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No próximo sábado 
(3/8/2013), a partir das 8h, 
haverá a 6º Conferência 
Municipal de Assistência 
Social de Caraguá, com o 
tema “A Gestão e o Finan-
ciamento na efetivação do 
Sistema Único de Assis-
tência Social (SUAS)”. O 
evento será no auditório 
do Centro Universitário 
Módulo. O encontro é des-
tinado aos representantes 
de universidades, poderes 
Executivo, Legislativo e 
Judiciário, conselhos mu-

nicipais, sociedade civil, 
trabalhadores e usuários 
dos programas da Assis-
tência Social. Serão discu-
tidos os eixos: o cofinan-
ciamento obrigatório da 
assistência social; a gestão 
do SUAS; vigilância so-
cioassistencial; processos 
de planejamento monito-
ramento e avaliação; a ges-
tão do trabalho; a gestão 
dos serviços, programas 
e projetos e a gestão dos 
benefícios no SUAS. Du-
rante o evento haverá de-

finição dos delegados que 
discutirão as principais 
reivindicações na 9º Con-
ferência Estadual de As-
sistência Social, que será 
realizada em outubro, em 
Atibaia (SP). A 6º Confe-
rência é aberta ao público 
e os interessados em par-
ticipar devem preencher a 
ficha de inscrição até sex-
ta-feira (2), no endereço: 
http://migre.me/fD2PM e 
enviar para o email: con-
selhosmunicipais.secas@
caraguatatuba.sp.gov.br.

Programação:

8h – Credenciamento e café

8h30 – Abertura oficial

9h – Leitura do Regimento Interno e 
aprovação

9h20 – Palestra

10h10 – Esclarecimentos

10h40 – Apresentação de coordenadores 
para os trabalhos em grupo

10h50 – Divisão dos grupos para discus-
são das propostas

12h – Almoço

13h – Apresentação e aprovação das pro-
postas lidas por sub-temas para relatório 
final pelos delegados

15h – Apresentações e aprovação do rela-
tório final e moções

15h20 - Eleição dos delegados

16h – Encerramento e café

 

Serviço

6ª Conferência Municipal de Assistência 
Social

Dia: 3 de agosto (sábado), a partir das 8h

Local: Auditório do Centro Universitário 
Módulo

Endereço: Avenida Frei Pacífico Wagner, 
653 – Centro

Telefone: (12) 3883-6548 – Conselho 
Municipal de Assistência Social (Comas)

Caraguátatuba
6ª Conferência 
Municipal de 

Assistência Social será 
neste sábado

Começa na próxima sema-
na a Expo Cruzeiro 2013 – 
A maior Festa do Vale do 
Paraíba e região. Sempre 
inovando, a Joe Produções 
traz o melhor cenário da 
música para animar a popu-
lação nos dez dias de festa. 
Este ano a Expo Cruzeiro 
receberá seis mega shows, 
que o público ajudou a es-
colher, além de exposições 
de animais de pequeno 
porte stands comerciais, 
praça de alimentação, par-
que de diversão e a Feira 
da Madrugada do Brás/SP. 
Para melhor infraestrutura 
do evento, a Expo Cruzei-
ro 2013 terá acesso para 
cadeirantes, entrada exclu-
siva para camarote balada, 
telões de alta definição, ba-
nheiros privativos e mui-
to mais. O local terá uma 
mega equipe de seguran-
ça, deixando o ambiente 
seguro e familiar.  O esta-
cionamento também terá 

