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Jornal Regional

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.

Miscelânea
Curiosidades

O Sol é uma estrela de 5ª. categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor, constitui um dos planetas que
giram em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que
existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei
constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados, tão quente que se acredita
que a temperatura interna alcance a 20 milhões de graus centígrados e a externa a
6.000 graus. Chamas gigantes e línguas de fogo, conhecidas como protuberâncias
ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de
distância. De tempo em tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as
manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as quais, segundo os
cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha diet foi elaborada para os diabéticos, que
precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo de bebida, quando
entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega
até a mesa, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto no sujeito e
diz:
- Fala alguma coisa, cachorro. Fala logo, antes que eu te arrebente!
O sujeito responde, triste:
- Hoje é mesmo o meu dia de azar. Logo de manha perdi a hora porque acabou a
energia e tive que descer vinte andares de escada. Fui sair da garagem, o pneu do
carro estava furado. Perdi meia hora pra trocar o pneu, saí com muita pressa e
acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o chefe e
fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei
minha mulher na cama com o amante. E pra acabar de vez com meu dia, eu estou
aqui na minha, me preparando pra me suicidar e chega um idiota feito você e ainda
toma todo o meu copo de veneno! Assim não dá!

Seu Pancrácio, um velhinho de 80 anos, volta de viagem de lua-de-mel e encontra
um amigo que pergunta:
- Então Pancrácio, como foi a lua-de-mel?
- Ótima Olegário, respondeu o velho.
E o amigo insiste:
- E o sexo, como foi?
- Maravilhoso, fizemos amor quase todos os dias!
- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo, quase fizemos no sábado, quase fizemos no domingo, quase fizemos
na segunda, quase fixemos na terça...

Anúncio publicado no jornal da minha cidade: “Homem branco, viúvo, na casa dos
sessenta, procura mulher branca, na casa dos cinqüenta, incoerente, inculta e
péssima cozinheira com personalidade difícil e situação financeira razoável. Estou
precisando de novos problemas”.

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma
reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e
não a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos
passional e violenta, encontra-se na direção certa. Podemos ser perturbados,
tomamos trilhas erradas e mesmo nos perdemos, mas encontraremos o caminho
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso
não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. O
progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade
e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. É
importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando nem permitindo
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.

Para elevar-se, as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Conserve em teu rosto somente as linhas do sorriso.
Quem não vive para servir, não serve para viver.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.

Governo federal
coordenará ações
estratégicas que vão
aumentar acesso e
qualificar a atenção à
saúde das mulheres e
crianças antes, durante e
após o parto A presidenta
Dilma Rousseff e o ministro
da Saúde, Alexandre Padilha,
lançaram nesta segunda-feira
(28), em Belo Horizonte
(MG), a Rede Cegonha,
composta por um conjunto
de medidas para garantir a
todas as brasileiras, pelo
Sistema Único de Saúde
(SUS), atendimento
adequado, seguro e
humanizado desde a
confirmação da gravidez,
passando pelo pré-natal e o
parto, até os dois primeiros
anos de vida do bebê. As
medidas previstas na Rede
Cegonha – coordenadas
pelo Ministério da Saúde e
executadas pelos Estados e
Municípios, que deverão
aderir às medidas –
abrangem a assistência
obstétrica (às mulheres) –
com foco na gravidez, no
parto e pós-parto como
também a assistência infantil
(às crianças). A Rede
Cegonha contará com R$
9,397 bilhões do orçamento
do Ministério da Saúde para
investimentos até 2014. Estes
recursos serão aplicados na
construção de uma rede de
cuidados primários à mulher
e à criança. “Estamos
colocando nesta Rede não só
recursos financeiros mas,
também, toda a força do
SUS com o objetivo de
priorizar os cuidados às
mulheres e às crianças do
Brasil”, destacou o ministro
Alexandre Padilha, durante a
cerimônia de lançamento da
Rede Cegonha. A presidenta
Dilma definiu a Rede
Cegonha como um dos
programas de expansão do
Sistema Único de Saúde. “Ela
faz parte de um compromisso
que eu assumi com a
qualidade da saúde no país”,
afirmou. “Nosso esforço é
continuarmos ampliando o
acesso à saúde em um
sistema de alta qualidade. E
o SUS começará a medir a
qualidade dos serviços que
presta pelas ações da Rede
Cegonha direcionadas às
mães e aos bebês”,
completou a presidenta. De
acordo com o ministro
Alexandre Padilha, os quase
R$ 9,4 bilhões serão
investidos “em toda a rede de
serviços, que devem assumir
o cuidado à gestante e à
criança, desde o pré-natal até
os dois anos de idade:
começa pela unidade básica
de saúde, passa pelos

