
ANO XXI 28 DE OUTUBRO DE 2010 CORTESIA - DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA - R$ 1,00DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO

A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
CAÇAPAVA • CAMPOS DO JORDÃO • CARAGUATATUBA • CUNHA • ILHABELA • JAMBEIRO • LAGOINHA • MONTEIRO LOBATO • NATIVIDADE DA SERRA • PARAIBUNA • PINDAMONHANGABA

 REDENÇÃO DA SERRA • SANTO ANTONIO DO PINHAL  •SÃO BENTO DO SAPUCAÍ • SÃO LUIZ DO PARAITINGA • TAUBATÉ • TREMEMBÉ • UBATUBA

A GAZETA DE
TREMEMBÉ

A GAZETA
DOS

MUNICÍPIOS

Nº  07/338

Nossa cidade comemora
neste dia 28 de outubro 373
anos.A história de Ubatuba
começa em 1563, quando o
Padre Anchieta promove
junto aos índios liderados por
Cunhambebe, a chamada Paz
de Iperoig, que impediu os
silvícolas de destruir as Vilas
de São Paulo e São Vicente.
Mas Ubatuba foi fundada só
em 28 de Outubro de 1637 e
por provisão do governador
geral de Salvador Correia de
Sá e Benevides, criou-se a
Vila de Ubatuba, sob o louvor
da Exaltação a Santa Cruz.
Ubatuba, muito conhecida por
suas belezas naturais,
também foi palco de
momentos marcantes da
história brasileira, pois traz
vários episódios, marcos e
registros históricos vinculados

á própria história do Brasil.
Hans Staden, Manoel da
Nóbrega, José de Anchieta,
Cunhambebe, Aimberê...
Todos protagonistas de
grande momento épico de
nossa história. Os índios
Tupinambás foram os
primeiros habitantes da região
de Ubatuba. Eram excelentes
canoeiros e viviam em paz
com os índios do planalto até
a chegada dos
portugueses e franceses, que
tentaram dominá-los, com o
intuito de assegurar a posse
da terra. Os
povoadores gradativamente
instalaram-se ao longo da
costa utilizando o mar como
principal meio de transporte.
Ainda hoje são encontradas
ruínas de fazenda nas
planícies, nos recôncavos das

O evento será realizado
dia 28 na Avenida Iperoig,
a partir das. Diversas
escolas, entidades
assistenciais, academias
da cidade e órgãos de
segurança participarão do
desfile .Desfile de
aniversário da cidade em
ano anterior.A Prefeitura
de Ubatuba está
organizando um desfile
para comemorar os 373
anos de emancipação
político-administrativa da
cidade no próximo dia 28
de outubro. O evento será
realizado na Avenida
Iperoig, a partir das 8h e
terá a participação de
diversas escolas,
entidades assistenciais,
academias da cidade e
órgãos de segurança. Para
este ano, a organização do
desfile escolheu a Paz
como tema e as escolas,
com muita criatividade,
deverão levar para a
Avenida as variações que
o tema oferece, como a
Paz de Iperoig, a Paz no
Trânsito, a Paz na Família,
a Paz na Natureza, entre
outras. Para o prefeito de
Ubatuba, o desfile em
comemoração ao
aniversário da cidade é
uma tradição que esse ano
será mantida e o tema
escolhido deixará a festa
ainda mais bonita. “É
muito emocionante ver
milhares de pessoas
reunidas para comemorar
o aniversário da cidade.
Com o tema desse ano,
tenho certeza que a
criatividade das escolas e
entidades participantes vai
emocionar a todos.
Estamos vivendo um

momento em que a paz
deve ser celebrada e tida
como objetivo de todos
nós. No desfile, os
participantes mostrarão
para a sociedade, através
da educação e da história,
como a paz é essencial
nas nossas vidas”, afirmou
o prefeito.Participação
De acordo com a
Secretaria de Educação
cerca de 30 escolas
municipais participarão
do desfile neste ano.
Além das escolas ainda
estão previstas as
participações das
entidades: APAE, Casa do
Brinquedo, Projeto
Herói, Aldeia Boa Vista e
a fanfarra da EMEF Alaor
Xavier Junqueira, da
cidade de Caraguatatuba.
A Secretaria de Esporte e
Lazer deverá levar para a
Avenida Iperoig cerca de
400 pessoas, entre
crianças, adolescentes e a
turma da terceira idade
que representam Ubatuba
em competições
esportivas. Todas as
escolinhas da Secretaria
(natação, futebol, surfe,
basquete, vôlei e futsal)
estarão representadas por
seus atletas no desfile. Os
atletas da terceira idade
que participam do Projeto
Atividade Física e
Cidadania também
desfilarão. Academias
esportivas da cidade como
a Dojo Kano, Grupo de
Dança Gisela
Papalopoulos, Academia
Long The, Associação
Esportiva, Ge Academia e
Academia Lekich também
desfilarão na Avenida
Iperoig com seus atletas