inovação e será feito um es-
quema de monitoramento 
por câmeras. Expo Cruzei-
ro 2013A festa será aberta, 
na sexta-feira, dia 09, com 
Naldo. No dia 10, sábado, 
é a vez do grupo Sambô.  
A animação do domingo, 
dia 11, fica por conta da 
Galinha Pintadinha, que 
promete agitar a criança-
da.  A cantora Paula Fer-
nandes subirá ao palco, 
dia 16. Já a banda de rock 
nacional O Rappa sobe ao 
palco no sábado, dia 17.  
E, pra encerrar com chave 
de ouro a Expo Cruzeiro 
2013, se apresenta no do-
mingo, dia 18 Thiaguinho. 
Uma das novidades da 
Expo Cruzeiro é a barraca 
dos artistas de Cruzeiro, 
que vão montar um espaço 
dentro da Expo Cruzeiro 
e, toda receita arrecadada 
será para impulsionar a 
carreira artística dos mú-
sicos do município. Este 

projeto está sendo enca-
beçado pela dupla Ney 
e Edson e André Viana.  
As apresentações serão 
no camarote e na barra-
ca sertaneja, alegrando 
ainda mais a população 
que prestigiará o evento.  
Garanta já seu ingres-
so pista ou camarote.  
Nossos pontos de vendas 
são: Cruzeiro – Banca do 
Ewerson (Praça 9 de ju-
lho), Eclipse, Dimark, 
Ponto do Café e Promo-
ters no Calçadão (rua 5). 
Cachoeira Paulista – Fa-
zendinha Moda Coun-
try. Passa Quatro/MG – 
Man Som. Lorena – loja 
Dimarck. Guaratinguetá 
- loja Dimarck. Informa-
ções: (12) 3145-2201. 
 Acompanhe tudo o que 
acontece na montagem 
da estrutura da Expo Cru-
zeiro 2013 na nossa Fan 
Page oficial: www.face-
book.com/joeproducoes.

Vem ai a Expo Cruzeiro 
2013: a maior Festa do 

Vale do Paraíba

A Prefeitura de Jacareí 
fornece os materiais para 
as aulas e os usuários 
aprendem a arte com o 
professor Reinaldo de Al-
meida. “Começamos pela 
base, a preparação da tela, 
o traçado e a utilização 
dos pincéis e tintas. Aos 
poucos os alunos vão de-
senvolvendo as técnicas 
e surgem as obras”, conta 
o professor. Imagens da 
natureza são as preferidas 
entre os alunos. Francisco 
Estefânio está pintando 
uma paisagem a partir da 
observação da capa de um 
livro, e garante que  “fazer 

o que gosta, faz bem”. “A 
oficina de pintura é mais 
uma forma de trabalhar 
a capacidade, despertar a 
criatividade e melhorar a 
autoestima dos moradores 
de rua”, explica a psicólo-
ga Sônia Maria de Souza 
Moreira. Para o professor 
Reinaldo, com a arte os 
alunos treinam a paciên-
cia e melhoram o convívio 
com as outras pessoas. O 
Centro Pop oferece ain-
da atividades em grupo 
para os moradores de rua 
como  o curso de capaci-
tação, com a especialista 
em desenvolvimento hu-

mano Priscila Loureiro: 
“eles aprenderam sobre 
postura, regras, autono-
mia e são incentivados a 
buscar novas oportuni-
dades”. Os moradores de 
rua de Jacareí atendidos 
pelo Centro Pop utilizam o 
equipamento para fazer re-
feições, cuidar da higiene 
pessoal e  lavar as roupas. 
 Eles recebem tam-
bém  atendimento social 
e psicológico. O Cen-
tro Pop é um dos proje-
tos sociais mantidos pela 
prefeitura e fica na rua 
Rui Barbosa, 551, Cen-
tro, telefone 3962-1482.

