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A secretária de Meio
Ambiente de Ubatuba
esteve na último dia 2, em
cerimônia realizada no
Palácio dos Bandeirantes
para receber a
certificação do Programa
Município Verde Azul,
emitida pela Secretaria do
Meio Ambiente do Estado
de São Paulo. Ubatuba foi,
pelo segundo ano
consecutivo, o único
município do Litoral
Norte a conquistar a
certificação.Para receber
esta certificação, os
municípios recebem uma
nota ambiental, que avalia
o seu desempenho em dez
diretivas que regem o
Programa Município
Verde Azul. Foram
avaliadas ações nas áreas:
esgoto tratado, lixo,
recuperação da mata
ciliar, arborização urbana,
educação ambiental,
habitação sustentável, uso
da água, poluição do ar,
estrutura ambiental e
conselho de meio
ambiente. A cerimônia
contou com as presenças
do governador Geraldo
Alckmin e do secretário
estadual de Meio
Ambiente, Bruno
Covas.Prêmio Franco

Montoro Além do
certificado Município
Verde Azul, Ubatuba
recebeu mais uma vez o
Prêmio Franco Montoro,
entregue para os 19
municípios melhores
colocados em suas bacias
hidrográficas. Ubatuba
ainda foi contemplada
com a parceria Verde Azul
– pela parceria firmada
entre prefeitura e a ONG
SAPO-Uba, para
destinação adequada do
resíduo do óleo de
cozinha usado – e recebeu
certificado do Projeto
Pacto das Águas, pelo
cumprimento de todas as
metas estabelecidas pelo
m e s m o . ” E s t a m o s
mostrando, mais uma vez,
que somos uma
administração preocupada
com o meio ambiente e
com a promoção da
sustentabilidade. Estes
certificados e o Prêmio
Franco Montoro são
provas disso, mas é
principalmente nas ações
do dia a dia que
demonstramos o nosso
compromisso com a
questão ambiental. Quero
parabenizar a secretária
Cristiane Gil e agradecer
o Governo do Estado por

mais este
reconhecimento”, disse o
prefeito municipal de
Ubatuba.O Programa
Município Verde Azul O
Município Verde Azul
chegou a sua quarta
edição, fortalecendo o
planejamento ambiental e
incentivando a
participação da sociedade
civil na agenda
ambiental.Dos 645
municípios do estado que
participam do Programa,
delas 485 enviaram
informações e foram
avaliadas pela equipe do
Município Verde Azul. Ao
todo 158 foram
certificados. Significa que
mais de 20% das cidades
do estado alcançaram
médias acima de 80 – em
uma avaliação que varia de
zero a 100 – e serão
reconhecidas pelo
exemplo ambiental. O
certificado de
 Município Verde Azul
garante à administração
municipal a prioridade na
captação de recursos
junto à Secretaria de
Estado do Meio
Ambiente, por meio do
Fundo Estadual de
Prevenção e Controle da
Poluição – FECOP.

Ubatuba recebe, pelo
segundo ano

consecutivo, certificação
do Programa Município

Verde Azul
A temporada 2011/2012
de navios de cruzeiros foi
encerrada na última
quinta-feira, 29, com a
chegada do navio MSC
Armonia. Para
comemorar o sucesso da
temporada, na qual
Ubatuba recebeu 18
navios, o prefeito
municipal, juntamente
com o chefe de gabinete,
e o presidente do Ubatuba
Convention & Visitors
Bureau (UC&VB), Luiz
Felipe Azevedo, levou
empresários e
comerciantes para
conhecer o interior da
embarcação.Durante a
visita, Luiz Felipe
Azevedo apresentou aos
convidados um balanço do
trabalho que vem sendo
realizado com o receptivo
de navios desde 2008. De
acordo com o presidente
do UC&VB, cerca de 120
mil pessoas
desembarcaram em
Ubatuba nas 58 escalas já
realizadas desde então,
com uma média de 1.160
turistas descendo dos
navios a cada
escala.”Segundo números
apurados em pesquisa,
foram injetados
aproximadamente R$ 3,5
milhões advindos dos
gastos dos turistas que
desembarcaram dos
navios nos últimos anos.
Além disso, outro fator
extremamente positivo é
a divulgação de Ubatuba
nos 76 escritórios que a
empresa MSC Cruzeiros
possui em todo o mundo”,
explicou o presidente do
UC&VB, que falou ainda
sobre a importância do
investimento de R$ 200
mil por parte da prefeitura
para a implantação do píer
flutuante no Terminal
Marítimo Comodoro
Magalhães, o que é
fundamental para um
futuro incremento no
turismo náutico.Outra
importante questão