que representam o
município em diversas
competições esportivas.
Órgãos de segurança da
cidade também farão parte
do desfile. Segundo a
Secretaria Municipal de
Segurança Pública,
desfilarão a pé 60
policiais militares das
corporações de Ubatuba e
Caraguatatuba. Além
disso, viaturas do Corpo
de Bombeiros e das
Polícias Militar,
Ambiental, Rodoviária
Federal e Estadual
também participarão. A
Banda de Música da
Polícia Militar de São
José dos Campos fará uma
participação especial no
desfile. As oficinas da
Fundart (Fundação de
Arte e Cultura de
Ubatuba) também serão
representadas por seus
alunos no desfile,
principalmente a do balé,
que levará cerca de 200
alunos para a Avenida
Iperoig. Trânsito Para a
realização do desfile de
aniversário de
Ubatuba, a Coordenadoria
de Trânsito da Prefeitura
de Ubatuba interditará a
Avenida Iperoig
no dia 28 de outubro das
7h às 14h.
Serão interditados
também nesse período
trechos de ruas
adjacentes à Avenida
como as ruas Liberdade,
D. João III e Salvador
Corrêa. O motorista que
precisar se dirigir do
Itaguá para o Centro terá
como alternativa utilizar o
Parque Vivamar ou a
Rodovia BR 101.

Desfile de aniversário da
cidade de Ubatuba terá a
Paz como tema central

baías e enseadas e nas ilhas
que defrontam o litoral. A
prosperidade das fazendas
refletiu nos centros urbanos,
onde construções começaram
a surgir e pequenas indústrias
se instalaram, engenhos de
açúcar, serrarias, fornos de
olaria, estaleiros e
embarcações. E hoje? Aos
373 anos, ainda temos muitos
problemas, mas também
temos muito que comemorar,
afinal, nossa cidade é
maravilhosa, cresceu muito e
está cada vez mais conhecida.
Temos que parabenizar
também os cidadãos e
empresários da Ubatuba de
hoje. Há muitas pessoas que
deixaram seus lugares de
origem e apostaram nesta
terra e que lutam diariamente
pela sua prosperidade. O que
não pode acontecer é a
população desacreditar nesta
linda cidade. As
administrações passam...
sendo boas ou ruins
passam... a cidade e os
m o r a d o r e s
p e r m a n e c e m . . . Va m o s
continuar acreditando e
lutando para que nossa cidade
cresça e apareça cada vez
mais. Parabéns Ubatuba!!!
Parabéns Ubatubanos e
Ubatubenses!!!

Parabéns Ubatuba
pelos 373 anos !

Prefeitura de Tremembé
instala aparelhos de
ginástica no Horto

A Prefeitura de
Tremembé inaugurou a
primeira Academia ao Ar
Livre.Instalada no
 Horto Municipal, a
Academia conta
 com 11 aparelhos de
exercícios para

alongamento, perna,
braço, ombro e peito.De
acordo com o Secretario
de Turismo, Cultura e
Esporte serão instaladas
mais três academias
sendo que a
 próxima será no Jardim

Santana, próximo
 à escola Amália Patto.O
Horto Municipal fica
localizado à Rua Poços
de Caldas, no bairro
Parque das Fontes e
permanece aberto todos
os dias das 7h às 22h.  
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Uma das novas vozes da
música brasileira, Luiza
Possi, sobe ao palco da
Concha Acústica da Praça
do Capivari para
apresentação única no dia
20/11, a partir das 16h.Na
e s t r a d a
profissionalmente, desde
2002, a cantora mostra
que a música é realmente
hereditária. Neste
trabalho “Bons Ventos
Sempre Chegam”,
lançado no ano passado,
traz Luiza compositora,
sendo autora de seis das
treze canções, dentre
estas cinco são em
parceria com Dudu
Falcão, com que elaborou
15 canções em seis
meses.As outras canções
apresentadas são “Pipoca
Contemporânea”, de
Mylene; “Agora já é

tarde”, de Moska; “Ao
meu redor”, um presente
de Chico Amaral e
Samuel Rosa; “Pode Me
Dar”, de Lula Queiroga e
“Vou Adiante”, de Chico
César. Neste quinto cd da
sua carreira, Luiza ainda
presta homenagem a suas
duas musas, a própria
música na canção
“Cantar”, de Godofredo
Guedes e a sua mãe com
“Minha Mãe”, que reúne
uma mistura de ciranda e
samba de roda, mas com
a levada pop.Apesar dos
seus 26 anos, a cantora,
interprete e compositora,
mostra que a sua
efervescência musical
não se resume a sua
discografia “A vida é
mesmo agora” (2007),
“Escuta” (2006), “Pro
Mundo Me Levar” (2004)

