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A Gazeta
dos

Municípios
        23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
        24º Ano

O evento acontece em 
comemoração aos 24 
anos de criação da Cia. 

 PM e homenageia o sol-
dado reformado Fran-
cisco Paulino da Silva, 

que, como atleta repre-
sentou com dignidade 
a cidade em provas pe-
destres por todo o Brasil.  
A prova visa ainda pro-
mover a integração da 
Polícia Militar com a co-
munidade, dentro dos 
princípios da Polícia 
Comunitária e incenti-
var a pratica esportiva.  
A prova principal tem per-
curso de 10Km, enquanto 
os mais novos (até 14 anos) 
terão percursos de 2Km e 
6Km (entre 15 a 17 anos). 
A largada será às 9h, em 
frente ao quartel da Polícia 
Militar de Ubatuba, na rua 
Marília, parque Vivamar 
e as inscrições podem ser 
feitas no site www.minha-
sinscricoes.com.br/corri-
dasoldadopaulino/2013/. 
A “16ª Prova Pedestre 
Soldado Paulino” tem o 
patrocínio da Petrobras, 
realização Associação 
Esportiva de Ubatuba e 
apoio da 3ª Cia da Polí-
cia Militar e Prefeitura de 
Ubatuba, por meio da Se-
cretaria de Esporte e Lazer

A 16ª edição da  
tradicional “Prova  
Pedestre Soldado  

Paulino” será realizada 
no próximo dia 27 de 

outubro

Conferência Nacional 
de Educação vai ser re-
alizada em Fevereiro 
de 2014 em Brasília. 
 No dia 27 de setembro, 
todas as delegações que 
foram cadastradas no 
Centro de Convenções de 
Serra Negra, em seguida 
houve a abertura do even-
to com apresentações cul-
turais, aprovação do Regi-
mento Interno e Palestra.  
No dia 28, segundo dia 
da Etapa Estadual da CO-
NAE ocorreram debates 
por eixos temáticos, pa-
lestras e plenárias. Uba-
tuba elegeu 4 delegados 
para a CONAE – Etapa 

Nacional que será reali-
zada em Brasília de 17 a 
21 de Fevereiro de 2014.  
As delegadas de Ubatuba 
são: Thais Herminia Ro-
drigues, Maria do Carmo 
de Oliveira Ribeiro, Ja-
cqueline Silveira Pereira 
Conceição e Maria Rita 
de San Juan Zahra. Elas 
irão participar da última 
etapa em Brasília e repre-
sentando todo Estado de 
São Paulo, e composto 
pelos seus 645 municípios 
com aproximadamente 
30 milhões de habitantes.  
Compareceram 1.749 de-
legados eleitos pelos seg-
mentos: Educação Básica, 

Educação Profissional e 
Educação Superior, den-
tro dos quais 422 dele-
gados foram eleitos para 
seguir para Etapa Nacio-
nal em Brasília, onde vão 
ser deliberadas o conjun-
to de propostas que vai 
subsidiar a efetivação e 
a implementação do Pla-
no Nacional de Educação 
pelos municípios, pelos 
estados e pelo Distrito 
Federal, no contexto da 
construção do Sistema 
Nacional de Educação, 
abrangendo especialmen-
te a participação popular, 
a cooperação federativa e 
o regime de colaboração.

Secretaria de Educação 
de Ubatuba elege  

4 delegados em Serra 
Negra

De 22 a 25 de outubro, 
cerca de 600 alunos de 
quatro escolas da rede 
pública de Campos do 
Jordão vão ter a oportuni-
dade de visitar a Estação 
Móvel de Ensino do Pro-
jeto “Elektro nas Escolas”. 
 A Estação Móvel con-
ta com infraestrutu-
ra para atuar, simul-
taneamente, como 
Laboratório de Eficiência 
 Energética, no qual as 
crianças poderão aprender 
mais sobre a origem e a 
história da eletricidade. Os 
visitantes também recebe-