também foi levantada
durante a apresentação:
“quanto seria gasto para
trazermos 120 mil
pessoas a Ubatuba de
carro? Qual seria o
impacto ambiental para
este mesmo número de
turistas virem para cá por
outros meios?”,
questionou Luiz Felipe
Azevedo, chamando
atenção dos presentes
para a questão ambiental,
para a qual o turismo de
navios de cruzeiros
também é
positivo.Parceiros O
prefeito de Ubatuba
agradeceu todos os
empresários que se
esforçaram para que não
só os turistas de navios de
cruzeiros, mas os
visitantes de Ubatuba em
geral tenham vindo sido
bem recebidos na cidade.
“Graças ao empresariado
local, temos visto um
crescente movimento nos
finais de semana. Estas
pessoas tem total apoio
da prefeitura; apoio que
só não é maior porque a
entidade que representa o
comércio na cidade está
voltada para questões
políticas e não possui
hoje nenhuma parceria
com a prefeitura no
sentido de fomentar o
comércio. Mas para
compensar, temos o
UC&VB e o Sinhores
(Sindicato de Hotéis,
Bares e Restaurantes),
que têm sido grandes
parceiros na luta pelo
bem da cidade e não na
busca de promoção
pessoal deste ou daquele.
Para avançarmos com
qualidade e na busca de
um futuro em que
poderemos gerar mais
emprego e renda,
precisamos de uma visão
na qual os projetos
pessoais e as vaidades
cedam espaço à
colaboração, à
participação e ao

trabalho”.Agradecimentos
Os empresários presentes
agradeceram e
parabenizaram o prefeito
e o presidente do UC&VB
pelo investimento neste
segmento. “Começamos
em 2008 a construção de
um sonho e quando vi o
primeiro navio chegar
aqui, eu chorei de emoção
por ver esse sonho
realizado. Agradeço todos
os envolvidos neste
projeto, no qual a vitória
é de todos nós”, disse
Luiz Bischof, proprietário
da Pousada Manobra e
diretor do
S i n h o r e s . ” S e m p r e
estivemos envolvidos em
beneficio da cidade que
escolhemos e que nos
recebeu de braços
abertos, por isso
participamos ativamente
deste processo, ajudando
cada um de sua maneira”,
falou o empresário
Mohamed Hamadan el Ali
(Mamed).Do ramo
náutico, o empresário
Nicolas Evangelos
Tsiftsoglou, parabenizou
o prefeito municipal por
tudo de bom que vem
acontecendo em Ubatuba
e o presidente do
UC&VB, Luiz Felipe
Azevedo, pela
persistência e fé no
progresso do
município .Est iveram
presentes ainda
empresários e
c o m e r c i a n t e s
representando os
s e g u i n t e s
estabelecimentos e/ou
entidades: Restaurante
Perequim, Sabor &
Vinho, Farmácia
13 de Maio,
Luxx Dining & Lounge,
Ellen Pão de Queijo,
Restaurante Alentejano,
Restaurante Galetos,
Casa Fernandes,
Art e Camiseta, Escuna
Vitória, Restaurante Sem
Miséria e Tachão de
Ubatuba.