e “Eu Sou Assim” (2002),
já que é uma veterana das
coxias e teve a música
como presença desde
pequena. Desde cedo
começou a compor e teve
como seus espectadores
colegas da escola que
acompanhavam nas
canções e, chegando a
integrar bandas estudantis
e apresentação em
festivais. Formada em
piano, Luiza compõe suas
canções ao violão e viaja
e aventura-se entre as
letras e passeia em textos
que saem com
melodias.Música na Praça
é uma realização da Alpha
FM em parceria com a
Prefeitura de Campos do
Jordão, com entrada
franca e classificação
livre. Informações pelo
telefone (12) 3663-1098.

Luiza Possi se apresenta em
novembro na cidade em

Campos do Jordão
O presidente da
República, Luiz Inácio
Lula da Silva, assinou
dois decretos que
promovem mudanças
importantes na atenção à
saúde dos povos
indígenas. O primeiro
oficializa a criação da
Secretaria Especial de
Saúde Indígena (Sesai),
dentro da estrutura do
Ministério da Saúde –
uma reivindicação antiga
dos povos. O segundo
decreto redefine as
atribuições e a
organização da Fundação
Nacional de Saúde
(Funasa), até então
responsável pelas ações
de atenção à saúde dessa
população. Ministério e
Funasa terão 180 dias
para fazer a transição
gradual do sistema, a fim
de evitar prejuízos à saúde
dos povos indígenas. Com
a criação da secretaria, o
Ministério da Saúde passa
a gerenciar diretamente a
atenção à saúde dos
indígenas, levando em
conta aspectos culturais,
étnicos e
epidemiológicos dos 225
povos que vivem no
Brasil. Antes, a Funasa era
responsável tanto pelas
ações de saúde como pela
aquisição de insumos,
apoio logístico,
licitações e contratos. A
Sesai foi aprovada, por
unanimidade, no plenário
do Senado Federal, no
último dia 3 de agosto,
após oito meses de
discussão por um grupo
de trabalho que envolveu
26 membros, entre
representantes do
Ministério da Saúde e da
Funasa, além de 17
l i d e r a n ç a s
indígenas.”Hoje é um dia
histórico para as
comunidades indígenas,
no que diz respeito à
atenção à sua saúde. A
assinatura do decreto
inaugura uma nova fase,
em que teremos
condições de aprimorar a
política de saúde
indígena, de maneira
integrada, desde a atenção
básica até a internação. E
o que é fundamental, todo
esse processo vem se
dando com o apoio total
das etnias, das lideranças
que militam na área”,
afirma o ministro da

Saúde, José Gomes
Temporão. O QUE
MUDA – A nova
secretaria será dividida
em três áreas:
Departamento de Gestão
da Saúde Indígena,
Departamento de Atenção
à Saúde Indígena e
Distritos Sanitários
Especiais Indígenas.
Também passam a ser
funções da Sesai ações de
saneamento básico e
ambiental das áreas
indígenas, como
preservação das fontes de
água limpa, construção de
poços ou captação à
distância nas
comunidades sem água
potável, construção de
sistema de saneamento,
destinação final ao lixo e
controle de poluição de
nascentes. À medida que
forem reestruturados, de
forma gradativa, os 34
Distritos Sanitários
Especiais Indígenas
(DSEI) passarão a ser
autônomos, funcionando
como unidades gestoras
d e s c e n t r a l i z a d a s ,
responsáveis pelo
atendimento de saúde e
pelo saneamento básico
em cada território
indígena. A autonomia dos
distritos também era uma
reivindicação histórica
dos indígenas. Ela
desburocratiza a atenção à
saúde dessa população,
que passa a estar integrada
e articulada com todo o
Sistema Único de Saúde
(SUS). Ruben Silva/MS
COMO FUNCIONA A
ASSISTÊNCIA – Os 751
postos de saúde das
comunidades indígenas de
todo o país são as bases
da atuação das equipes
multidisciplinares de
saúde indígena, composta
por médico, enfermeiro,
odontólogo e auxiliares,
além dos Agentes
Indígenas de Saúde (AIS)
e dos Agentes Indígenas
de Saneamento (AISAN).
Os agentes moram nas
aldeias e são indicados
pelos Conselhos Locais
de Saúde Indígena. A eles
competem ações de
atenção primária,
saneamento e educação
ambiental. Os casos que
não podem ser resolvidos
nos 358 pólos-base são
encaminhados pelas
e q u i p e s