rão orientações sobre o uso 
racional da energia, por 
meio de experiências, ma-
quetes, projeção de vídeos 
e outras atrações como:  
· Anel Saltador; · Ca-
sinha de consumo;  
· Diferença entre lâmpa-
da incandescente e fluo-
rescente; · Energia elé-
trica gerada pelo corpo 
humano - pilha humana. 
“Este projeto educacio-
nal, que tem como obje-
tivo principal promover 
a capacitação dos edu-
cadores da rede pública, 
visa ainda a disseminação 

de informações sobre o 
uso eficiente e seguro da 
energia elétrica junto à 
comunidade escolar”, des-
tacou Evandro Romanini, 
Especialista de Eficiên-
cia Energética da Elektro.  
SERVIÇO: Evento: Pro-
jeto Elektro nas Esco-
las – Campos do Jordão. 
Data: 22 a 25/10. Local: 
E.M. DR. DOMINGOS 
JAGUARIBE. E.M. PRO-
Fª ELIZABETH JANA-
CREK DE ANDRADE. 
E.M. MONSENHOR 
JOSÉ VITA. E.M. LAU-
RINDA DA MATTA.

ALUNOS DE CAMPOS 
DO JORDÃO RECEBEM 
ESTAÇÃO MÓVEL DE 

ENSINO

Regiões do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte re-
cebem a 16ª e a 17ª uni-
dades do projeto que 
capacitará a população 
em quatro áreas da beleza
A primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo (FUSSESP), 
Lu Alckmin, esteve na 
última quinta-feira (17) 
nas cidades de Taubaté e 
Ilhabela para inaugurar o 
16º e o 17º Polos Regio-
nais da Escola de Beleza.
O projeto é uma inicia-
tiva do FUSSESP em 
parceria com os Fundos 
Municipais e entidades 
assistenciais da capital e 
visa oferecer qualificação 
profissional para pessoas 
desempregadas, em cursos 
de Assistente de Cabelei-
reiro, Depilação e Design 

de Sobrancelhas, Manicu-
re e Pedicure e Maquiador.
�Doamos os unifor-
mes dos alunos e todos 
os equipamentos neces-
sários para a realização 
de cada um dos cursos. 
Também repassamos uma 
verba para o Fundo Mu-
nicipal para a compra de 
insumos e pagamos o sa-
lário dos professores�, 
explicou Lu Alckmin.
Até o final do ano, serão 
inaugurados 28 Polos Re-
gionais da Escola de Be-
leza no interior e 28 na 
capital. Já estão em funcio-
namento quinze Polos de 
Beleza no interior, nas ci-
dades de Juquiá, Registro, 
São Manuel, São Pedro, 
Santa Fé do Sul, Colina, 
Tupã, Tarumã, Angatuba, 
Pirajuí, Aparecida, Mogi 
das Cruzes, Mirandópolis, 

Dracena e Cabreúva. Na 
capital, já foram inaugu-
rados oito Polos de Bele-
za, nas zonas oeste e sul.
Sobre a Escola de Beleza
O projeto Escola de Bele-
za foi lançado em outubro 
de 2011 na capital, na sede 
do Fundo Social de Solida-
riedade do Estado de São 
Paulo, no Parque da Água 
Branca, para oferecer qua-
lificação profissional na 
área da Beleza, com cursos 
de Maquiagem, Depilação 
e Design de Sobrancelhas, 
Assistente de Cabeleirei-
ro e Manicure e Pedicure.
O objetivo da iniciati-
va é atender pessoas de-
sempregadas a partir de 
18 anos. Até o momento, 
foram capacitadas 2.764 
pessoas na sede do FUS-
SESP e nos novos Polos 
da capital e do interior.

Polos Regionais da  
Escola de Beleza são 

inaugurados em  
Taubaté e Ilhabela
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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.