Empresariado comemora sucesso da

temporada 2011/2012 de navios de

cruzeiros

O grupo de break “Insanos
Crew” de Ubatuba,
parceiro do projeto
Blablablá POsithivo,
participou do evento Hip
Hop Ensina, em São
Sebastião, no último final
de semana. O evento
contou com a presença de
pessoas importantes na
cultura hip hop, como por
exemplo, o conhecido
Max BO, que já fez
parcerias com artistas
renomados, como
Marcelo D2, Seu Jorge e
o Rappa. Após ser
classificado para a grande
final, o grupo foi
convidado para participar
do novo clip de Max BO,
gravado durante o
evento.O grupo começou
com a dança de rua em
escolas e comunidades,
até conhecer o break em
2009. No início, o grupo
era composto por dez

integrantes, entre b’boys
e b’girls, mas alguns
desistiram e procuraram o
caminho das drogas.
“Passamos por várias
dificuldades e fatalidades,
inclusive a morte de uma
integrante, então ficamos
deprimidos e sem
motivação. Já havíamos
desistido de tudo, até que
entramos em contato com
a Silmara Retti e ela nos
convidou para participar
do projeto Blablablá
Posithivo, nos
oferecendo um espaço no
Terminal Turístico do
Perequê-Açu para nossos
treinos”, comenta
o b’boy Roger Oliveira. 
Próxima apresentação
O grupo Insanos Crew foi
selecionado para
representar Ubatuba na
Batalha Final de Break,
em São Sebastião, no
próximo dia 15 de abril.

O grupo é composto por
Caio, Roger, Guilherme,
Jonh Lenon, Lucas e
Lucas Bambi, que
participou da música
Guerreira, feita em
homenagem a escritora
Silmara Retti. O grupo
também conta com o
apoio da Academia A.K.O,
para condicionamento
físico, já que os
integrantes ficaram
parados por dois anos.O
projeto Blablablá
Posithivo, desenvolvido
em parceria com a
Prefeitura Municipal de
Ubatuba, vem
agregando a cultura de rua
em suas atividades como
o grafite, com Bruno
Estevan, mais conhecido
c o m o
Snoop, que está
personalizando a sede do
projeto com sua arte e
estilo irreverente.

Grupo de break do
projeto Blablablá

Posithivo se destaca em
evento de Hip Hop

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
concluindo a
pavimentação da Estrada
do Socorro, região Lago
Azul. Até o final desta
semana a massa asfáltica
será colocada no local,
que possui uma extensão
de mais de 1km e irá
beneficiar centenas de
moradores.A obra toda
tem um prazo de oito
meses para ser
concluída. Neste trecho
do Socorro será
construída, em breve,
uma rotatória para
facilitar o trânsito. A
previsão de entrega é nos
próximos 30
dias.Marilene da Rocha
Mendrot, dona de casa,
mora no bairro Socorro
há 15 anos e diz que a

obra é a realização de um
sonho antigo e que esta
melhoria é boa
demais.Lucas de
Oliveira Cavalheiro,
estudante, mora no
Socorro há cinco anos e
comenta que achou a
obra excelente, pois
colabora com a
diminuição da poeira,
fica mais fácil para
transitar, porque quando
chovia a situação ficava
complicada e, além
disso, promove a
interação entre os
bairros e servirá para o
tráfego, desafogando a
rodovia de acesso a
Taubaté, porque as
pessoas agora podem
cortar caminho. “Minha
irmã tem asma e sofria,
agora com o asfalto não

sente tanto. Todos
devem pagar o IPTU
certinho para que toda a
cidade possa receber
melhorias”.O prefeito
João Ribeiro salienta
que além desta obra
outros lugares da cidade
estão sendo
pavimentados, tudo
atendendo as
solicitações dos
moradores e que este
tipo de trabalho colabora
com uma série de
fatores. “O investimento
em infraestrutura viária
é essencial para o
desenvolvimento da
cidade. Fizemos várias
obras para melhorar o
fluxo no município e
estamos dando
continuidade aos
trabalhos”.