multidisciplinares aos 62
municípios de referência,
que contam com as Casas
de Saúde do Índio (Casai),
responsáveis pelo
atendimento de Média e
Alta Complexidade
(realização de exames,
consultas, internações).
COMPETÊNCIAS DA
FUNASA – Com as
mudanças no Poder
Executivo Federal, a
Fundação Nacional de
Saúde passa assumir a
responsabilidade de
formular e implementar
ações de promoção e
proteção à saúde
estabelecidas pelo
Subsistema Nacional de
Vigilância em Saúde
Ambiental. A Funasa
também continuará com a
atribuição de executar
ações de saneamento em
municípios de até 50 mil
habitantes – o que
representa 90% dos
municípios brasileiros;
além de ações de
saneamento em áreas
rurais e comunidades
remanescentes de
quilombos. É importante
ressaltar que a
experiência adquirida pela
Fundação, em quase 20
anos, será preservada.
Nesse período, a Funasa
deu grandes contribuições
ao fortalecimento do
SUS, como na
estruturação de sistemas
de vigilância
epidemiológica e de
notificação de
mortalidade e de agravos
de notificação
compulsória; além de
contribuições no controle
de doenças como dengue,
cólera, malária,
tuberculose, hanseníase e,
em especial, a
erradicação da
poliomielite. População
Indígena no Brasil:
600.518 é a população
indígena cadastrada pela
Funasa São 225 povos,
que falam 170 línguas
diferentes Vivem em
4.774 aldeias, espalhadas
em 615 terras indígenas
As terras indígenas
correspondem a 12% do
território nacional 99%
das terras e 65% da
população concentram-se
nas regiões Norte e
Centro Oeste 63 é o
número de grupos
indígenas não contatados

Governo federal oficializa
criação da Secretaria Especial

de Saúde Indígena

Abertura acontece no dia, 29.
As obras ficarão em
exposição no Sobradão do
Porto até o dia 15 de
novembro Salão de Belas
Artes em edição anterior A
Fundação de Arte e Cultura
de Ubatuba (Fundart),
promove na próxima sexta-
feira, 29, a abertura do VIII
Salão Nacional de Belas
Artes, a partir das 20h, no
Sobradão do Porto. O evento
faz parte das comemorações
dos 373 anos de emancipação
político-administrativa de
Ubatuba. As obras ficarão em

exposição no Sobradão do
Porto até o dia 15 de
novembro e podem ser
visitadas das 8h às 12h e das
14h às 18. Nos finais de
semana e feriados a visitação
acontece das
18h às 22h.O Salão O Salão
Nacional de Belas Artes tem
como objetivo reunir e
valorizar os trabalhos dos
artistas nos segmentos de
pintura, desenho e escultura,
bem como promover a
educação artística na
coletividade. Em sua oitava
edição, o Salão teve neste ano

175 obras inscritas, sendo 41
selecionadas, 34 premiadas e
conta com obras de 17 cidades
do Estado de São Paulo.
Criado em 2003 pelo Grupo
Setorial de Artes
Plásticas da Fundart, através
de seu coordenador Paulo
Alves e do vice-coordenador,
Bruno Pizzutto, o Salão
Nacional de
Belas Artes de Ubatuba já
contou com a participação de
mais de 600 artistas, 2200
obras inscritas e a
participação de mais de 100
municípios brasileiros.

8º Salão de Belas Artes em Ubatuba

tem início no final deste neste mês
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
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Curiosidades

Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos (letras) e as ilustrações
dos livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em tinta e comprimida contra uma folha de papel.
Um livro de 100 páginas necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas, em 1454, o alemão
Johannes Gutemberg revolucionou esse processo, criando os tipos móveis. Com ele era possível escrever
uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, foi possível popularizar o livro
e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro alemão Frederich Koening
inventou a imprensa movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o
americano Richard Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa
para cinco mil cópias por hora porque permitia a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção
do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da impressão, por compor os caracteres mecanicamente,
chegou ao fim a era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi inventada a
fotocomposição, em que os textos e fotos são produzidos na redação e montadas, manualmente em papel
especial e depois fotografadas para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos
jornais e revistas usam a  editoração eletrônica, em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor

O sujeito chega no balcão da Cia. Aérea pra fazer o chik-in, deposita duas malas enormes na esteira e diz:
- Quero que esta mala vá para Brasília e esta outra pra Porto Alegre.
- Isso não é possível, além do mais a sua passagem é para o Rio
de Janeiro.
- Como não é possível! Pois foi exatamente isso que você fizeram no mês passado!

Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da refeição anterior. Meu pai
disse que ela
deveria rezar para mostrar gratidão. Ela então, obedecendo,
abaixou a cabeça e citou:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.