Em ofício endereçado 
ao governador Geral-
do Alckmin, presiden-
te da Aprecesp solicita 
oficialização das cidades 
de Brotas, Guaratinguetá 
e Olímpia como estâncias 
turísticas. Ilhabela (SP) – 
O presidente da Aprecesp 
(Associação das Prefeitu-
ras das Cidades Estância 
do Estado de São Paulo), 
Antônio Luiz Colucci, 
encaminhou ofício ao go-
vernador Geraldo Alck-
min (PSDB) reforçando 
o pedido de elevação dos 
municípios de Brotas, 
Guaratinguetá e Olímpia à 
categoria de estância turís-
tica. O ofício foi assinado 
durante o 6º Encontro das 
Estâncias, que reuniu pre-
feitos e representantes de 
31 estâncias, realizado no 
último sábado em Ilhabe-
la, no litoral norte, “Enten-
demos que as três cidades 
já reúnem as condições ne-
cessárias para se tornarem 
estâncias turísticas e que 
contribuirão, ainda mais, 

para o fomento do turismo 
paulista”, avaliou Colucci, 
prefeito de Ilhabela. Se-
gundo ele, a Aprecesp vem 
acompanhando o processo 
de outros municípios que 
desejam se tornar estância 
turística. Ainda no sábado, 
em Brotas, o governador 
Geraldo Alckmin (PSDB) 
assinou um projeto de lei 
que prevê a oficialização 
do município como estân-
cia. Isso ocorrerá quando o 
projeto for aprovado pela 
Assembleia Legislativa e 
sancionado pelo governa-
dor. A cidade, localizada 
a 240km de São Paulo, é 
conhecida por suas atra-
ções turísticas e pela tradi-
ção nos esportes radicais, 
como rafting e o boiacross. 
Após a elevação à catego-
ria de estância, Brotas po-
derá receber recursos do 
Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias), o que 
deve impulsionar ainda 
mais o turismo local. “Na 
pratica brotas já é uma es-

tancia turística, mas ain-
da não tinha o reconhe-
cimento jurídico, e isso é 
importante porque existe 
um fundo para as estân-
cias que é de mais de R$ 
250 milhões para apoiar 
o turismo, que gera em-
prego distribui renda e é 
fonte de oportunidade”, 
disse Alckmin durante a 
assinatura do projeto de 
lei. Sobre a Aprecesp. A 
Aprecesp é uma entidade 
privada e sem fins lucrati-
vos, criada em 1985 com 
o objetivo de representar 
os interesses e trabalhar 
pelo desenvolvimento 
turístico das cidades es-
tância no litoral e interior 
paulista. Hoje congrega 
67 estâncias que estão di-
vididas entre Balneárias, 
Climáticas, Hidrominerais 
e Turísticas. A entidade 
tem assento no Conselho 
Estadual de Turismo, na 
Câmara de Turismo da Fe-
deração do Comércio e no 
COC (Conselho de Orien-
tação e Controle) do Dade.

Aprecesp reforça  
pedido de elevação
de três cidades à  

categoria de estância

O ex-prefeito de Santa 
Branca, popularmente co-
nhecido como Peixinho, 
morreu na madrugada des-
te domingo aos 48 anos. 

Ele foi acometido de um 
enfarto fulminante por 
volta das 05h00. Odair 
Leal da Rocha Júnior, 
conhecido pelo folclóri-

co chapéu e costume de 
recitar versos era casado 
e tinha dois filhos. Che-
gou a ser preso em duas 
oportunidades, acusado 
de tráfico de drogas, mas 
teve seu caso arquivado 
pelo Tribunal de Justiça 
que o isentou da acusação. 
Seu corpo está no salão 
da Câmara Municipal de 
Santa Branca, onde será 
velado até o horário do 
sepultamento, às 16h30 
desta segunda-feira.

Morre Peixinho  
ex-prefeito de Santa 
Branca, aos 48 anos
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No próximo dia 25 de 
outubro a cidade de Ca-
çapava, na região de São 
José dos Campos e Tauba-
té, irá receber um grande 
show da dupla João Neto 
e Frederico. O evento faz 
parte da plataforma Claro 
Circuito Sertanejo, que irá 
realizar outros nove shows 
pelo estado de São Paulo. 
Esta é a primeira vez que 
a operadora dá nome a 

uma série de shows neste 
segmento, e o objetivo é 
oferecer uma experiência 
diferenciada de entrete-
nimento além de estrei-
tar o canal de relaciona-
mento com os clientes.  
A apresentação aconte-
cerá no Estância Nati-
va (Rodovia Presidente 
Dutra – Km 133 Rio
-SP, contato (12) 3955-
9420), a partir das 23h.