Pavimentação da
estrada Socorro/Lago
Azul em Pinda está em

fase de conclusão

Estimular o hábito da leitura
é uma missão delicada e é
um tanto complicada.
Pindamonhangaba é
destaque na leitura de livros,
as sete bibliotecas
municipais recebem em
média 100 munícipes por
dia.Atualmente as
bibliotecas de Pinda contam
com um acervo com mais
de 70 mil livros, além de
periódicos e DVDs. Em
2011 mais de 30 mil
exemplares foram
emprestados. Além da
leitura, a biblioteca também
oferece um ambiente de
estudo, onde crianças,
jovens e adultos podem
aproveitar para fazer seus
trabalhos escolares. “É
importante que eles
ofereçam esse espaço, pois
é uma forma de contribuir
para a aprendizagem das

pessoas”, disse Alexandra
Silva, 30 anos.Os nomes e
autores dos livros também
podem ser pesquisados no
s i t e
www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
basta clicar no link
bibliotecas. As bibliotecas
também disponibilizam
leitura de jornais e revistas
de diversos seguimentos.”O
objetivo das bibliotecas é
disseminar a informação
para que os munícipes
consigam enxergar o mundo
de hoje, por meio da
leitura”, ressaltou a gestora
de bibliotecas de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Carmem Lídia Pamplim
Rodrigues.Pindamonhangaba
também oferece
atividades para que as
crianças adquiram
o hábito da
leitura através de

brincadeiras. Entre as
atividades as bibliotecas
oferecem contação de
histórias, feira de livros,
além do projeto de incentivo
à leitura “uma noite na
biblioteca”.Em pesquisa
realizada pelo instituto Pró-
livro, o brasileiro lê em
média quatro livros por ano.
De acordo com o
levantamento, o Brasil tem
hoje 88,2 milhões de
leitores. Se encaixam nessa
categoria aqueles
que leram pelo menos um
livro nos últimos
três meses, inteiro ou em
partes.Para emprestar um
livro basta fazer o
cadastro em uma das
bibliotecas mais
 próxima de sua casa. É
necessário levar duas fotos
3x4, RG e comprovante de
endereço.

Pinda incentiva leitura de
moradores

O Daee – Departamento
de Águas e Energia
Elétrica concluiu na
última semana de março
a instalação de 20 postos
de telemetria que
medem índices de
chuvas (pluviômetros) e
nível dos rios
(fluviômetros) na bacia
do rio Paraíba do Sul. O
conjunto integra a
primeira etapa do
sistema de
monitoramento da bacia
e inclui 10 postos no rio
Paraíba do Sul, 7 postos
no rio Paraitinga, 2
postos no ribeirão do
Chapéu e 1 posto no rio
Paraibuna.O Daee está
ultimando os detalhes
para instalar mais 10
postos de telemetria no

rio Paraíba do Sul, ainda
no primeiro semestre
deste ano. O projeto
conta com
financiamento do
Fehidro – Fundo
Estadual de Recursos
Hídricos. A primeira
etapa representou um
investimento de R$ 900
mil e o mesmo montante
será investido na
segunda etapa, que inclui
também a manutenção
do sistema
 por dois anos.Os postos
já em operação
transmitem os dados em
tempo real
 para a central de
m o n i t o r a m e n t o ,
i n s t a l a d a
no Centro Tecnológico
de Hidráulica (CTH),

diretoria do Daee
localizada na USP, e para
as Salas de Situação
localizadas na sede do
Daee em São Paulo e da
Diretoria da Bacia do
Paraíba e Litoral Sul, em
Taubaté.O sistema
utiliza também as
imagens colhidas pelo
Radar Meteorológico de
Ponte Nova, com
previsão de
precipitações de curto
prazo. A análise dos
dados permite a emissão
de alertas -
Estado de
Atenção, Alerta e
Emergência - de
possibilidade de
extravasamento dos rios
com três horas de
antecedência.

Daee conclui rede
telemétrica da bacia do

Paraiba do Sul
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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.
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Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver
estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
aborígenes australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do
animal. O indígena sempre repetia “Kan Ghu Ru”, e, portanto o adaptaram ao inglês
“kanguroo” (canguru). Depois, os linguistas determinaram o significado, que era muito
claro: os indígenas queriam dizer “não te entendo”.