Mensagens

Para que você se sinta melhor, pense positivo:
- coordene seus pensamentos, tendo na mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer.
- isole palavras e expressões destrutivas, tais como: não posso, sou apenas, por enquanto, vou tentar,
não passo de, etc.
- interrompa o pensamento, boicotando as mensagens negativas.
- realce seu lado positivo, explorando tudo de bom que existe em você.
- reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que rodeia, de maneira diferente.
- crie hábito de se lembrar do melhor que existe em você.
- lembre-se somente das coisas boas.
- faça disso um lema da sua vida, um retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu, mas
também do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento, a escolha é sua.

Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade de um irmão significa mais do que
as palavras podem expressar. Um irmão compartilha as travessuras, os sonhos e os castelos de areia, os
cochichos e as brincadeiras, as brigas e os joelhos esfolados e quando a gente cresce deixando para trás
a meninice é gostoso relembrar as pequenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim, quando Deus
criou os irmãos criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante toda a vida.

Colaboração de Pedro Francisco Martin – Santo André – SP

Para você viver melhor:

- Tome mais banhos gelados.
- Seja religioso.
- Cante no chuveiro.
- Não relaxe demais.
- Fique um pouco estressado.
- Consuma comida temperada.
- Beba água com minerais.

Curso rápido de Relações Humanas

- as 5 palavras mais importantes: Eu me orgulho de você.
- as 4 palavras mais importantes: Qual é sua opinião.
- as 3 palavras mais importantes: Tenha a bondade.
- as 2 palavras mais importantes: Muito obrigado.
- a palavra menos importante: Eu

Pensamentos

A chuva bate na pele do leopardo, mas não tira suas manchas.

Nem só de pão vive o homem, o homem vive também de créditos.
O amor olha de tal maneira que o cobre lhe parece ouro.

A repetição deixa suas marcas até nas pedras.
Quando a Lua não está cheia é que brilham as estrelas.

Miscelânea

Prefeitura de Ubatuba
inaugura obras em
comemoração ao aniversário
da cidade.  Serão entregues
à população quatro
importantes obras: o Centro
Comunitário do Vale do Sol,
o Portal da Maranduba, o
Centro de Referência de
Assistência Social e a Praça
B e n e d i t o
MarianoAproveitando os
eventos programados para
comemorar os 373 anos de
Ubatuba, a prefeitura vai
entregar à população quatro
importantes obras para a
cidade. No dia 27, que
antecede o dia do aniversário
de Ubatuba, o Centro
Comunitário do Vale do Sol,
o Portal da Maranduba, o
Centro de Referência de
Assistência Social e a Praça
Benedito Mariano, na Estufa,
serão oficialmente
i n a u g u r a d o s . C e n t r o
Comunitário e Portal. O
Centro Comunitário do bairro
Vale do Sol é a realização de
um antigo sonho da
comunidade e faz parte do
projeto de regularização
urbanística e fundiária que
está sendo desenvolvido pela
Secretaria de Cidadania e
Desenvolvimento Social.O
espaço conta com uma área
de esporte e lazer, que abriga
o centro comunitário, com

cerca de 200 metros
quadrados, área para cursos,
sanitários masculino e
feminino, sala de
administração, salão para
realização de eventos e
cozinha, que poderá ser
utilizada para cursos de
culinária. O centro
comunitário do Vale do Sol
faz parte de um projeto maior
que será composto por uma
quadra poliesportiva e uma
piscina semiolímpica.A
revitalização do portal de
entrada da cidade, na
Maranduba, é outra
importante obra, que foi
realizada pela Prefeitura de
Ubatuba, através da
Secretaria de Obras e
Serviços Públicos, em
parceria com o Dade
(Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento das
Estâncias). O resultado é o
fruto de anos de empenho do
prefeito Eduardo Cesar, que
desde o início de sua
administração luta por esta
conquista.”Desde que
assumimos estamos
buscando recursos para
conseguir realizar mais este
sonho. Acredito que as
entradas da cidade devem ser
um marco para quem nos
visita, dando as boas-vindas
e mostrando que ali começa
o nosso município”, diz o