Claro Circuito 
Sertanejo leva 

João Neto e 
Frederico a  
Caçapava

A SIPATMA (Semana 
Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho e 
Meio Ambiente) da Fibria 
começou no último dia 21 
e vai até o dia 26 de outu-
bro. Além das tradicionais 
palestras sobre segurança, 
saúde e qualidade de vida, 
em 2013 o evento terá 
uma caminhada ecológica. 
A caminhada programada 
para o dia 26 de outubro 
contará com até 50 em-
pregados e seus familiares 
que vão percorrer um tra-
jeto de 7 quilômetros  par-
tindo do Núcleo de Edu-
cação Ambiental - NEA, 
passando pela Estação de 
Tratamento de Efluentes 
– ETE até chegar na fábri-
ca de resíduos Proactiva. 
Para animar a caminhada, 
os participantes irão res-
ponder a um quiz sobre 
segurança e meio ambien-
te, aliando conhecimento 
e atividade física em uma 
programação diferencia-
da na manhã de sábado. 
A ação conta com o apoio 
do Projeto Rio Vivo, que 
este ano comemora seus 
10 anos, uma iniciativa da 
BandVale pela preserva-
ção do rio Paraíba do Sul, 

além da Prefeitura Muni-
cipal e Corpo de Bombei-
ros cidade. O evento - A 
SIPATMA começou no dia 
21 de outubro com a apre-
sentação dos jovens que 
integram o Projeto Batu-
cando, desenvolvido pela  
ONG (Organização Não 
Governamental) Instituto 
Santa Branca de Desen-
volvimento Sustentável 
em parceria com a Fibria. 
Quinze jovens agitaram os 
empregados com quatro 
coreografias empolgantes 
que trouxeram ritmos va-
riados como hip hop, axé, 
dança country e contem-
porânea. Ao longo de toda 
a semana, os profissionais 
vão participar de palestras 
cujo objetivo é garantir a 
segurança e o bem-estar 
de todos. Além disso, es-
tandes dentro da fábrica 
apresentarão o Programa 
Colmeias, que tem o obje-
tivo de desenvolver e aper-
feiçoar a atividade apícola, 
organizando de forma sus-
tentável a cadeia do mel 
por meio do uso múltiplo 
das florestas de eucalipto 
nas Unidades da Fibria. 
O programa proporciona 
a melhoria na geração de 

renda e na qualidade de 
vida das comunidades, dos 
produtores rurais e de suas 
famílias. Na ocasião, será 
feita a distribuição gratui-
ta de mel para os visitan-
tes. O encerramento do 
evento, no dia 25, fica por 
conta da Orquestra Meni-
nos do GAMT (Grupo de 
Assessoria e Mobilização 
de Talentos), uma ONG 
que atua  em Caçapava 
desenvolvendo projetos 
relacionados cultura, edu-
cação, esporte e cidadania 
– que também conta com 
o apoio da Fibria. Premia-
ção - No dia, 26, após a 
caminhada, serão conhe-
cidos os vencedores do 
Concurso de Pintura São 
Silvestre na Cor do Seu 
Olhar, ação desenvolvida 
como parte da Campa-
nha de Resíduos Sólidos 
“O que tenho a ver com 
isso?”, em parceria com 
a Prefeitura e a Fundação 
Cultural de Jacareí e apoio 
da Cooperativa Jacareí 
Recicla. O concurso foi 
destinado aos alunos do 
Ensino Fundamental I e II 
e Ensino Médio das esco-
las EE Antônio José de Si-
queira e EMEF José Eboli.