exames de pré-natal e pelo
transporte seguro, até o parto
nos leitos maternos do SUS”.
Estimativas apontam que o
Brasil tem cerca de três
milhões de gestantes, sendo
que mais de dois milhões são
assistidas exclusivamente
pelo SUS. A meta é levar as
ações inseridas na Rede
Cegonha a todo o país.
Inicialmente, o cronograma
de implantação da rede
priorizará as regiões da
Amazônia Legal e Nordeste
– que têm os mais altos
índices de mortalidade
materna e infantil – e as
regiões metropolitanas,
envolvendo a maior
concentração de gestantes.
Porém, conforme explicou o
ministro Alexandre Padilha,
qualquer município pode
aderir à Rede. “E vamos
acompanhar a
implementação das ações em
todo o Brasil porque não
podemos e não vamos tolerar
o mal uso dos recursos da
saúde”, reforçou. O ministro
também lembrou que as
obras do artista plástico
Romero Brito, produzidas
especialmente para a Rede
Cegonha, serão utilizadas
como padrão visual das
unidades de saúde inseridas
na Rede. Durante a
cerimônia, em Belo
Horizonte, foi assinado
Termo de Doação para
transferência dos direitos
autorais das obras ao
Ministério da Saúde.
Também foi assinado Termo
de Compromisso entre o
ministério e os conselhos
nacionais de Secretários
Estaduais de Saúde (Conass)
e de Secretários Municipais
de Saúde (Conasems) para
a implementação das ações
estratégicas da Rede
Cegonha em todo o país.
Gestantes – A Rede
Cegonha terá atuação
integrada com as demais
iniciativas para a saúde da
mulher no SUS, com foco nas
cerca de 61 milhões de
brasileiras em idade fértil.
Nos postos de saúde, será
introduzido o teste rápido de
gravidez. Confirmado o
resultado positivo, será
garantido um mínimo de seis
consultas durante o pré-natal,
além de uma série de exames
clínicos e laboratoriais. A
introdução do teste rápido,
inclusive para detectar HIV
e sífilis, também será
novidade para reforçar o
diagnóstico precoce e a
adesão ao tratamento. Desde
a descoberta da gravidez até
o parto, as gestantes terão
acompanhamento da Rede
Cegonha, tomando um posto
de saúde como referência, e

saberão, com antecedência,
onde darão a luz. As grávidas
receberão auxílio para se
deslocarem até os postos de
saúde para realizar o pré-
natal e à maternidade na hora
do parto, com vale-
transporte e vale-táxi. A Rede
Cegonha também prevê a
qualificação dos profissionais
de saúde que darão a
assistência adequada às
gestantes e aos bebês. Serão
capacitados os profissionais
de saúde que atuam tanto na
atenção primária como em
serviços de urgências
o b s t é t r i c a s . A t e n ç ã o
Hospitalar – A qualificação
da atenção compreenderá a
criação de novas estruturas
de assistência e
acompanhamento das
mulheres e reforço na rede
hospitalar convencional, com
o mote “Gestante não
Peregrina”; ou seja, a
garantia de sempre haver
vaga para gestantes e recém-
nascidos nas unidades de
saúde.Entre as novas
estruturas estarão as Casas
da Gestante e do Bebê, que
dará acolhimento e
assistência às gestantes de
risco, e os Centros de Parto
Normal, que funcionarão em
conjunto com a maternidade
para humanizar o nascimento.
A rede hospitalar obstétrica
de alto risco também será
fortalecida, com ampliação
progressiva da quantidade de
leitos na rede SUS, de
acordo com as necessidades
apresentadas pelos
municípios.Bebês – Nos
primeiros dois anos de vida
da criança, a Rede Cegonha
compreenderá a atenção
integral à saúde da criança,
desde a promoção do
aleitamento materno até a
oferta de atendimento médico
especializado para eventuais
necessidades de cada
criança.Outra ação prevista
na Rede Cegonha
direcionada às crianças será
equipar as unidades do
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu
Cegonha) para o transporte
seguro do recém-
nascido.Educação e
P l a n e j a m e n t o
Reprodutivo e
Aleitamento Materno – A
Rede Cegonha contará com
campanhas públicas nas
escolas (de nível médio e
superior) e também com
ações de mobilização da
sociedade sobre a
importância da educação
sexual e reprodutiva, bem
como do aleitamento
materno. A alta taxa de
gravidez entre adolescentes
também contribui para risco
para mãe e o bebê.