prefeito Eduardo Cesar.O
objetivo da obra foi melhorar
o visual da entrada da cidade
e posteriormente fazer do
local um receptivo para
atender os turistas, com um
centro de informações e com
câmeras de monitoramento
para aumentar a segurança,
controlando a entrada e saída
de veículos na cidade. O
portal tem como design uma
onda, lembrando que
Ubatuba é a capital do
surfe.CRAS Maria Balio e
Praça Também na região sul,
a prefeitura vai inaugurar no
dia 27 o Centro de Referência
de Assistência Social
(CRAS) Maria Balio, que
desenvolverá um trabalho
preventivo, ligado à
Secretaria de Cidadania e
Desenvolvimento Social. O
CRAS funcionará na sede da
Regional Sul e atenderá as
comunidades do entorno,
realizando o diagnóstico de
suas principais necessidades,
procurando evitar que as
pessoas precisem se deslocar
até a sede da Secretaria, no
centro da cidade.A Praça
Benedito Mariano também
vem atender uma antiga
reivindicação dos moradores,
que ansiavam por um espaço
comunitário na Estufa II. A
área que antes estava
abandonada, hoje é uma
praça com mobiliário urbano
e paisagismo.”Queremos
aproveitar o ensejo do
aniversário da
cidade para presentear a
população com mais quatro
obras realizadas por nossa
administração. Esperamos
que todos fiquem satisfeitos
e compareçam para
comemorar as novas
conquistas”, diz o prefeito
Eduardo Cesar.

Ubatuba - Comemoração ao
aniversário da cidade
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Neste dia 22 de outubro,
o Comitê de Bacias
Hidrográficas do Litoral
Norte se reuniu no
auditório do Centro
Universitário Módulo, em
Caraguá, para aprovar
projetos para a cidade,
como a implantação de
galeria para águas pluviais
no bairro Massaguaçu.
Também foi aprovada a
cobrança do uso da água,
no entanto, esse projeto
ainda será instaurado e
qualquer alteração será
comunicada à
população.Est iveram
presentes o prefeito de
Caraguá, Antonio Carlos
da Silva; o prefeito de São
Sebastião e presidente do
Comitê de Bacias
Hidrográficas do Litoral
Norte, Ernane Primazzi; o
vice-presidente do
Comitê, Roberto Suzzano
Bleier; o secretário
executivo do comitê,

Silvio do Prado Bohm
Junior; os vice-prefeitos
Antonio Carlos da Silva
Junior, de Caraguá, e Ruy
Teixeira Leite, de
Ubatuba; a secretária de
Meio Ambiente de
Caraguá, Maria Inez
Fazzini; e de Ilhabela, Hary
Finger; a gestora do APA
Marinha do Litoral Norte,
Lucila Pinsard Vianna; e o
representante da
Fundação Florestal,
Humbert Gallo Junior. O
presidente do comitê
ressaltou a necessidade da
cobrança do uso da água.
“Este é um recurso
esgotável, limitado e tem
valor. A cobrança é para
valorizar este produto que
é fundamental para a vida”,
disse Primazzi. O vice-
presidente lembrou que o
comitê completou 13
anos e que a participação
da sociedade civil tem
ocorrido de forma

bastante significativa.O
prefeito de Caraguá,
Antonio Carlos da Silva,
parabenizou todas as
autoridades presentes e
representantes da
sociedade civil pela
participação constante
nos temas relacionados
ao meio ambiente.
Ressaltou que é
importante o exercício da
cidadania e a união entre
os poderes públicos dos
municípios, com grande
destaque nas ações
r e g i o n a l i z a d a s
 para o desenvolvimento
do Litoral Norte.
“Quanto mais
juntos estivermos, mais
força teremos”, afirmou
Antonio Carlos.
O Comitê de Bacias
Hidrográficas possui um
site com os
 planos de ações, atas,
documentos e
informações à população.

Comitê de Bacias

Hidrográficas aprova projetos

para  o Litoral Norte
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A atriz Elizabeth Savala
apresenta no próximo
final de semana (29 e 30
de outubro), às 21h, a
peça “Friziléia, uma
esposa à beira de um
ataque de nervos”, na
Praça de Eventos e na
região Sul,
respectivamente. O
espetáculo integra o
projeto “Teatro de Graça
na Praça”.Escrita por
Camilo Átilla, a comédia
conta a história de uma
ex-líder estudantil que se
casa sob pressão da
sociedade e é explorada
pelo marido, filhos e pais.
A protagonista contracena
virtualmente com os
atores Marcelo Escorel,

Maria Esmeralda e com
ela própria, no papel de
seu alter-ego devasso.O
espetáculo já foi visto por
63 mil pessoas só no
estado de São Paulo. Ao
assistir, o público acaba se
identificando com a saga
da estressada e
insatisfeita Friziléia.Com
o apoio das prefeituras, o
projeto tem o objetivo de
levar cultura aos
moradores que não tem
acesso ao teatro. No mês
passado, o Governo
Municipal de Caraguá
também aderiu à iniciativa
e fechou parceria com a
atriz. Para a presidente da
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguá

(FUNDACC), Eloíza
Antunes, o projeto é uma
oportunidade cultural. “É
um trabalho de grande
relevância, porque a atriz
é reconhecida e tem
qualidade no que faz”,
disse Eloíza.
Quando visitou a cidade
para fechar o
acordo das apresentações,
Elizabeth Savala
esteve no Teatro Mario
Covas, elogiou a estrutura
do prédio e garantiu que
irá divulgar o espaço no
meio artístico.   Com
entrada franca, a peça
será encenada ao ar livre
e terá cerca de 200
lugares reservados aos
idosos.