Crendices

Agosto é o mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

Humor

Uma loira se formou em Direito, mas estando com algumas dúvidas resolveu formular
um questionário para a OAB:
01 – Qual é a capital do estado civil?
02 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
03 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
04 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
05 – Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
06 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
07 – Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
08 – A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
09 – Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
10 – Para tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?

Uma loira havia comprado uma caixa com 12 garrafas de azeite, mas chegando em
casa ela fica indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela
respondeu:
- Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.

Pergunta: Sabe por que a loira jogou a lâmpada pela janela?
Resposta: Para ver como era a velocidade da luz.

Duas loiras estavam conversando quando começam a falar sobre filhos (já que as duas
tinham filhos pequenos) e uma delas falou:
- Sabe amiga, meu filho já tá andando faz 6 meses.
E a outra responde:
- Nooossaaaaaa! Então ele já deve tá bem longe eim...

Mensagens

Toda vez que praticar um ato, mesmo pequenino, com um bom pensamento, você o
preenche de uma energia que beneficiará você, de uma forma ou de outra, mais adiante.
Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se voltará contra você, mais
cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre,
bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber estas mesmas coisas de volta na
vida, o que ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida,
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os outros, acredite,
você estará fazendo para você mesmo.

A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, nós
nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamentos e ações de outras
pessoas. Nunca transfira seu poder para ninguém. Tente não se apegar a coisas porque
no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós
sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.

A sorte pode ser atraída pelo astral da pessoa. Aquele que acredita que merece algo
tem muito mais chances de atingi-los do que qualquer outro. Ao se levantar, agradeça a
presença de Deus em seu corpo e lembre-se de que, com manifestação da essência
divina, você merece tudo de bom que está por vir.

Pensamentos

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

Amo aquele que sonha com o impossível.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

A linguagem do amor está nos olhos.

Buscando proteger,
capacitar e gerar
oportunidades para
crianças, jovens e
adolescentes de Taubaté,
a prefeitura vem
investindo cada vez mais
em programas que visam
oferecer formação
profissional, cultural e
ambiental, além de
atividades esportivas e de
lazer, atingindo diversos
bairros da cidade onde
são atingidos mais de 69
mil jovens.Através das
secretarias de
Desenvolvimento e
Inclusão Social,
Educação e Esportes e
Lazer, a prefeitura vem
investindo no
desenvolvimento de
Programas como o
AMETRA (Atendimento
Múltiplo na Educação),
PEEJ (Programa Ensino,
Esportes e Juventude),
Integrarte, Quadra Viva,
Educarte, Ação Semear e
Escolinhas de Esportes
de Competição e
Iniciação, que atendem
em diversos bairros da
cidade, principalmente
os mais carentes.Os
principais bairros
atendidos na cidade são:
Areão, Três Marias,
Parque Planalto, Jardim
América, Jardim
Continental, Estiva,
Gurilândia, Esplanada Sta
Terezinha, Novo
Horizonte, Santa Tereza,
Sitio Santo Antonio, Vila
São José, Bela Vista,
Quinta Dos Eucaliptos,
Chácaras Reunidas
Brasil, Bosque da Saúde,
Cecap, Vila Aparecida,
Jardim Maria Augusta,
Baronesa, Vila São
Geraldo, Belém, Vila
Marli, Jaraguá, CECAP
III, Parque São Luiz,
Jardim Mourisco,
Emecal e diversos outros
locais na região central
com a CTI e o Esportes
Clube Taubaté, todos os
Parque Municipais da
cidade e Escolas da rede
Pública.No último
levantamento realizado
pelas secretarias
envolvidas, foi apontado
que mais de 69 mil
crianças e jovens são
beneficiados por meio
desses programas.De
acordo com o prefeito
Roberto Peixoto, a
prefeitura está ciente de
que crianças e
adolescentes que passam