Rede Cegonha conta com quase R$ 9,4

bi para garantia da assistência segura e

humanizada à mãe e ao bebê

O sorte de milhões de
apostadores será lançada
em Pindamonhangaba,
Vale do Paraíba, até a
próxima quarta-feira (4).
A cidade recebe o
Caminhão da Sorte, da
Caixa Econômica
Federal, que ficará na
Praça Monsenhor
Marcondes, região

central.Todos os dias, a
partir das 19h00,
moradores de
Pindamonhangaba e
região poderão
acompanhar os
sorteios da loteria
diretamente do
local.Uma das maiores
expectativas é o sorteio
do Concurso 1272 da

Mega-Sena, que
acumulou no
 último sábado. A
estimativa de prêmio é de
R $
27.000.000,00.Confira as
dezenas do
Concurso 1272,
realizado no município de
Capão Redondo
–SP:  01, 02, 39, 48 e 59.

Em Pinda Caminhão da
Sorte da Caixa

Econômica Federal
chega à cidade

Até o dia 29 de abril, a
Carreta da Saúde atenderá
a comunidade do bairro
Vila Marli, em Taubaté. A
Carreta está estacionada
na Rua Ismênia de Mattos
Ribas, s/n, no pátio do
Centro de Convivência da

Terceira Idade, onde se
encontra o Posto de
Atendimento Médico do
bairro.Com o serviço, a
população poderá fazer
exames de Prevenção do
Câncer Ginecológico e de
Mamografia. Para receber

atnedimento, as mulheres
devem apresentar os
Cartões SIM e SUS, além
de Rg e CPF para agendar
a consulta. O horário de
Atendimento é das 7h30
às 11h30 e das 12h30 às
16h30.

Carreta da Saúde atende
comunidade da Vila Marli

no mês de abril

O judô de
Pindamonhangaba marcou
presença na da Copa São
Paulo de Judô realizada
em Praia Grande. Atletas
da categoria de base da
Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer de
P i n d a m o n h a n g a b a
(Sejelp) se destacaram
entre os cerca de 1.800
atletas de todo o estado
de São Paulo.A Copa São
Paulo de Juniores e
considerada como uma
das mais importantes
competições do
calendário da Federação

Paulista de Judô, e reúne
os melhores judocas da
atualidade. Por
Pindamonhangaba, os
principais destaques
foram as judocas judocas
Thaís Borges dos Santos,
Campeã na categoria
Júnior Meio Leve e
Tamires Brandão da
Silveira Vice Campeã na
categoria Juvenil Meio
Médio. De acordo com
Celso Manzano,  técnico
da equipe, essas
conquistas credenciam as
duas pindenses para as
disputas do Campeonato

Brasileiro Regional,
quando as judocas vão
representar o estado de
São Paulo em  Camburiu
–SC, nos dias 15 e 16 do
próximo mês.”Thaís
Borges, com mais essa
conquista, obteve o
título de
bicampeã na sua
categoria. Já a atleta
Tamires Brandão foi uma
grata surpresa, uma vez
que é uma atleta muito
dedicada e está
conquistando espaço no
cenário estadual do
judô.”, disse Manzano