Semana Interna de  
Prevenção de  

Acidentes do Trabalho 
e Meio Ambiente da  

Fibria terá caminhada 
ecológica em 2013

Programação
21/10

8h – Abertura
Apresentação do Grupo de Dança 

Batucando
14h -  Nutrição: onde ela pode nos 

levar

22/10
10h – Será que estou preparado 

para uma emergência?
14h – Importância e cuidados com a 

atividade física

23/10
9h – Mário Christ: uma lição de vida
11h – Como me preparar para a apo-

sentadoria

14h - Como me preparar para a apo-
sentadoria

24/10
10h – O estrago que a dependência 

química pode causar em nossas 
vidas

14h – Alcoolismo: como trilhar um 
caminho para o equilíbrio

25/10
10h – Plantas que curam

16h – Encerramento com a apre-
sentação da Orquestra Meninos do 

GAMT

26/10
9h - Caminhada Ecológica

TV Futura firma
parceria com Unitau 
durante Congresso

Internacional

Assinatura deu aber-
tura à mesa redon-
da “Cultura e Desen-
volvimento Regional”
O Reitor da Unitau, Prof. 
Dr. José Rui Camargo, o 
Pró-reitor de Extensão, 
Prof. Dr. José Felício Gou-
ssain Murade, juntamente 
com a diretora geral da TV 
Futura, Lucia Araújo e o 
coordenador de operações 
do canal, Acácio Jacin-
to, assinaram na tarde do 
dia 16, quarta-feira, um 
convênio entre a Univer-
sidade e o canal, abrindo 
uma das mesas redondas 
que compõem o 2º Con-
gresso Internacional de 
Ciência, Tecnologia e De-
senvolvimento (Cicted).
O convênio proporcio-
nará um elo entre a Uni-
tau e a TV Futura, assim 
como entre as outras 30 
universidades convenia-
das com o canal, com ge-
ração de conteúdos pela 
TV Unitau, que serão 
transmitidos em parceria 
com a TV Futura, assim 
como também haverá a 
transmissão de progra-
mas do canal, ou seja, 
um intercâmbio de maté-
rias e conteúdos gerados.
Para a diretora geral da 
TV Futura, Lucia Araújo, 
cada convênio que o canal 
faz enriquece a possibili-
dade de abordar conteú-
dos de qualidade que dão 
conta da imensa diversi-
dade cultural brasileira. 
“O Vale do Paraíba tem 
uma grande representa-

ção do ponto de vista não 
apenas da história de São 
Paulo, mas da história do 
Brasil e do patrimônio cul-
tural brasileiro”, afirmou.
Para ela, é fundamental o 
papel da Universidade de 
Taubaté no compromisso 
social e educacional com 
a população. “Estar junto 
com a Universidade cum-
pre o papel de batalhar para 
a melhora da educação bra-
sileira”, completou Lucia.
A Universidade de Tauba-
té pretende colocar no 
ar a TV Unitau em de-
zembro, porém já estão 
sendo transmitidos no 
Canal Futura entrevistas 
e conteúdos gerados na 
Universidade. Para Thia-
go Molina, diretor da TV 
Unitau, a parceria agre-
ga valor e é um modo de 
motivar os funcionários e 
alunos da Instituição. “A 
parceria nos dará mais 
força para produzir con-
teúdo com qualidade para 
chegar à casa dos teles-
pectadores”, disse Molina.
Evento: A assinatura mar-
cou a abertura da mesa 
redonda “Cultura e De-
senvolvimento Regional”, 
que contou com a presen-
ça do Secretário de Cultu-
ra do Estado de São Paulo, 
Prof. Dr. Marcelo Mattos 
Araújo, da vice-presiden-
te do Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico 
e Turístico (Condepha-
at), Valéria Rossi Do-
mingos, e o Pró-reitor de 

