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EDITORIAL 

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado no 
Brasil em 1990, no contexto de uma nova proposta mundial 
que visava enquadrar crianças e adolescentes como sujeitos 
de direito, no entanto, direitos como saúde, alimentação, 
educação e lazer ainda não são garantidos a todas as crianças 
e adolescentes brasileiros. 

É nosso dever, como parte da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público, assegurar, com abso-
luta prioridade, a efetivação de todos esses direitos. 

Nesse mês de outubro, além das festas e comemorações relativas ao Dia da Criança, é de 
suma importância revermos nosso papel e nossa responsabilidade com aqueles que repre-
sentam o futuro do nosso País, como seres individuais ou como parte integrante de um 
sistema. 

SECRETARIA DA SAÚDE 

SALA DE VACINA INFORMATIZADA 

As 4 salas de vacinação do município receberam 
computadores e serão informatizadas. São elas: 

01 sala de vacina no Centro de Saúde 

01 sala de vacina em Campos de Cunha 

01 sala de vacina na ESF Dr. Paulo Jarbas 

01 sala de vacina na UBS Dr. Antonio 

 

CURATIVOS NA REDE MUNICIPAL 

A partir do mês de Setembro os curativos serão 
realizados nas unidades de saúde visando assim 
propiciar mais qualidade no atendimento  

01 sala de curativo no Centro de Saúde 

01 sala de curativo em Campos de Cunha 

01 sala de curativo na ESF Dr. Paulo Jarbas 

01 sala de curativo na UBS Dr. Antonio 
 

CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 

Durante o período de 24 à 30 de agosto foram feitas 
as atualizações das cadernetas de vacina  nos postos 
de saúde. 

 

 

 

 

NOVOS EQUIPAMENTOS  
Foram adquiridos novos equipamentos para: 

- o consultório odontológico da ESF Campos de 
Cunha 

- Aparelho Detector Fetal para todas as unidades de 
saúde. 

Sala de esterilização 

ESF 

mailto:turismoecultura@cunha.sp.gov.br
http://www.eca.org.br/eca.htm
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SECRETARIA DA SAÚDE 

ANIVERSÁRIO DO CAPS I DE CUNHA  

Comemorou-se no último dia 29/08, dois anos de funcionamento do CAPS—Centro de Atenção Psicosso-
cial ,na unidade,com almoço e festa para os usuários.  

O objetivo do CAPS é oferecer atendimento á população, realizar o acompanhamento clinico e a reinser-
ção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer e exercício dos direitos civis e fortalecimento dos 
laços familiares e comunitários. 

CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 

Foi realizada uma Campanha de Prevenção de Saúde Bucal na rede municipal de educação, de forma a 
podermos prestar um melhor atendimento às crianças bem como procedermos uma avaliação e acompa-
nhamento odontológico. 

PSE—PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 

Através do Programa Saúde na Escola, alunos da rede pública foram encaminhados para Clínica Oftalmo-
lógica. Foi realizada uma triagem  levando-se em conta possíveis problemas de acuidade visual, obesidade e 
saúde bucal. 

  
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde – CEFOR – Centro Formador de Pessoal para a Saúde – 
Escola Técnica do SUS / SP – Início das aulas dia 25/09/2013 – carga horária 200 horas de teoria e 200 
horas de aula prática. 

PROGRAMA MAIS MÉDICO 

Mais Médicos - Inscrição - contemplado 01 médico para Estratégia Saúde da Família. 

 

SUJESTÕES NO SERVIÇO DE SAÚDE 

Agentes do Município estarão colocando caixas de sugestões em todo o setor de saúde nas ESF, UBS, 
Santa Casa,  para a população fazer suas sugestões e reclamações no sentido de melhorar o atendimento e 

humanizar o SUS. 