mais tempo envolvidas
com atividades que
despertem seu interesse,
a c a b a m
consequentemente tendo
menos tempo para entrar
em contato com o mundo
da criminalidade e das
drogas, por isso, vem
incentivando esses
projetos e se engajando
numa luta contra a
violência, que é de toda a
s o c i e d a d e C o n h e ç a
alguns dos projetos
oferecidos pela
prefeitura às crianças e
jovens da
cidade:AMETRA -
oferece atendimento
integral e 26 oficinas de
iniciação social, em
parceria com o SENAI,
direcionadas a
adolescentes, com
atividades múltiplas
educativas, culturais,
recreativas, esportivas e
de lazer. Atende faixa
etária de 7 a 17 anos.
Oferece quatro refeições
diárias, atendimento bio-
psico-social.PEEJ – Visa
à promoção sócio-
educativa de crianças e
adolescentes entre 7 e 14
anos, durante 4 horas
diárias (fora do horário
escolar), desenvolvendo
atividades diversificadas
(educativas, culturais,
artísticas, esportivas e
recreativas). Oferece
duas refeições diárias,
a c o m p a n h a m e n t o
pediátrico e
odontológico.INTEGRARTE
– Oferece aos alunos da
Rede Municipal de
Ensino a oportunidade de
experimentar diversas
formas de arte. O
Integrarte é formado por
p r o f i s s i o n a i s
especializados nas áreas
de Artes Cênicas, Dança
e Ginástica Rítmica,
Artes Plásticas e Música,
além do Integrarte
Recreação que atua nas
escolas de tempo integral
com atividades
esportivas, gincanas,
brincadeiras e
intercâmbios, sendo uma
forma de preparação pré-
dirigida para a vida adulta,
contribuindo para a
formação da
c i d a d a n i a . A Ç Â O
SEMEAR – Consiste em
palestras de prevenção às
drogas, trabalhando a
motivação e
auto estima, abrange 57
mil alunos da rede

municipal, além de
entidades, comunidades e
outras instituições
solicitantes.ASTE Itaim
(Ação Social, Turismo e
Ecologia), oferecendo
atendimento de
aprendizagem lúdica,
iniciação musical,
educação física,
jardinagem, artes,
hotelaria e gastronomia
em parceria com o
SENAC, através de
c u r s o s
profissionalizantes para a
faixa etária de 7 a 14
anos.EDUCARTE: Em
parceria com a SOAPRO,
visa despertar na criança,
cujas mães trabalham
fora, a importância de sua
participação social,
desenvolvendo a
cidadania, criatividade e o
pensamento crítico,
através de uma
programação de
atividades variadas,
adequadas as faixas
etárias.QUADRA VIVA:
Projeto de inclusão com
atividade de iniciação
esportiva de 7 a 14 anos
que atende nas
modalidades: futsal,
vôlei, basquete e
handball. Cada criança é
obrigada a fazer 2
modalidades. Atende aos
bairros do Cecap,
Gurilândia, Vila
Aparecida, Jardim Maria
Augusta e
B a r o n e s a . C E N T R O
COMUNITÁRIO SANTA
HELENA (Bairro Água
Quente): Oferece cursos
de dança, ginástica,
capoeira, além de
atividades esportivas
como futsal, basquete,
handebol e
vôlei.ESCOLINHAS de
Esportes de
COMPETIÇÃO E
INICIAÇÃO: Oferece
atividades de iniciação em
várias modalidades e para
equipes de treinamento
com nível de competição.
Modalidades: Atletismo
Basquete Futebol
Ginástica Artística e
Rítmica Handball
Natação Tênis Voleibol.
Acontece em núcleos
localizados na CTI, Vila
São Geraldo, Belém, Vila
Marli, Jaraguá, CECAP
III, Parque São Luiz,
Jardim Mourisco,
Esportes Clube Taubaté,
Emecal, Vila São José,
ADC Ford, Associação de
Taubaté e TCC.

Prefeitura investe em políticas
públicas que hoje já atendem mais

de 69 mil crianças e jovens em
Taubaté