Aulas de pintura ajuda 
no bem estar de  

moradores de rua
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Norte e Região Serrana, além de vários órgãos 
Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso Não Existe Falta de Jornais para demanda 
diariamente.
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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 Gal-
vao 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 Se-
nhora 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades
O teatro mais antigo em atividade no Brasil é o de Ouro Preto, em Minas Gerais, que 
está em funcionamento desde 1769.
A Bandeira Brasileira hasteada na Praça dos três Poderes, em Brasília, é a maior 
bandeira hasteada no mundo. Por não suportar o vento e rasgar, ela é substituída 
mensalmente. Cada mês um estado brasileiro diferente é responsável pelos custos da 
nova bandeira. 
Nos rios amazônicos, já foram descobertas 1.500 espécies de peixes, mas estima-se 
que exista pelo menos o dobro. Isso é quinze vezes mais do que todas as espécies de 
peixes encontradas nos rios da Europa.
O petróleo foi encontrado no Brasil pela primeira vez em 1939, em Lobato, próximo 
a Salvador, no Estado da Bahia.
Foi um sergipano radicado na França o criador do primeiro cartaz de propaganda de 
um filme. Cândido de Faria fez em 1902 o cartaz do filme “Les Victimes de l’Alcco-
lisme”, inspirado na obra de Emile Zola.
Os chimpanzés e os golfinhos são os únicos animais capazes de reconhecerem a si 
mesmo na frente de um espelho.
Rir durante o dia faz com que você durma melhor à noite.
40% dos telespectadores do Jornal Nacional dão boa noite ao apresentador no final.
Se você espirrar com muita força pode partir uma costela.
Todos os porcos espinhos flutuam na água.
Cabem cerca de 70 gotas em uma colher de chá.
A maioria dos batons possuem em sua composição escamas de peixe.
Por dia, os seres humanos piscam de 15 a 20 mil vezes.
Seu polegar é do comprimento do seu nariz.
Se dormirmos em média 8 horas por noite, aos 40 anos teremos dormido 13 anos.
16% das mulheres nascem loiras e 33% das mulheres são loiras.
Quando você refrigera alguma coisa, você não está fazendo com que elas se Forné 
fria, e sim, retirando o calor.
O material mais resistente criado pela natureza é a teia de aranha.

Humor
Dois matutos proseiam:
- Zé! Vamu brincá di antônimu?
- O que ocê falô?
- Brincá di antônimu! Qué dizê, uma coisa contráia da ôtra! Pur ixemplu: arto e baxo, 
forti e fraco...
- Ah, intindi! Intão vâmu sô!
- O qui vai valê?
- Uma cerveja... Eu cumeçu, são cincu prigunta. O premêro qui errá, paga.
Começaram a brincadeira:
- Gordo? - Magro!
- Hômi? - Muié!
- Verdi? - Verdi? Não sinhô, Verdi é cor e num tem antônimu, não!
- Craro qui tem! - Quár? - Maduro!
- Ai, perdi a aposta! Vâmu di novo, valendu ôtra cerveja? Mas dessa veiz eu cumeçu!
- Podi cumeçá!
- Saúdi? - Duença!
- Moiádu? - Seco!
- Agora ocê vau vê só, fidumaégua! Qué vê só?
- Fumu? - Não, não! Peraí, peraí... Fumo num tem antônimu!
- Craro qui tem, uai! - Intão, diz aí, qualé o antônimu de fumu?
- Vortemu, uai!

Mensagens
A parábola da rosa
Um certo homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente e, antes que 
ela desabrochasse, ele a examinou. Ele viu o botão que em breve desabrocharia, mas 
notou espinhos sobre o talo e pensou: Como pode uma linda flor vir de uma planta 
rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por este pensamento, ele se recusou a 
regar a rosa e, antes que estivesse pronta para desabrochar, ela morreu. Assim é com 
muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa: as qualidades dadas por Deus e 
plantadas em nós crescendo em meio aos espinhos de nossas falhas. Muitos de nós 
olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos, os defeitos. Nós nos deses-
peramos, achando que nada de bom pode vir de nosso interior. Nós nos recusamos a 
regar o bem dentro de nós e, consequentemente, isso morre. Nós nunca percebemos 
o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesma. Alguém 
mais deve mostrá-las a elas. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou 
conquistar é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras 
pessoas. Esta é a característica do amor, olhar uma pessoa e conhecer suas verdadei-
ras faltas. Aceitar aquela pessoa em sua vida, enquanto reconhece a beleza em sua 
alma e ajudá-la a perceber que ela pode superar suas aparentes imperfeições. Se nós 
mostrarmos a essas pessoas a rosa, elas superarão seus próprios espinhos. Só assim 
elas poderão desabrochar muitas e muitas vezes.