Thaís Borges sagra-se bicampeã
em sua categoria
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Com o objetivo de reconhecer
e valorizar experiências de
ensino e aprendizagem
significativas, o Governo
Municipal, por meio da
secretaria de Educação,
realiza o Prêmio Educador
2011. As inscrições vão até o
dia 15 de abril, das 8h às 17h,
no setor Assessoria de
Projetos da secretaria.Podem
se inscrever professores da
rede municipal de ensino com
projetos que envolvam
estudantes da educação
infantil até o ensino de jovens
e adultos, organizados por
categorias. No ato da
inscrição, os participantes
devem entregar o projeto
impresso em duas vias
encadernadas, com roteiro e
formatação específicos
constantes no regulamento.
Os critérios avaliados serão:
adequação ao tema,
finalidade, criatividade,
originalidade, envolvimento
dos alunos e da comunidade
escolar, potencialidade de
manutenção e permanência
desse envolvimento da
comunidade, qualidade e
objetividade da documentação

apresentada sobre a aplicação
do projeto na escola.Os três
primeiros colocados de cada
categoria receberão
certificado de mérito

profissional e premiação em
valores. A cerimônia será nas
comemorações do Dia do
Professor, em outubro deste
ano.

Prêmio Educador 2011
tem inscrições abertas

para projetos

A Prefeitura de
Tremembé inicia o
processo de chamada
pública para
fornecimento de
alimentos para a Merenda
Escolar.Arroz, feijão,
farinha de mandioca, ovos
de galinha, cebola,
tomate, cenoura, banana
nanica, batata, maça gala,

repolho, beterraba,
chuchu, abobrinha e
goiaba vermelha
são os itens que
 o edital contempla.O
agricultor rural
 que tenha interesse em
participar do processo
precisa consultar
o edital no Mural de
Informações da

Prefeitura, da Câmara
Municipal, da Casa de
Agricultura ou aqui
mesmo pelo site oficial,
no menu: “Licitações”.A
entrega da documentação
será no dia 11 de Abril, às
9h30 na Coordenadoria
Técnica de Licitações,
situada à Rua Sete de
Setembro, 701 – Centro.

Chamada Pública para
alimentos da Merenda

Escolar

Atletas da CIACITRE
(Escola de Ciclismo,
Atletismo e Cidadania de
Tremembé) são destaque
na 2º etapa do
c a m p e o n a t o
valeparaibano de
ciclismo, que ocorreu no
mês de março, em
Caçapava. Três alunos e
um monitor subiram ao
pódio na categoria
Infanto-Juvenil e
Estreantes Adultos.Na
categoria infanto- juvenil,
foram premiados os
atletas Igor Marques da
Silva, em 3º lugar, Victor
Nunes Barbosa, em 4º e
Lucas Couto, em 5º lugar.
O monitor Júlio Cesar
Fernandes também
conquistou o 5º lugar na

categoria Estreante.A
CIACITRE é uma ONG
(Organização Não
Governamental) fundada
em 12 de abril de 2010,
voltada para o ciclismo e
atletismo sócioesportivo
e tem como objetivo
promover a inclusão
social, a saúde e a
integração entre os
jovens, por meio do
esporte.A escola de
ciclismo oferece apoio
aos atletas em
competições regionais
que dão visibilidade ao
trabalho e ao
desenvolvimento de todos
os seus integrantes. A
ONG conta com o apoio
de empresas privadas da
cidade e doações de

materiais esportivos para
desenvolver os
treinamentos e participar
das competições.A 3º
etapa do campeonato
aconteceu já nesse
domingo, dia 03, na
cidade de Suzano e o fim
do campeonato está
previsto para novembro de
2011.Os jovens de
10 a 17 anos da cidade
que se identificam com a
prática do ciclismo e
atletismo podem procurar
a sede provisória da
CIACITRE, que fica
localizada à Rua Antonio
Lourenço Xavier, 276 –
Centro ou enviar e-mail
p a r a :
ciacitreciclismo@hotmail.com
para seleção e testes.

Escola de Ciclismo de
Tremembé é destaque

em campeonato regional

Após o período de férias e
início das aulas na Rede
Municipal de Ensino, os
Projetos Pescando e
Plantando na Escola voltam a
acontecer nas escolas
municipais no mês de abril. A
primeira escola a receber os
projetos será a Emei Maria
Alice, no bairro Perequê-Açu.
O projeto acontecerá nesta
escola a partir do dia 8 de abril,
sempre às sextas-feiras.Ao
todo, onze turminhas
participarão das palestras,
passeios e atividades relativas
aos projetos. Promovidos pela
Prefeitura de Ubatuba, por
meio da Secretaria de
Agricultura, Pesca e
Abastecimento (Smapa),
essas atividades têm o
objetivo de estimular a
alimentação saudável,
despertar a consciência
ambiental e levar aos alunos
o conhecimento sobre essas
profissões. Com recursos
audiovisuais e uma linguagem
adaptada à faixa etária das
turmas, as crianças assistem
a uma aula teórica sobre as
atividades. Os projetos fazem
parte do Programa de
Desenvolvimento Sustentável
da Pesca, Maricultura e
Aquicultura.Pescando na
Escola Por meio de histórias