Nos dias 25 à 27 de setembro a Defesa Civil de Cunha, em parceria com a Defesa Civil de São 
Luis do Paraitinga, participaram, em Joinville/SC do X Fórum Nacional de Defesa Civil no 
Pavilhão da Expoville. 
Vários assuntos foram tratados: utilização do cartão da Defesa Civil,  Defesa Civil nas escolas, 
cidades resilientes, etc. 

Na oportunidades, o coordenador da Defesa Civil 
de Cunha agradeceu o Sr. Humberto Vianna, Secre-
tário Nacional de Defesa Civil pela viatura recebida. 

 

 

 

 

 

 

Sua participação é muito 

importante para conse-

guirmos fazer uma saúde 

melhor 

SECRETARIA DA DEFESA CIVIL 
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CONSELHO TUTELAR 

Fundado em 1995, o Conselho Tutelar de Cunha vem procurado desenvolver vários trabalhos junto à 

comunidade e particularmente nos últimos 5 anos, vários projetos tem sido desenvolvidos no intuito de 

atender tanto a criança e o adolescente, como a família, comunidade e escolas. 

O principal aspecto deste trabalho foi o levantamento estatístico realizado, através do qual, se pode melhor 

detectar os pontos mais vulneráveis para que ações práticas e específicas possam ser colocadas em prática 

visando o enfrentamento e fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, 

no município. 

Os resultados dessa pesquisa, foram apresentados na Câmara Municipal de Cunha, em 22/Agosto/2013, 

mostrando detalhadamente, os dados relativos aos últimos 3 anos (2010—2012). 

Muitos são os problemas a serem enfrentados e resolvidos e por essa razão, foi criado o Projeto Amigos do 

Conselho. 

Esse projeto visa buscar apoio de profissionais que possam doar  seus serviços para atender as necessidades 

pelo Conselho, como médicos, advogados, dentistas, psicólogos, empresários, ONGs, etc. 

Além deste Projetos foram criados outros dois:  

Projeto Pequeno Gigante que já atingiu cerca de 1000 alunos em cinco escolas em bairros mais distantes 

do centro de Cunha 

Projeto Palestra  que busca discutir temas atuais e de interesse da comunidade 

 

 

 

 

 

PROJETO PALESTRA 

 

 

 

Aos interessados em fazer parte do Projeto Amigos do Conselho, doando um pouco do seu tempo e do 

seu conhecimento, entre em contato com (12) 3111-1190 ou (12) 99620-5971 

e.mail: conselhotutelarcunha@hotmail.com 

 

Criança 

Cabecinha boa de menino 

triste,  

de menino triste que sofre 

sozinho,  

que sozinho sofre, — e 

resiste,  

 

Cabecinha boa de menino 

ausente,  

que de sofrer tanto se fez 

pensativo,  

e não sabe mais o que 

sente...  

 

Cabecinha boa de menino 

mudo  

que não teve nada, que 

não pediu nada,  

pelo medo de perder tu-

do.  

 

Cabecinha boa de menino 

santo  

que do alto se inclina so-

bre a água do mundo  

para mirar seu desencan-

to.  

 

Para ver passar numa on-

da lenta e fria  

a estrela perdida da felici-

dade  

que soube que não possui-

ria.  

 

Cecília Meireles  
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COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS 

O Parque Estadual da Serra do Mar, em comemoração ao mês da criança, promove de 12 de Outubro à 30 de Novembro de 
2013, diversas atividades para grupos de escolas e visitantes. 
 
 Abertura Oficial: 12 outubro, às 10h 
- Grupo de Cordas e Percussão - Fazendo Arte - Tremembé 

Regente: Jefferson Lancaster 

- Vozes do B.A.S - EMEF Prof. Benedito Aguiar Santana 

- Premiação e Exposição do Concurso de Redação. Tema: " A importância do Parque Estadual da Serra do Mar em nossa vida". 

Apoio Cultural: Academia de Letras de Lorena 

- Exposição de Artes: “Reinações de Narizinho” – óleo sobre tela – Fábio Scaranzi. 