Pensamentos
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.
A alma move toda a matéria do mundo.
É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final. 
O que é verdadeiramente imortal é ter desistido de si mesmo.
Quem bate para ensinar, está ensinando a bater.
Podemos dar uma segunda chance, mas nunca uma terceira.
Sobre o que não se sabe falar, deve-se calar.
As mulheres fazem as malas, mas quem as carrega somos nós.
Confiar é uma prova de coragem e ser fiel é uma prova de amor.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
O passado joga pedra no futuro e todas elas caem no presente.
Quem tem atitudes rígidas tem mais dificuldade para sorrir.
É triste ter por amizade àquela que se tem por amor.
O difícil fazemos logo, o impossível demora um pouco mais.
Mesmo o mais pobre dentre nós cede perante a carga do amor.
Velhas canções são como vinho, melhoram com o tempo.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A única maneira de ter amigos é ser amigo.
Homens idosos são sempre jovens para aprender com lucro.
Suave á a água donde a correnteza é profunda.
Quem vive temeroso nunca está livre.
Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.

Aconteceu no último do-
mingo (28),  o 2° mutirão 
de castração a baixo custo 
para cães e gatos. O even-
to contou com o auxilio de 
três médicas veterinárias 
que castraram um total de 
102 animais. Para a marca-
ção de uma próxima data 
de mutirão serão necessá-
rios ao menos 50 animais 
cadastrados e confirmados 
para a castração. Poderão 
ser castrados caninos e fe-
linos de ambos os sexos a 
partir dos 5 meses de ida-
de. Agradecemos a colabo-
ração das médicas veteri-
nárias Dra. Mylene e Dra. 
Juliana, que auxiliaram e 
fizeram com que o evento 
acontecesse. A esteriliza-
ção (castração) é uma ci-

rurgia definitiva, evitando 
que as fêmeas entrem no 
cio e fiquem prenhes. A es-
terilização previne vários 
problemas de saúde em 
animais de estimação. Em 
cadelas e gatas a cirurgia 
elimina totalmente os ris-
cos de infecções uterinas e 
câncer de ovário, e se feita 
antes do primeiro ou se-
gundo cio, diminui extre-
mamente o risco de câncer 
de mama. A castração tam-
bém poupa o animal de al-
gumas reações instintivas 
ligadas ao sistema repro-
dutor e ao mesmo tempo 
em que se previne esses 
problemas, melhoramos a 
qualidade de vida desses 
animais e praticamente 
diminuímos ou elimina-

mos os abandonos. Um 
controle populacional bem 
elaborado é muito impor-
tante para manter o equi-
líbrio populacional e con-
ter as zoonoses (doenças 
transmissíveis dos animais 
para o homem). “Além de 
prevenir doenças, a esteri-
lização garante o bem-es-
tar dos animais, melhora a 
convivência entre animal 
e proprietário e represen-
ta a única medida eficaz 
no controle populacional 
de cães e gatos, evitando 
abandonos e crias indese-
jadas” - comenta a médica 
veterinária Carolina, res-
ponsável pela realização 
do evento. Para inscrições 
ou dúvidas ligue para o 
C.O.A., (12) 3674-3301

Secretaria de Saúde 
realiza 2º multirão de 

castração abaixo custo 
para cães e gatos
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Evento em São Luiz do 
Paraitinga terá palestras 
sobre turismo e agronegó-
cios; festa começa no dia 
2 de agosto no Mercado 
Municipal. O Sebrae-SP 
é um dos apoiadores da 2ª 
Festa da Cozinha Caipira 
de São Luiz do Paraitinga, 
promovida pela Prefeitura 
e Associação do Comércio 
e Indústria de São Luiz a 
partir do dia 2 de agosto 
no Mercado Municipal.