Extensão, Prof. Dr. José 
Felício Goussain Murade.
Durante a mesa, foram 
abordados assuntos rela-
cionados à cultura regio-
nal do Vale do Paraíba, 
agendas e perspectivas 
para uma agenda regional 
de trabalho, assim como 
rotas culturais da região.
O Secretário, Prof. Dr. 
Marcelo Mattos Araújo, 
falou da grande riqueza 
cultural e histórica que o 
Vale do Paraíba apresenta, 
e como isso pode ser abor-
dado em eventos e rotas 
turísticas. “Podemos avan-
çar na discussão e reflexão 
de uma gestão pró-inte-
grada entre as cidades do 
Vale do Paraíba, que de-
fendem vários patrimônios 
culturais”, disse Araújo.
O evento contou com a 
presença de secretários de 
cultura da região, como os 
da cidade de Taubaté e de 
São Luiz do Paraitinga.
Houve abertura para per-
guntas, promovendo a in-
teração do público com o 
assunto tratado. “O Vale 
do Paraíba tem uma re-
levância muito forte no 
sentido de preservar e 
cuidar de todo o patrimô-
nio e acervo que é pre-
sente aqui, e temos que 
prestigiar ao máximo”, 
afirmou a artista plás-
tica Rosana Simi 
Peres dos Santos.
Após a mesa redonda, o 
público foi divido em três 
grupos de trabalho, para 
discutirem sobre os temas: 
economia criativa, patri-
mônio e gestão cultural.
O 2º Congresso Inter-
nacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvi-
mento (Cicted) segue até 
dia 19, sábado, com vá-
rias palestras e apresenta-
ções. Mais informações, 
assim como a programa-
ção completa, podem ser 
obtidas no site da Uni-
tau (www.unitau.br).



22 de Outubro de 2013 página 4A GAzetA dos Municípios

Final do Campeonato
Brasileiro de  

Paratriathlon será  
disputada em Caraguá 

no próximo mês
A 4ª Etapa do Campeonato 
Brasileiro de Paratriathlon 
e a Triathlon Cup movi-
mentam a Praia do Indaiá, 
no dia 3 de novembro. As 
provas começam às 8h, 
na altura do Quiosque 35. 
O torneio reúne atletas e 
atletas paralímpicos. Além 
da última fase do Campe-
onato Brasileiro de Para-
triathlon, haverá o Festival 
Aquático Inclusivo. Os 
participantes competem 
nas categorias divididas 
por faixa etária, Militar, 
Revezamento e Paratria-
thlon. O percurso Olím-
pico terá 1.500 m de nata-
ção, 40 km de ciclismo e 
10 km de corrida. No Fit-
ness, os atletas nadam 375 
m, pedalam 10 km e cor-
rem 2,5 km. Os circuitos 
do Paratriathlon e Sprint 
são compostos por 750 m 

de natação, 20 km de pe-
dalada e 5 km de prova pe-
destre. O itinerário do Fes-
tival Aquático Inclusivo 
será formado por 750 m.
As inscrições para o Cam-
peonato Brasileiro de Para-
triathlon e a Triathlon Cup 
podem ser feitas no site 
www.dotsports.com.br. Os 
prazos são os seguintes: 2º 
lote até 21 de outubro; 3º 
lote de 22 a 30 de outubro 
(último prazo online); e 4º 
lote de 31 de outubro a 2 
de novembro, se houver 
vagas remanescentes. A 
taxa varia de R$ 70 a R$ 
380 conforme o lote, perí-
odo e a categoria. O valor 
da inscrição dos compe-
tidores do Paratriathlon é 
R$ 100 até do dia 28.   O 
cadastro para os atletas 
e atletas paralímpicos de 
Caraguá é gratuito e pode 

ser realizado na secreta-
ria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Ido-
so, pessoalmente ou pelo 
telefone (12) 3897-7023.  
O endereço é Av. Rio 
de Janeiro, 860- Indaiá.  
A inscrição ter-
mina no dia 31.  
A 4ª Etapa do Campe-
onato Brasileiro de Pa-
ratriathlon e a Triathlon 
Cup são organizadas 
pela Federação Paulis-
ta de Triathlon (SPTri).  
O evento conta com os 
apoios do Governo Mu-
nicipal, por meio das se-
cretarias de Esportes, dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Ido-
so, Turismo, Educação e 
Trânsito, além do Centro 
Universitário Módulo e 
da Confederação Brasilei-
ra de Triathlon (CBTri). 