Comédia agita Caraguá
no próximo final de

semana
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Entidades assistenciais da
cidade foram
beneficiadas com as
doações. O Lar Avivalista
também recebeu uma
cadeira de rodas .O Fundo
Social de Solidariedade, a
Secretaria Municipal de
Educação e a Escola
Municipal Tancredo de
Almeida Neves doaram os
mais 15 mil quilos de
açúcar e 7 mil quilos de
feijão arrecadados por
Ubatuba na 11ª Gincana
da Solidariedade para
entidades assistências da
cidade. Na tarde do dia 21
de outubro, a primeira-
dama de Ubatuba e as
supervisoras de ensino
Flávia Comitte
Nascimento e Sônia
Righeto, participaram das
entregas no Lar Avivalista,
Projeto Nova Vida, Casa
de Recuperação Nova
Jerusalém, Fundac e Casa
Oleiros. Outras entidades
assistencialistas da
cidade também já foram
contempladas com as
doações: Santa Casa, Lar

Vicentino, SAPOUBA,
Gaiato, Emaús, Creche
Francisquinho, Pastoral e
Secretaria de Cidadania e
Desenvolvimento Social.
O Lar Avivalista, entidade
que abriga nove idosos,
também recebeu uma
cadeira de rodas que foi
arrecadada durante a
Gincana da
Solidariedade.Para a
primeira-dama de Ubatuba
o resultado da
participação de Ubatuba
na Gincana foi brilhante.
“Mais uma vez parabenizo
a escola Tancredo e todos
aqueles que ajudaram
com suas doações. Agora,
o melhor de tudo é poder
entregar esses
alimentos para nossas
entidades assistenciais.
Sem dúvida, essas
doações serão
 de grande valia para cada
uma dessas entidades”,
a f i r m o u .
Doação de arroz. No
final do mês de agosto
foram realizadas as
doações do arroz

arrecadado também na 11ª
Gincana da Solidariedade.
Foram contempladas as
seguintes entidades: Lar
Vicentino, Paróquia São
Francisco SAPO UBA,
Creche Francisquinho,
FUNDAC, Lar Avivalista,
Nova Jerusalém, APAF –
Associação Promocional
de Apoio ao Fármaco-
Dependente, Projeto
Nova Vida, Casa de
Recuperação Missão
Jesus é Luz, Comunidade
Emaus e Santa Casa de
Ubatuba. Vice- Campeã
Ubatuba foi a vice-
campeã da Gincana da
Solidariedade 2010,
promovida pela TV
Vanguarda. A cidade foi
representada pela EM
Tancredo de Almeida
Neves, que nos três meses
de Gincana da
Solidariedade, arrecadou
34.736 quilos de
alimentos. Após a
Gincana, todo alimento
arrecadado pelos
municípios participantes
volta para o município.

Em Ubatuba Feijão e Açúcar
arrecadados na Gincana da
Solidariedade são doados

No próximo dia 20 de
novembro, a Prefeitura de
Ubatuba realizará o “Dia
D de Combate a Dengue”.
Será um dia de muita
informação sobre dengue
e brincadeiras para a
criançada na Praça 13 de
Maio .Representantes da
equipe de Controle de
Endemias de Ubatuba
(COEN) participaram de
um evento em
comemoração ao Dia da
Criança, que aconteceu
no último sábado, 16, no
bairro Taquaral. O evento
ocorreu entre 9h e 13h e
contou com a
participação de mais de
150 pessoas entre
crianças e adultos.Na
ocasião, foi montada uma
tenda com mostruários de
criadouros mais comuns
encontrados em nosso
município e amostras do
mosquito em todas as
suas fases (ovo, larva,
pupa e o mosquito
adulto). Também foram
realizadas brincadeiras
voltadas à orientação no

combate ao vetor da
doença dengue.Como
prêmios, as crianças
ganharam diversos
brindes, como balas,
brinquedos e revistas
passa-tempo com o tema
dengue. Outro brinde que
chamou a atenção foram
os anéis de espuma para
colocação em pratinhos
de vasos de plantas. Eles
evitam que o espelho
d’água se forme dentro do
prato e impede o uso pelo
mosquito para a
colocação de seus ovos.
Segundo o coordenador
de Controle de Endemias,
Antenor Benetti, muitas
das crianças do bairro
Taquaral já haviam
p a r t i c i p a d o
do projeto “Agente
Mirim de Combate à
Dengue”, desenvolvido
por meio de uma
 parceria entre as
secretarias de Saúde e de
E d u c a ç ã o .
 “Por isso, conseguimos
uma participação mais
efetiva da população no