O Sebrae vai promover 
duas palestras durante o 
evento, com os temas “En-
tendendo a Cidade como 
Produto e Marca Turística” 
(2/8) e “Do Campo à Mesa 
– Desafios e Oportunida-
des” (9/8). Além disso, 
os empresários contarão 
com atendimentos gratui-
tos sobre gestão de negó-
cios às sextas (18h às 20h) 
e sábados (12h às 18h).
A festa terá atividades en-

tre nos dias 2, 3, 4, 9, 10 
e 11 de agosto. Os desta-
ques são as barracas de 
comidas típicas e de co-
zinha experimental, que 
vão priorizar as receitas 
locais, com o objetivo de 
resgatar e fortalecer as 
tradições e gastronomia.  
A cultura caipira tam-
bém terá espaço garan-
tido, com uma série de 
apresentações musicais 
nos seis dias da festa. 

Sebrae-SP na 2ª Festa 
da Cozinha Caipira

Palestras
Dia 2/8 (sexta)
16h - Palestra: “Entendendo a cidade como 
produto e marca turística”, com o consultor 
do Sebrae-SP Alexandre Robazza.

Dia 9/8 (sexta)
16h - Palestra: “Do Campo à Mesa - Desa-
fios e Oportunidades”, com o consultor do 
Sebrae-SP Jardel Busarello.

Atendimentos Gratuitos

Dias 2 e 9 – 18h às 20h
Dias 3 e 10 – 12h às 18h
Local: Mercado Municipal de São Luiz 
do Paraitinga (Rua Coronel Manoel Ben-
to, Centro).

Mais informações sobre o evento podem 
ser obtidas no site da Prefeitura de São 
Luiz do Paraitinga:

(www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br)

Sebrae-SP participa 
da 2ª Festa da Cozinha 

Caipira

Novamente no Brasil a es-
sência do Tango Portenho 
! Depois de ter percorrido 
os mais prestigiosos tea-
tros do país como : Teatro 
Nacional de Brasília, Tea-
tro Santa Isabel de Recife , 
Coliseu de Santos , Guai-
rão de Curitiba , Pedro Ivo 
de Florianópolis, Teatro 
Marista de Maringá e Lon-
drina, Theatro Central de 
Juiz de Fora , Memorial 
da América Latina em São 
Paulo e outros , se apresen-
ta pela PRIMEIRA VEZ 
EM CAMPOS DO JOR-
DÃO !! Show foi escolhi-
do para comemoração do 
458º aniversário da cida-
de de São Paulo no Me-
morial da América Latina 

dia 25 de janeiro de 2012 .  
Cabe resaltar que este 
espetáculo conta com a 
chancella da Embaixada 
Argentina no Brasil e foi 
distinguido com o prêmio 
“ Integração Cultural e Ar-
tística em 2009 pela Câma-
ra do Comércio da Argen-
tina Brasil em São Paulo 
Este espetáculo mantém a 
essência de seu objetivo 
em percorrer as diferentes 
épocas e estilos desta apai-
xonante música, sendo 
transmitido no estilo bem 
portenho dos cantores e na  
sensualidade e virtuosis-
mo de seus excepcionais 
bailarinos das famosas 
milongas e shows de Bue-
nos Aires o que garante a 

autenticidade deste show, 
“Sacando viruta ao piso“ 
desde o tradicional “ Por 
una cabeza” até o moder-
níssimo “ “Libertango” do 
maestro Astor Piazzola. 
 Completa o espetáculo 
uma emocionante home-
nagem ao grande poe-
ta nascido em São Paulo  
ALFREDO LE PERA le-
trista das inesquecíveis 
canções de Carlos Gar-
del como “ El dia que me 
quieiras”, “Volver” entre 
outras . As novas core-
ografias e figurinos pre-
parados especialmente 
para a turnê 2013 farão o 
deleite da platéia que as-
siste a este emocionante e 
maravilhoso espetáculo !

