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O 3º Ecoverão Caraguá
começa neste sábado (7/
01/2012) com uma série
de atividades que envolve
moradores e turistas em
mutirões ambientais,
passeios monitorados,
gincanas, exposições,
distribuição de mudas,
apresentações artísticas,
vídeos e competições
esportivas em diversas
praias do município, até
12 de fevereiro. A
abertura oficial do
programa será nesta sexta-
feira (6), às 18h, na Praça
Cândido Motta.  O
objetivo do Ecoverão é
criar um espaço
interativo, no qual
moradores e visitantes
vivenciem experiências
de consciência e
preservação da identidade
caiçara, no aspecto
cultural, histórico e
ambiental. O projeto visa
proporcionar a reflexão
sobre a cidade e a natureza
com uma programação
itinerante de lazer. A
iniciativa percorrerá as
praias da Tabatinga,
Mococa, Cocanha, Martin
de Sá, Prainha, Centro,
Indaiá e Porto Novo nos
finais de semana. O
itinerário dos passeios
monitorados inclui a praia
Brava, Morro de Santo
Antônio, Lagoa Azul,
Praia da Freira ou do
Garcez, Pedra do Jacaré,
Horto Florestal e trilha
aquática da Cocanha. O
agendamento deve ser
feito previamente na
secretaria de Turismo, das
9h às 16h, a partir da
sexta-feira (6) durante os
dias úteis.  Uma arena
será montada na praia

Martin de Sá, entre os dias
13 e 25 de janeiro, para a
realização de jogos,
exposições, gincanas e
sorteio de brindes. O
espaço é uma parceria
entre o Governo
Municipal e a Operação
Praia Limpa. Haverá
distribuição de sacolas
plásticas aos banhistas e
pulseiras de identificação
para as crianças. O
Projeto Ecoverão é uma
realização do Governo
Municipal, por meio das
secretarias de Meio
Ambiente, Turismo,
Esportes e da Fundacc
(Fundação Educacional e
Cultural de Caraguá), e
apoio do Parque Estadual
da Serra do Mar, Sabesp e
Operação Praia Limpa.
Confira a programação
do 3º Ecoverão
Caraguá  Janeiro Dia 6
– às 18h - Abertura do
Ecoverão com a
apresentação da Banda
Carlos Gomes, na Praça
Cândido Motta    Dia 7 –
às 10h - mutirão
ambiental na praia do
Indaiá Dia 8 – às 10h -
mutirão ambiental na
praia do Centro Dia 12 –
às 9h - trilha monitorada
na Lagoa Azul no
Capricórnio De 13 a 25 –
das 9h às 16h - Arena Praia
Limpa na praia Martin de
Sá  Dia 14 – às 10h -
mutirão ambiental na
praia Martin de Sá Dia 15
– às 10h - mutirão
ambiental na Prainha, e
futevôlei na praia
Martin de Sá 
Dia 19 – às 9h - trilha
monitorada na praia
Brava Dia 21 – às 10h -
mutirão ambiental e stand

up na praia Martin de
Sá Dia 22 – às 10h -
mutirão ambiental e prova
natatória na praia Martin
de Sá Dia 23 – às 10h -
mutirão ambiental na
praia da Mococa Dia 25 –
às 10h - mutirão
ambiental na praia Martin
de Sá Dia 26 – às 9h -
trilha monitora nas Pedras
da Feira e do Jacaré Dia
28 – às 10h - mutirão
ambiental na praia da
Cocanha Dia 29 – às 10h
- mutirão ambiental e
trilha aquática na praia da
Cocanha Fevereiro  Dia
2 – às 9h - trilha
monitorada no Parque
Estadual da Serra do Mar
(Horto Florestal) Dia 4 –
às 10h - mutirão
ambiental na praia do
Porto Novo e remada no
Rio Juqueriquerê Dia 5 –
às 9h - trilha monitorada
no Morro de Santo
Antonio Dia 11 – às 10h -
mutirão ambiental na
praia da Tabatinga Dia 12
– às 10h - mutirão
ambiental na praia da
Mococa, e às 18h -
encerramento do
Ecoverão na Praça
Cândido Motta com a
Caraguá Jazz Big Band
 S e r v i ç o  P r o j e t o
Ecoverão 2012 Período:
de 7/01 a 12/02
Lançamento: 6/01 
Horário: 18h  Local:
Praça Cândido Motta
Agendamento dos
passeios monitorados 
Secretaria de Turismo
Horário: das 9h às 16h –
de segunda a sexta
Endereço: Praça
Diógenes Ribeiro de
Lima, 140 – Centro Fone:
3897-7910 