- Exposição: Lobato, Tradutor da Natureza” – frases de Monteiro Lobato sobre o Meio Ambiente – Conceição Molinaro. 
 
Atividades: de 13 a 30 de NOVEMBRO – Mediante agendamento 
- Exposição: “A Turma do Sítio contra Inimigos da Boca” – peça que tem por objetivo promover, de forma lúdica e interativa, a 

saúde bucal. 

Grupo Trappa de Teatro – Projeto Fazendo Arte de Tremembé. 

Texto: Conceição Molinaro. Direção: Adriana Cora. 

- Teatro de fantoches: “Saci e os Guardiões da Natureza” – objetivo promover a Educação Ambiental - Monitores do PESM. 

- Trilhas Monitoradas: monitores do parque organizarão, de forma atraente e informativa, trilhas especiais para escolares e visitan-

tes. 

- Exibição de vídeos sobre o Meio Ambiente 

A Estrada-Parque Paraty-Cunha (RJ 165 – Parque Nacional Serra da Bocaina) está sendo paralisada para tráfego nos dois 

sentidos de acordo com a necessidade da obra. O tempo de paralisação é de até 3 horas por interrupção, podendo haver 

várias interrupções ao dia em diversos trechos da rodovia. O objetivo destas paralisações é de seguir com a execução dos ser-

viços mantendo a segurança do usuário. 

OUVIDORIA:       comunicacaoparatycunha@obras.rj.gov.br 

Estrada-Parque-Paraty-Cunha-UERJ-165 

PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2013 

Limpeza de material vegetal nas laterais do corpo estrada 
  
-Levantamento topográfico e sondagem 
  
-Sistema de drenagem: drenos profundos, bueiro simples 
tubular de concreto (BSTC), caixas coletoras de talvegue 
  
Execução de contenção (cortina atirantada, muro de gabião) 
  
Desmonte de rocha 

SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2013 

As zoopassagens subterrâneas foram concluídas 

Início de execução do muro de arrimo 

Programas ambientais executados conforme o previsto 

A empreiteira tem cerca de 200 trabalhadores em campo 

Início da drenagem superficial (trecho próximo a Cunha) 

Os sítios arqueológicos já estão sendo demarcados 

 



BOLETIM INFORMATIVO—Setembro/2013 
Página 5 

 

SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 
O Conselho Municipal do Idoso é órgão de representação dos Idosos, e de 
interlocução junto à comunidade e aos poderes públicos na busca de soluções 
compartilhadas. 
 
No dia 03/10/2013 às 19hs tomaram posse os membros do Conselho Municipal do Idoso, na 

Câmara Municipal de Cunha. A Sede do Conselho estará funcionando na Rua Ademar de 
Barros, s/n°, junto ao prédio Luar da Serra (3ª idade) 

 
 
O Centro de Referencia e Assistência Social (CRAS) realizou as seguintes atividades com os bene-

ficiários do Programa Renda Cidadã que tem como técnica Débora Luiza de Campos Pedago-
ga e responsável pelo programa. 

 
Palestra sobre Álcool e Droga ministrada por Paulo Moreira Miguel, psicólogo e psicanalista do 

PRAD-Cachoeira Paulista onde aproximadamente 50 mulheres participaram e puderam escla-
recer duvidas e receber orientações. 

 
Palestra sobre a Participação da Família na Escola ministrada pela Diretora da Escola Benedito 

Aguiar Santana, Tania Valeria. 
 
Palestra Sobre "Importância da Leitura" pela bibliotecária da Escola Benedito Aguiar Santana, 

Shirley. 
 
Palestra sobre Drogadição ministrada pela Professora Elenir 

 
Palestra sobre Efeitos e Consequência das Drogas foi ministrada pelas técnicas do Programa A-

ção Jovem Adriana Guedes- Psicóloga do CRAS  e   Deborah Luisa de Campos- Pedagoga do 
CRAS. 