Tango…
Viaje al Sentimiento

O AUTÊNTICO TANGO ARGENTINO !
Artistas das famosas “Milongas” e Shows 

de Buenos Aires
10 de Agosto às 20:30h

Auditório Cláudio Santoro 
 Campos do Jordão

Durante a solenidade de 
inauguração do Centro 
Integrado de Desenvolvi-
mento Educacional (Cide 
Centro), no Tinga, no úl-
timo sábado, foi firma-
do acordo de cooperação 
técnica entre o Governo 
Municipal, por meio da 
secretaria de Educação, e 
a Associação dos Vetera-
nos de Basquete do Esta-
do de São Paulo (Avesp) 
para o desenvolvimento 
do Projeto Gibi (Grupo 
de Iniciação ao Basquete-
bol Infantil), nas escolas 
municipais. O objetivo do 
projeto é incluir social-
mente o aluno por meio do 
basquetebol, proporcio-
nando-lhe desenvolvimen-
to sadio, longe de vícios. 

E ainda, diminuir a eva-
são escolar, despertando 
nos estudantes o interesse 
pela prática deste esporte. 
Além disso, capacitar os 
professores de educação 
física para inovar e massi-
ficar o ensino do basquete. 
A partir de agosto, o Pro-
jeto Gibi será desenvolvi-
do na Emef Profª Maria 
Aparecida de Carvalho, 
no CIDE Centro (Tinga), e 
atenderá 240 alunos entre 
8 e 14 anos. Posteriormen-
te, também farão parte do 
projeto 30 alunos da Emef 
Profª Edna Maria Noguei-
ra Ferraz (Perequê Mirim) 
e 60 alunos da Emef Prof. 
Antônio de Freitas Avelar 
(Estrela D’Alva). O pro-
jeto Gibi foi implantado, 

em Caraguá, em 2010, 
em parceria com secreta-
ria de Esportes. “Caraguá 
foi a primeira cidade a 
desenvolver esse progra-
ma. Foi o cartão de visitas 
para que a Avesp pudesse 
ampliar o projeto em São 
Paulo e também no Rio 
de Janeiro”, disse o repre-
sentante da Avesp, Caio 
Cesar Franco da Silvei-
ra, ex-atleta da Seleção 
Brasileira de Basquete 
(1996). O professor e co-
ordenador Francisco Pinto 
disse que a secretaria de 
Educação dará continui-
dade ao Projeto Gibi, que 
será mais uma ferramenta 
de inclusão social, for-
mação do cidadão e con-
tenção da evasão escolar.

Caraguátatuba
Escolas municipais 
terão Projeto Gibi

A Prefeitura de Ubatuba 
informa à população que 
está iniciando a construção 
de um Centro de Esportes 
& Lazer no bairro Ipiran-
guinha. O novo espaço 
esportivo e social será im-
plantado em terreno locali-
zado ao lado da Escola Es-
tadual Idalina do Amaral 
Graça, na rua da Cascata.  
 O governo do Estado já 
estava praticamente desis-
tindo de ceder ao Muni-
cípio a área, pois a antiga 
administração havia per-
dido todos os prazos de 
resposta ao processo de 
permissão, que vinha tra-
mitando a mais de 2 anos.
No entanto, após um se-
mestre de trabalho inten-
so, a atual gestão conse-
guiu confirmar a cessão 
do local ao município, 

regularizar o processo de 
financiamento da cons-
trução e dar início à obra. 
O projeto será financiado 
com recursos da Caixa 
Econômica Federal e cus-
tará cerca de R$ 250 mil. 
 A previsão é de que o 
novo Centro de Esportes 
& Lazer do Ipiranguinha 
conte com uma quadra 
poliesportiva, uma acade-
mia da 3ª idade, uma aca-
demia da 1ª idade, mesas 
de xadrez e damas, parque 
infantil e espaços desti-
nados à ginástica e lazer.
O prefeito de Uba-
tuba, Mauricio (PT), 
que vem pessoalmente  
acompanhando os traba-
lhos para regularização do 
projeto, ficou muito feliz 
com o início das obras.  
“O início desta obra me 