Ecoverão Caraguá 2012
oferece roteiro
sustentável e

diversificado nas férias

Na tarde desta sexta-feira
(30/12/2011), o
governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin,
entregou oficialmente em
Caraguá 20 unidades
habitacionais do programa
Vila Dignidade, no bairro
Jardim Jaqueira.
Acompanhado do prefeito
Antonio Carlos da Silva e
do vice-prefeito, Antonio
Carlos da Silva Júnior, a
solenidade contou com a
entrega das chaves aos 20
moradores, selecionados
a partir de uma triagem
realizada por uma
comissão do Governo
Municipal.Para ganhar a
residência, os idosos
precisaram cumprir uma
série de requisitos como
não possuir imóvel, morar
há mais de dois anos em
Caraguá e não ter vínculos
com a família. Após a
seleção houve o sorteio
das casas entre os 20
s e l e c i o n a d o s .  O
condomínio tem 47 m²,
dentro dos parâmetros do
Desenho Universal, e
conta com um centro
comunitário de 114 m². A
secretaria municipal de
Assistência Social prevê
que em até dez dias os
moradores se mudem para
o condomínio. O Governo
Municipal dará auxílio
aos idosos para o
transporte e aquisição do
mobiliário. Estiveram
presentes os
beneficiados, moradores,
f u n c i o n á r i o s ,
empresários locais, o
secretário adjunto de
Habitação, Marcos
Penido, o secretário de
Desenvolvimento, Paulo
Barbosa e os prefeitos

Eduardo Cury (São José
dos Campos), José
Batista Carvalho
(Natividade da Serra) e
Antonio Marcos de
Barros (Paraibuna).O
prefeito Antonio Carlos
fez um balanço das
realizações em Caraguá
até o momento e destacou
os investimentos nas
políticas públicas de
educação e no social. “É
uma honra contar com a
Vila Dignidade em
Caraguá. Mas precisamos
e vamos avançar mais na
área de habitação, para
retirarmos as famílias que
estão em áreas de risco.
O Governo do Estado
sabe dos nossos anseios,
mas a prefeitura está
aberta a parcerias que
beneficiem a população
da nossa cidade”, disse.Já
o governador aproveitou a
visita realizada em
Caraguá para anunciar o
investimento de R$ 6,8
milhões para pavimentar
7,8 km da Estrada do Rio
Claro, uma vicinal que dá
acesso à Fundação Casa e
ao Centro de Detenção
Provisória (CDP). As
obras devem iniciar no
mês de janeiro de 2012 e
terão duração aproximada
de oito meses.Alckmin
também destacou que o
Estado deu entrada na
última quinta-feira (29)
em um pedido de Estudo
de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) no Conselho
Estadual de Meio
Ambiente (Consema),
para o licenciamento
ambiental da obra do
contorno norte de
Caraguá. Ele lembrou que
já está em andamento o

licenciamento ambiental
do contorno Sul, com
previsão, a partir de
janeiro, de audiências
públicas em Caraguá para
discussão do assunto. Os
encontros abertos à
população sobre o
contorno norte devem
iniciar no município a
partir de março.A partir
desta data, também terá
início a duplicação da
Rodovia dos Tamoios.
Serão 54 km do trecho de
São José dos Campos até
o alto da serra.Visita O
prefeito Antonio Carlos
levou o governador
Geraldo Alckmin para
visitar a obra do Centro
de Especialidades
Médicas, Odontológicas
e de Reabilitação que está
em andamento no bairro
Jardim Primavera. Ao
lado desse prédio, há a
construção da nova
secretaria municipal de
Saúde.O Centro de
Especialidades Médicas
ocupa uma área de
2.810,12 m². A estrutura
vai permitir uma série de
atendimentos com
equipamentos modernos.
Serão oferecidos
serviços como cirurgia
odontológica, raio x,
fisioterapia e tratamento
de turberculose,
d e r m a t o l o g i a ,
oncologia, hanseníase,
entre outros.A secretaria
de Saúde terá área
construída de 2.950 m²,
contará com cerca de 80
salas e 24 consultórios. O
projeto prevê farmácia
central, salas de
imunização e controle,
fraldário, sala de vacinas,
entre outras.