evento. As crianças estão
dando um banho de
informações e de
cidadania nos adultos e é
por isso que estamos
investindo no cidadão do
amanhã para uma cidade
melhor”.O evento em
homenagem ao dia das
crianças foi realizado
pelo Conselho de Jovens
dos Bairros da Região
C e n t r o - N o r t e
(COBACEN)  Em
novembro, Dia D No
próximo dia 20 de
novembro, a Prefeitura de
Ubatuba, por meio do
Coen realizará o “Dia D de
Combate a Dengue”, com
o objetivo de mobilizar a
população para colaborar
com as ações, visando
uma temporada de verão
sem dengue no município.
O evento acontecerá na
Praça 13 de maio, das 9h
às 14h. Como nos anos
anteriores, esse será um
dia de muita informação
sobre dengue e
brincadeiras para a
criançada.

Em Ubatuba Crianças do
Taquaral aprendem

sobre dengue brincando

O Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ) de
Ubatuba está procurando
donos para 14 filhotes de
duas ninhadas diferentes
que foram abandonados
nas ruas da cidade. Além
dos cãezinhos, há também
sete filhotes de gatos já
desmamados e
vermifugados, aguardando
pela adoção. Os
interessados devem entrar
em contato com o CCZ
pelo telefone 3832-
5734.A veterinária do
CCZ, Cláudia Ferraz

explica que adotar um
animalzinho de estimação
é uma boa atitude, no
entanto, é preciso pensar
bem antes disso.
 “Um cão pode viver uma
média de 15 anos e
enquanto filhote
poderá causar alguns
transtornos na fase de
adaptação. Além
disso, ele necessitará
de cuidados constantes,
como alimentação
diária, um local
apropriado, limpo,
protegido do sol e da

chuva, vacinações e
visitas ao veterinário
sempre que necessário.”A
saúde psicológica do cão
também é muito
importante, por isso, ele
precisará de carinho e
atenção. Os banhos devem
ser frequentes, assim
como os passeios e a
escovação dos pêlos.
Cães soltos nas ruas
podem provocar
acidentes e brigas com
outros animais. Por isso,
eles nunca devem sair
desacompanhados.

CCZ de Ubatuba tem filhotes de cães

e gatos para adoção

A convite da secretária de
saúde da cidade de
Redenção da Serra, Silvia
Cristina Fonseca, a primeira
dama e presidente do Fundo
Social de Solidariedade de
Taubaté, profª. Lú Peixoto,
participou no dia 21 de
outubro da cerimônia de
encerramento da 1ª Semana
da Saúde de Redenção da
Serra.A primeira dama de
Taubaté foi recebida pelo
prefeito João Carlos
Fonseca, pela secretária de
saúde.A Semana da Saúde
na cidade de Redenção foi
realizada entre os dias 18 e
22 de outubro, com
exposição, palestras, stands,
orientações, entre outras
atividades. Durante o
encerramento aconteceu
uma passeata em prol do

projeto “Pense Rosa”, que
atua na prevenção do câncer
de mama. Personagens
fantasiados na cor rosa
conseguiram transmitir a
mensagem contra o câncer
de mama de uma forma
divertida e popular.Em suas
palavras, o prefeito João
Carlos expressou sua
satisfação pela
participação em massa da
população de Redenção em
um evento que visa preservar
um dos bens maiores do ser
humano, a saúde. Ele
agradeceu a primeira
dama de Taubaté
pelo grande apoio recebido
do FUSSTA e ao
prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto. “Pois
sempre que possível, ele
promove apoio e ajuda a

cidade, e que hoje, pelos
laços de amizade e
cooperação, Taubaté pode
ser considerada uma “cidade
co-irmã” de Redenção da
Serra”, afirmou o prefeito. A
primeira dama Lú Peixoto,
falou sobre a importância da
força da mulher na luta pela
saúde de todos e da imensa
satisfação em ter tido a
oportunidade de apoiar e
participar da Semana da
Saúde de Redenção, que visa
melhor qualidade de vida a
população. Ela parabenizou
a secretária da saúde e ao
prefeito pela realização do
evento. De acordo com
Silvia, o apoio do FUSSTA
na realização da 1ª Semana
da Saúde de Redenção foi
primordial para o sucesso do
evento.

Lú Peixoto participa da 1ª Semana
da Saúde na cidade de

Redenção da Serra



Página   8A GAZETA DOS MUNICÍPIOS28 de Outubro