e visitas ao ambiente de
pesca, os alunos conhecem
um pouco mais sobre os
instrumentos, as diferentes
modalidades de pesca e de
embarcações, os tipos de
peixe encontrados na região,
entre outros. Eles também têm
contato manual com os
petrechos de pesca,
aprendem um pouco sobre a
cultura e os esportes
praticados nas comunidades
caiçaras, além de conceitos
de nutrição, alimentação
saudável e preservação do
meio ambiente.Depois deste
aprendizado, os alunos saem
a campo com os técnicos da
Smapa e professores para
conhecer o universo
pesqueiro, visitando lugares
como o Mercado de Peixes,
Píer, Ilha dos Pescadores e
fazendas marinhas. Para
despertar a consciência
ambiental, as crianças
também visitam o mangue,
considerado o berçário do mar
e que vem sofrendo grandes
ameaças devido à
poluição.Plantando na
Escola O Plantando na
Escola ensina aos alunos do
ensino infantil e ensino
fundamental, técnicas de
plantio de hortas, valores
nutricionais e preservação do

meio ambiente. A atividade é
encerrada com a confecção
de uma horta no ambiente
escolar. Assim, eles
descobrem como a planta
nasce e se desenvolve, até se
tornar alimento e também a
importância da terra e da
água. O projeto inclui
orientação para os
professores e também para os
pais dos alunos, como uma
forma de manter a disciplina
alimentar ao longo do ano.A
equipe multidisciplinar A
equipe que está fazendo este
trabalho é formada pela
tecnóloga de alimentos,
Elizangela Pereira Rocha; as
biólogas Mariana Coutinho e
Maria Izabel Serrano, o
gerente de Pesca Élvio
Damásio, o engenheiro
agrônomo Jefferson Lemes de
Castilho e o gerente de
Agricultura, Aparecido
Cardoso. Diretores e
professores que tiverem
interesse em trabalhar o tema
devem entrar em contato com
a Smapa. Este trabalho está
sendo desenvolvido em
parceria com a Secretaria
Municipal de Educação em
diversas escolas e pode ser
agendado pelos educadores
por meio do telefone da
Smapa, 3833-3500.

Projetos Pescando e Plantando
na Escola acontecem na Rede

Municipal de Ensino

A ação realizada pela
Prefeitura de Ubatuba no
último domingo, 20, na
Praia Grande, resultou na
retirada de cerca de 600
kg de lixo da areia e das
costeiras da praia. O
evento foi uma iniciativa
da Secretaria de Turismo
e contou com o apoio de
outras Secretarias e
entidades do município,
como a Comtur, a
Anhanguera Educacional,
Jomar Sorvetes, Varejão
Santa Rita, Sabesp, Cetesb
e ASSU.Com o slogan

“Começar o Ano de Praias
Limpas”, a ação teve
como objetivo retirar o
lixo da praia mais
movimentada do Litoral
Norte, logo
após o término da
temporada de
verão. “Anualmente os
países do hemisfério
norte realizam
o Dia Mundial de Limpeza
das Praias no dia
 21 de setembro, data que
marca o encerramento do
verão acima do Equador.
Mas queremos instituir o

Dia Nacional de Limpeza
das Praias, que deve
ocorrer quando termina o
nosso verão. Este projeto
será inicialmente
realizado em nossa
cidade, mas queremos
que o evento se estenda
para todas as praias do
hemisfério sul”, explica o
prefeito de Ubatuba.O
foco do trabalho é
sensibilizar a população
para que tenha mais
respeito com as praias e
não jogue lixo nas areias
e no mar.

Prefeitura de Ubatuba
retira cerca de 600 quilos
de lixo durante ação na

Praia Grande