Governador entrega moradias
para idosos e anuncia

pavimentação da Estrada do
Rio Claro e contornos viários Ubatuba receberá 20

cadeiras especiais para idosos
e deficientes, que ficarão em
postos instalados nas praias.
Representando o prefeito, o
secretário de Turismo esteve
no último dia 29, em Santos
para assinar convênio com o
Estado para receber as
cadeiras anfíbias, através do
programa Praia
Acessível. Essas cadeiras,
que tem pneus especiais e não
afundam na água, são
utilizadas para o banho de
mar de deficientes e idosos.
Ubatuba receberá 20
cadeiras que ficarão em
postos instalados nas praias.
Para usar, o deficiente precisa
apresentar documento dele e

do acompanhante e assinar
um termo de
responsabilidade. Monitores
são responsáveis por
transferir o deficiente da
própria cadeira para
a anfíbia e acompanhá-lo na
praia.Entre os
critérios para a escolha das
praias estão a
presença de itens de
acessibilidade como rampas,
piso tátil, vagas
específicas, banheiros
acessíveis e postos de
salvamento. Solenidade
Durante a formalização do
convênio, estiveram
presentes o Secretário do
Meio Ambiente, Bruno
Covas representando o

Governador, o Secretário do
Turismo, Márcio França, o
Secretário da Segurança
Pública, Antonio Ferreira
Pinto, Secretário-Adjunto
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, Marcos Antonio
Pelegrino, Secretário -
Adjunto da Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
Metropolitano, Edmur
Mesquita, além dos prefeitos
de Santos, Guarujá,
Itanhaém, Praia Grande e
Iguape. O programa foi
lançado pelo Governo do
Estado em fevereiro do ano
passado, em Santos, Praia
Grande e Ilhabela. Depois
foram contempladas Guarujá,
Bertioga e São Sebastião.

Ubatuba firma convênio com
Governo do Estado para o
Programa Praia Acessível

Após a participação no
Campeonato Vale
Paraibano e no
Campeonato Paulista
Sênior máster 2011, a
equipe de jovens atletas
da Escola de Ciclismo,
Atletismo e Cidadania de
Tremembé (CIACITRE)
marcou presença na 19ª
Vuelta Ciclística
Internacional Del
Codecam, no Uruguai.O
evento que foi realizado
com categorias para
atletas entre 13 e 17 anos
aconteceu entre os dias 15
e 18 de dezembro de
2011. A Vuelta Del
Codecam é uma
competição internacional
de ciclismo com duração
de quatro dias, cada um
deles, com provas
diferentes.Após as
vitórias conquistadas ao
longo de 2011, o
presidente da CIACITRE,
Sergio Pannain, recebeu
um convite dos
organizadores da 19ª
Vuelta Internacional Del
Codecam para fazer a
Escola de Ciclismo,
competidora no evento. A
equipe formada pelos
jovens atletas Victor
Nunes Barboza, Lucas
Couto e Hélio Roberto
Marques da Silva,sob o
c o m a n d o  d o  t é c n i c o
Sergio Pannain, embarcou
rumo ao Uruguai no dia
12 de Dezembro. A
CIACITRE representou o
Brasil na competição que
reuniu, no total, 27
equipes (do Brasil,
Argentina e Uruguai) que
disputavam a vitória.A
CIACITRE é uma ONG

(Organização Não
Governamental) fundada
em 12 de abril de 2010,
voltada para o ciclismo e
atletismo socioesportivo
e tem como objetivo
promover a inclusão
social, a saúde e a
integração entre os
jovens, por meio do
esporte.A escola 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. O
diretor presidente da
iniciativa, Sergio Pannain,
afirma que escola
impulsiona o ciclismo em
nível nacional. “A
CIACITRE vem sendo
pioneira em vários
progressos para o
ciclismo nacional, como
uma das pouquíssimas
equipes voltada para a
formação de ciclistas e
cidadãos. O convite para
participação em uma
competição sul-
americana vem coroar o
êxito desse projeto”
afirma Sergio. “Não
triunfamos na Vuelta, mas
com o 18º lugar de Victor
Nunes Barboza e 23º de
Lucas Couto, provamos
que estamos no caminho
certo. Tivemos o
reconhecimento dos
organizadores e das outras
equipes presentes que

destacaram o nosso
trabalho e determinação.
Lá mesmo, no Uruguai,
recebemos outros
convites e isto é
altamente incentivador”,
completa.Pannain ainda
afirma que participar de
outras provas do
calendário nacional e
internacional é um dos
principais objetivos da
CIACITRE nos próximos
anos. “Queremos
melhorar o nível técnico
de nossos alunos
ciclistas, dando bagagem
e experiência”,
destaca.As inscrições
para a temporada 2012 na
CIACITRE continuam
abertas. Os interessados
devem procurar a sede da
Escola, localizada na Rua
Antonio Lourenço
Xavier, 276, em frente ao
palco de eventos. A equipe
responsável pelos jovens
atletas lembra que os
candidatos devem se
abster de qualquer
substância que prejudique
a saúde. Os jovens
precisam estar
matriculados em alguma
escola, ter um
comportamento adequado
para um atleta e
disposição para treinar, no
mínimo, durante 50
minutos, três vezes por
semana. Outras
informações podem ser
obtidas pelo e-
mail ciacitreciclismo@hotmail.com,
pelo telefone 3672-3904
ou pelo endereço
eletrônico http//
:ciclismonaserradecampos.
blogspot.com.