deixa extremamente satis-
feito, pois ela representa 
um resumo deste primei-
ro semestre de prefeitura. 
Este era um espaço vazio e 
um projeto parado há mais 
de um ano, com diversos 
problemas de documenta-
ção, de prazos e de custeio. 
No entanto, todos sabem 
que o Ipiranguinha preci-
sa de numa área que pos-
sa servir como alternativa 
de ocupação e atividade 
para os jovens da região. 
 E foi colocando todo o 
processo em ordem, rea-
lizando reuniões em Uba-
tuba e na Capital, des-
travando os impasses de  
financiamento, que con-
seguimos tirar do pa-
pel esta obra que be-
neficiará milhares de 
pessoas.” disse Mauricio.

Prefeitura inicia  
construção do Centro 
de Esportes & Lazer o 

Ipiranguinha
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Basílica de 
Tremembé abre as 

portas e inicia a 
Novena Jubilar 2013

A Basílica do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé foi 
reaberta na noite de sába-
do, dia 27. A solenidade 
contou com a presença 
de autoridades políticas 
e religiosas da região e 
com a Celebração Euca-
rística presidida pelo Bis-
po Diocesano de Taubaté, 
Dom Carmo João Rhoden.
A imagem do Senhor Bom 
Jesus foi removida do sa-
lão onde funciona a igre-
ja provisória e saiu em 
procissão pelo centro da 
Praça Padre Luiz Balmes. 
Dom Carmo abençoou as 
portas da Basílica e a ima-
gem de 350 anos voltou à 
sua “casa” oficial. Cerca 
de três mil pessoas acom-
panharam o momento his-
tórico para a igreja. Dia 27 
também foi a abertura ofi-
cial da Novena Jubilar ao 
Bom Jesus de Tremembé.
Ao término da missa, o pá-

roco e reitor do Santuário, 
Padre José Vicente, lançou 
as ações comemorativas 
do Jubileu de 350 anos da 
presença da imagem do 
Bom Jesus no município. 
Foram lançadas a Revista 
do Senhor Bom Jesus do 
Tremembé, a Bíblia Sagra-
da do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé e uma imagem 
miniatura em madeira, ré-
plica da original. A Revis-
ta que foi distribuída em 
várias Dioceses do Vale do 
Paraíba divulga a história 
da Basílica, da imagem do 
Bom Jesus, do Carmelo da 
Santa Face e Pio XII e traz 
a programação completa 
da Novena Jubilar 2013 e 
do Espaço Família. A Bí-
blia Sagrada do Bom Jesus 
além da evangelização, 
resgata a história do Bom 
Jesus em Tremembé. Por 
fim, a réplica em madeira, 
que pode ser encontrada 

na Loja Bom Jesus, tem 
o objetivo de aproximar 
a comunidade da verda-
deira imagem entalhada 
em madeira há 350 anos.
A primeira fase do proje-
to de restauração acaba 
de ser concluída. Nesta 
etapa, toda a estrutura do 
telhado da igreja foi tra-
balhada. As telhas foram 
retiradas para lavagem 
e a estrutura de madeira 
foi trocada. Além disso,  
toda a área de madeira 
do telhado passou por um 
processo de descupiniza-
ção (retirada dos cupins). 
Mesmo com as portas 
abertas, o processo de 
restauro da Basílica con-
tinua. Após o período da 
novena, as missas duran-
te a semana serão cele-
bradas no salão da igreja 
provisória. Aos finais de 
semana as missas acon-
tecem dentro da Basílica.

