, Pe-
dagogia, Processos Ge-
renciais e Serviço Social; 
além dos cursos técnicos 
de Informática p/ Internet, 
Nutrição e Segurança do 
Trabalho. Este mês tam-
bém há chances para os 
alunos do Ensino Médio.
Os interessados podem se 
inscrever nos dias úteis, 
das 9h às 11h e das 13h30 
às 15h, na sede do Ciee, 
localizada no Campus do 
Módulo do Centro. A sele-
ção é para a formação de 
um cadastro de reserva de 
alunos dos cursos, que se-
rão convocados para atuar 
nas secretarias municipais 
conforme a necessidade 
da administração pública.
Para fazer a inscrição o 
estudante deve apresentar 
RG original, ter cadastro 
atualizado no site www.
ciee.org.br, ser maior de 
16 anos e morar em Cara-
guatatuba. 
O valor da bolsa-auxílio 
é de R$ 1.039 (um salário 
mínimo) para estagiários 
de ensino superior e técni-
co, e de R$ 623,40 para os 
alunos do ensino médio, 
com direito a vale-trans-

O Centro Integrado de 
Atenção à Pessoa com 
Deficiência e ao Idoso 
(Ciapi) de Caraguatatuba 
retoma as atividades com 
mais de 280 vagas abertas 
em 17 oficinas nas áreas 
educacionais, culturais, 
esportivas, de lazer e saú-
de.
As atividades com vagas 
abertas são Alfabetização, 
Aprendizado em AVD – 
Atividades de Vida Diária, 
Artes Gerais, Fuxico, Ba-
lance, Bocha, Dança Con-
temporânea, Dança de Sa-
lão, Dança Tribal Fusion, 
Zumba, Ginástica Funcio-
nal, Horta, Informática, 
Espanhol, Modernidade, 
Saboaria e Decoração de 
Festas.
Para participar o idoso ou 

porte, para ambos os cur-
sos. A carga horária varia 
entre 25 e 30 horas/sema-
nais, conforme o nível de 
escolaridade.
A prova será aplicada no 
Ciee, localizado no Cam-
pus Módulo do Centro, 
logo após a inscrição do 
interessado. Os candidatos 
têm uma hora para respon-
der 20 questões de Língua 
Portuguesa, Matemática, 
Conhecimentos Gerais e 
História.
A validade do processo se-
letivo de estágio vigora a 
partir da data de publica-
ção no Diário Oficial até 
o dia 31 de dezembro de 
2020. Mais informações 
sobre o Processo Seletivo 
Para o Quadro de Reserva 
e Contratação de Estagi-
ários 001/2019 estão nas 
páginas 1, 2 e 3 da edição 
nº 192 do Diário Oficial 
Eletrônico do Município 
de Caraguatatuba, de 30 
de dezembro de 2019, 
disponível no link: http://
www.caraguatatuba.sp.
gov.br/pmc/wp-content/
uploads/2019/12/Edi-
tal_192.pdf.
O Centro de Integração 
Empresa Escola fica Ave-
nida Frei Pacífico Wagner, 
653 – Centro. O atendi-
mento é das 9h às 11h e 
das 13h30 às 15h. O (De-
partamento de Recursos 
Humanos) da Secretaria 
Municipal de Administra-
ção está localizado na Av. 
Frei Pacífico Wagner, 985 
– Centro.  . Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3883-7866 (Ciee) ou (12) 
3886-3700/3701 (Depar-
tamento de RH).
Processo Seletivo
A relação dos cursos ofer-
tados e o resultado das pro-
vas serão divulgados até 
o último dia do mês, nos 
sites http://www.caragua-
tatuba.sp.gov.br/ e www.
ciee.org.br, além de afi-
xada no Departamento de 
DH da Secretaria de Ad-
ministração, sede do Ciee 
e publicado no Diário Ofi-
cial Eletrônico do Municí-

a pessoa com deficiência 
precisa realizar um cadas-
tro na Secretaria dos Direi-
tos da Pessoa com Defici-
ência e do Idoso (Sepedi), 
que fica ao lado do Ciapi, 
na Avenida Jorge Burihan, 
10 – Jardim Jaqueira.
É necessário apresentar 
RG, CPF, Cartão SUS, 
comprovante de endere-
ço, laudo da deficiência 
ou doença e atestado de 
aptidão física. As condi-
ções de saúde devem ser 
satisfatórias, atestada por 
médico da rede pública de 
saúde ou por médico que 
já acompanhe o usuário, 
devendo ser renovado a 
cada seis meses.
Mensalmente, o Ciapi rea-
liza mais de 17,6 mil aten-
dimentos pelo Centro de 

pio de Caraguatatuba (ht-
tps://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/category/
diario-oficial/), na parte 
da página oficial destinada 
ao cidadão. A convocação 
dos aprovados é feita con-
forme a necessidade da 
administração pública e o 
estudante deve acompa-
nhar a chamada no Diário 
Oficial Eletrônico, publi-
cado no site da Prefeitura 
de segunda a sexta-feira.  
Processo Seletivo para 
contratação de estagiários 
de janeiro
Nível Cursos Vagas
Médio Ensino Médio Ca-
dastro de Reserva
Técnico Informáti-
ca para a Internet
Nutrição
Segurança do Trabalho
Superior Admin i s -
tração
Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Direito
Educação Física
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Gestão Empresarial
Gestão de Recursos Hu-
manos
Jornalismo
Nutrição
Pedagogia
Processos Gerenciais
Serviço Social
Período de Inscrições: Até 
dia 20 de janeiro, de se-
gunda a sexta-feira
Local: Ciee (Campus Mó-
dulo do Centro)
Horário: 9h às 11h e das 
13h30 às 15h
Endereço: Av. Frei Pacífi-
co Wagner, nº 653 – Cen-
tro
Informações: (12) 3883-
7866
Departamento de RH da 
Secretaria Municipal de 
Administração
Horário: 9h às 16h30
Endereço: Av. Frei Pacífi-
co Wagner, 985 – Centro
Informações: (12) 3886-
3700/3701

Convivência, com 3.447 
usuários cadastrados. O 
espaço fica localizado na 
Avenida Jorge Burihan, 
30 – Jardim Jaqueira.
O Ciapi oferece também 
outras oficinas, todas com 
turmas preenchidas, são 
elas: Alongamento, Arte 
em tecido, Atividade sê-
nior, Coral, Culinária, 
Dança do ventre, Dominó, 
Grupo de AVC, Grupo de 
ombro e cervical, Grupo 
de quadril e coluna, Grupo 
de risco de queda, Hidro-
ginástica, Hidroterapia, 
Inglês, Musculação, Nata-
ção adaptada, Psicologia, 
Memória, Pilates, Pintura 
em tecido, Tai chi chuan, 
Jogos de cartas, Vagonite, 
Violão, Vôlei adaptado e 
Vôlei sentado.