Em Tremembé CIACITRE
compete no Uruguai

O Sesc Taubaté realiza em
janeiro atividades
especiais para a Terceira
Idade. Serão diversos
eventos ligados a áreas de
música, artesanato,
culinária, informática e
esportes. Confira a
programação, para
maiores de 60 anos Show
dançante Espaço aberto
para confraternização dos
idosos, com a
participação de músicos
locais e da região, que
apresentam em seus
repertórios ritmos
variados para dançar. Dia
14 – Wagner Santos Dia
28 – Rafael Gasparin Das
15h às 17h30
NFESTIVAL DE
RECEITAS CULINÁRIAS
Cardápio de Verão Dia 27
- das 14h às 16h30
OFICINA ARTESANAL
Trama, Amarração e
Dobradura Com Jonatas
Campos Bueno
Confecção de fruteiras,
flores de folha de
coqueiro e jogos
americanos, com técnicas
básicas de trama,
amarração e dobradura
Dias 14, 21 e 28, das 14h
às 17h.
CINEMAIORIDADE
Pois cada idade sabe a dor
e a delícia de ser o que se
é! Ciclo Reflexões sobre
a maioridade - Acervo
Sesc Taubaté Exibição: A
janela, 2008, 74 minutos,
de Carlos Sorín Sinopse:
O último dia na vida de
Antonio, um escritor de
80 anos que aguarda a
visita do filho em sua
fazenda no norte da

P a t a g ô n i a .
Impossibilitado de ajudar
nos preparativos, ele pode
apenas observar o mundo
através da janela: no
horizonte, o sol domina o
cenário, enquanto a
nostalgia e as memórias
do passado invadem o seu
quarto Dia 12, às 15h às
16h30 Exibição: Almoço
em Agosto, 2008, 75
minutos, de Gianni de
Gregorio Sinopse:
Gianni, homem de meia-
idade, mora com a mãe
viúva em Roma. Suas
contas se acumulam e o
tradicional feriado de 15
de Agosto se aproxima.
Sabendo de sua
dificuldade financeira, o
proprietário do
apartamento lhe faz uma
proposta: se Gianni
hospedar a mãe dele no
feriado, perdoará parte de
suas dívidas com o
aluguel. Junto, envia
também a tia. E ao saber
disso, seu médico ainda
lhe pede que fique com
sua mãe! Dia 26, às 15h
às 16h30 Esporte para
IdososAtividades para
desenvolver habilidades
esportivas, melhorar a
coordenação motora,
ritmo e equilíbrio.
Modalidades: Voleibol,
Peteca, Badminton,
Handebol, entre outros
Terças e quintas, das
13h45 às 15h Ginásio /
Para freqüentar a
atividade é necessário
fazer exame clínico.
Hidroginástica Com
instrutores do Sesc
Quarta e sexta, das 17h30

às 18h15 Alongamento
Com instrutores do SESC
Quarta e sexta, das 16h30
às 17h15 Recreação Livre
de Malha Espaço
reservado aos idosos para
a prática da malha. Terças
e quintas, das 14h às 18h
Cancha de Malha Retirar
material no empréstimo
de materiais. Chá da Tarde
Encontro com a
coordenação do TSI para
esclarecimentos e
sugestões das atividades
desenvolvidas pelo SESC
Taubaté. Sua participação
é muito importante. Dia
31, às 15h.
A L FA B Y T E Z A N D O
Atividades voltadas para o
público da terceira idade
que tem pouca ou
nenhuma familiaridade
com o computador,
explorando a aplicação de
seus recursos no
cotidiano de forma
descomplicada. Iniciação
ao Uso do Computador-
Com a Web animadora do
Sesc Primeiros contatos
com o computador
abordando os
componentes básicos
para a sua utilização, o
manejo das ferramentas
destinadas às tarefas
cotidianas, a navegação na
Internet e a
abertura de conta de e-
mail. Dias 10, 11, 12, 17,
18, 19, 24 e 26,
das 15h às 17h
ServiçoSesc Taubaté.
Avenida Milton de
Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa
Terezinha. Informações
3634-4000.

Sesc Taubaté realiza
atividades para idosos
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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.