Comunidade do Taipas 
terá Academia da

Melhor Idade

Atendendo a solicitação da 
comunidade, a Subprefei-
tura de Moreira César rea-
lizou, nas últimas semanas, 
a instalação de parque in-
fantil no bairro do Taipas. 
Os serviços tiveram início 

no dia 1º de julho, com a 
colocação dos brinquedos, 
voltados para as crianças 
do bairro como opção de 
lazer e entretenimento.
Após a montagem do par-
que infantil, a equipe da 

Subprefeitura está finali-
zando agora a instalação 
de uma AMI – Academia 
da Melhor Idade ao lado 
do parque, benefician-
do, também os adultos 
que moram na região.

Conselho ajuda na
preparação da
Conferência de 

Cultura
A comissão do Conselho 
Municipal de Cultura para 
a realização da Conferên-
cia Municipal de Cultura 
se reuniu na sexta-feira 
(26) para preparar o even-
to, que acontecerá na ETE 
João Gomes de Araújo, no 
dia 10 de agosto. Essa será 

a III Conferência Munici-
pal de Cultura que a cida-
de realizará, com o obje-
tivo de elencar propostas 
locais, estaduais e federais 
para desenvolvimento cul-
tural. As propostas locais 
também deverão fazer par-
te do plano municipal de 

Cultura. O tema deste ano 
é “Uma Política de Estado 
para a Cultura: Desafios do 
Sistema Municipal de Cul-
tura”. O evento será aberto 
e toda a população precisa 
participar para que as pro-
postas reflitam realmente 
os anseios da comunidade.

Caraguatatuba vai 
promover 2º Festival de 

Viola Caipira de 
Caraguatatuba

Quem gosta da boa música 
regional terá a oportunida-
de de participar ou presti-
giar o 2º Festival de Viola 
Caipira de Caraguatatuba. 
O evento é uma realização 
do A Fundacc (Fundação 
Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba) que 
está com inscrições aber-
tas para os interessados. 
O 2º Festival de Viola 
Caipira de Caraguatatu-

ba será realizado no dia 
24 de agosto (sábado) a 
partir das 14h na Praça  
Dr. Cândido Motta, no 
centro. Podem participar 
do concurso, duplas ou 
trios com viola caipira, 
violão e/ou acordeom.  O 
festival é aberto ao públi-
co e terá premiação em 
dinheiro para os três pri-
meiros colocados (R$ 2 
mil, R$ 1 mil e R$ 800 res-

pectivamente). A lista com 
as vinte duplas ou trios 
selecionados pela Comis-
são de Seleção será divul-
gada no dia 16 de agosto,  
no Quadro de Avisos 
Gerais da Fundação.  
As informações com-
pletas do festival estão 
disponíveis no link Edi-
tais e Licitações no site 
da Fundacc ou pelo te-
lefone (12) 3897.5661.

Taubaté assina
convênio para

construção de creches

A Prefeitura de Taubaté 
assinou hoje um convênio 
com o Governo do Esta-
do para a construção de 
cinco novas creches no 
município. Serão 900 no-
vas vagas no total, sendo 
180 por unidade. A pre-
visão inicial é de que as 
creches sejam construídas 
nos bairros Campos Elíse-
os, Vila Olímpia, Estiva, 

Jardim Columbia e Coli-
nas de Belém. No evento, 
que aconteceu no Palácio 
dos Bandeirantes em São 
Paulo na manhã desta se-
gunda-feira, dia 29, o go-
vernador Geraldo Alckmin 
anunciou um total de 439 
creches no Estado, com um 
investimento de R$ 570 
milhões, uma media de R$ 
1,2 milhão para a cons-

trução de cada unidade.  
O próximo passo é apre-
sentar ao Governo do 
Estado o local e projeto 
das unidades, para que 
a verba seja liberada.  
O programa Creche Es-
cola, do Governo do Es-
tado, é desenvolvido 
pelas Secretarias de Es-
tado de Desenvolvimen-
to Social e Educação.