 Participaram as seguintes escolas: 
 E. Paulo Virgínio -200 alunos 

 E. Casemiro da Rocha-8 alunos 

 E. Barra do Bié-15 alunos 

 E. Distrito Campos de Cunha-60 alunos 

  E. Paraitinga-18 alunos 
 

O campeonato Rural chega em sua 2° fase. As equipes irão jogar no Estádio Edmalro Telles  
Siqueira que já se encontra em fase de reforma 
 
O Ginásio de Esportes em Campos de Cunha já finalizou sua reforma. 

SECRETARIA DE ESPORTES 
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 

Revelando São Paulo 

 

No período de 13 à 22 de setembro aconteceu no Parque da Vila Guilherme o Projeto Reve-

lando São Paulo que há 16 anos, estimula paulistas do interior e da capital a conhecer sua 

própria história, contada por meio de suas tradições  

Cunha esteve lá representada pelo grupo Violeiros de Cunha, mostrando assim um pouco 

de nossa tradição e cultura 

Rodeio em Cunha 

De 17 à 20 de Outubro 

 

 

CESAR MENOTTI & FABIANO  

MARIA CECILIA & RODOLFO 

A Secretaria de Turismo e Cultura de Cunha, no intuito de 

reduzir custos, sem no entanto comprometer a qualidade do 

evento, inovou, terceirizando a organização  do mesmo,  

   

Notas 

Nos dias 11 e 12 de Setembro o Sr. Wilmar Andrade da Secretaria de Turismo de Cunha, esteve presente na Conferên-

cia  Nacional de Cultura , realizada no Memorial da América Latina, em São Paulo 

No dia 26/09, os Srs. Marivaldo Rodrigues, Wilmar Andrade e  o empresário Ricardo Negrini, estiveram presentes na 

1ª Semana de Turismo Rural que aconteceu  no auditório do Centro Administrativo Municipal da Estância Turística 

de Itú, com o objetivo de fortalecer o turismo rural em nossa região 
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 

No dia 19/Setembro o Sr. Marivaldo Rodrigues, secretário de Turismo e Cultura de Cunha, fez uma palestra na cidade de 

Monteiro Lobato sobre o desenvolvimento do turismo em nosso município. ´ 

De 05/09/2013 até 08/09/2013  - 41ª ABAV—Feira das Américas no Parque Anhembi em São Paulo  

A Cunhatur esteve presente no stand oferecido pelo Estado de SP distribuindo folhetos sobre Cunha 

De 26 à 29/09 a  Prefeitura de Cunha esteve representada na Feira de Turismo Rural no Parque da Água Branca  
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A Prefeitura da Estância Climática de Cunha, juntamente com Secretaria de Agricultura e Mei-

o Ambiente e a Secretaria de Planejamento e Obras, assinou nesta última semana, durante a realização 

do “I Simpósio sobre Políticas Públicas” voltadas para os produtores rurais um convênio com o Banco 

do Brasil para implementar em nosso município o Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR. 

Este programa é integrante do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, que 

tem por objetivo a construção ou a reforma de imóveis rurais, oferecendo uma moradia digna, incenti-

vando a manutenção da família no campo, evitando assim o êxodo rural. 

As Unidades Habitacionais deverão atender as condições mínimas estabelecidas pelo programa, 

garantindo qualidade, soluções de água, esgoto, iluminação, segurança e habitabilidade. 

Os produtores podem ser enquadrados em três grupos. Os produtores do grupo 1, com renda 

familiar anual de até R$15000,00 anual terá um subsídio de 96%, com prazo de pagamento em 4 anos, 

com prestação anual de 1% do valor financiado, nesta modalidade não tem juros e o valor financiável é 

de até R$38500,00 para construção e R$17200,00 para reforma. 

Para maiores informações procurem a Casa da Agricultura de Cunha. 

 

 

SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 