Com delegação reduzida, 
Pinda segue rumo aos 77º 
Jogos Abertos do Interior

A delegação de Pinda-
monhangaba leva apenas 
120 atletas para as dispu-
tas dos 77º Jogos Aber-
tos do Interior “Horácio 
Baby Barioni”., que neste 
ano se realizam em Mogi 
das Cruzes. A cidade,  
que já foi campeã da 
competição e desban
cou a forte São José dos 
Campos na temporada 
2011, chegou ater delega-

ção de 4780 competidores.
O primeiro desafio será 
contra o time de vôlei mas-
culino de Taubaté. Pinda-
monhangaba disputará as 
modalidades de atletis-
mo, basquete masculino,  
bocha, capoeira, ginásti-
ca artística, ginástica rít-
mica, vôlei masculino, 
judô masculino e natação. 
A delegação está alo-
jada  na escola munici-

pal professora Noemia 
Real Fidalgo Rodeio.
Segundo o prefei-
to Vito Ardito Lerario,  
a delegação pindense é 
formada apenas por atle-
tas da cidade e o objetivo 
é desenvolver no municí-
pio o esporte social, com 
isto, os alunos das esco-
linhas terão oportunida-
de de futuramente defen-
der a camisa da cidade.

O projeto “Boa Energia 
nas Escolas” foi encer-
rado na última semana, 
com saldo positivo. De-
senvolvido em 13 escolas 
municipais pela Prefei-
tura e Bandeirante Ener-
gia, o projeto levou mais 
conscientização para es-
tudantes e comunidade.
As escolas envolvidas de-
senvolveram atividades 
e ações para o uso cons-
ciente da energia elétrica 
com alunos, tendo a par-
ticipação de familiares. 
Também foram usados 
kits e  houve a presença 
da unidade móvel edu-
cativa da Bandeirante.
A escola Prof. Manoel Cé-
sar Ribeiro, no Crispim, 
foi um exemplo. Os alu-
nos do segundo ano reve-
zavam levando um bone-
co “mascote” para casa e, 
neste dia, se lembravam 
de realizar ações de eco-
nomia de energia. Cada 
ação foi fotografada e in-
tegrou um diário conten-

do ainda depoimentos dos 
pais e responsáveis. Em 
algumas residências, o re-
sultado foi imediato, com-
provado nas contas de luz.  
A professora da turma 
pretende dar continuida-
de a este trabalho nes-
te e nos próximos anos.
Na “Vito Ardito”, Arare-
tama, a conscientização 
foi levada para a escola. 
O local recebeu nova cai-
xa de luz e as lâmpadas 
do prédio foram trocadas. 
Segundo a gestora, as lu-
zes e ventiladores que 
ficavam sempre ligados 
agora só são acionados 
em caso de necessidade.
Na “Lauro Vicente”, Ter-
ra dos Ipês II, os alunos 
desenvolveram uma série 
de projetos, entre eles, 
outras fontes de energia, 
maquete com os pais, re-
colhimento de pilhas, 
cartazes e jogral apresen-
tados para toda a escola.
A escola José Gonçalves 
da Silva “Seu Juquinha”, 

no loteamento Liberdade, 
também teve uma gran-
de transformação. Entre 
os projetos, os alunos do 
quarto ano entrevistaram 
eletricistas e tiveram a ini-
ciativa de propor para a es-
cola a troca das lâmpadas 
externas por outras com 
fotocélula, ou seja, aquelas 
utilizadas em postes, que 
se apagam com a luz do 
dia. Também foi feita uma 
maquete da escola, envol-
vendo várias disciplinas, 
também utilizando as lâm-
padas com fotocélulas.
O multiplicador do pro-
jeto, Valter Ebram, fi-
cou satisfeito com a 
participação de Pinda.  
“O envolvimento no pro-
jeto foi impressionante. 
Tivemos 60 professo-
res em ação, mudando a 
mentalidade dos alunos, 
familiares e funcionários. 
E esse projeto é perma-
nente, pois o professor 
se transforma em mul-
tiplicador!”, destacou.

“Boa Energia nas  
Escolas” conscientiza 
alunos e comunidade

Ubatuba sedia Festival
Internacional Tropixel

entre os dias 21 e 25 de 
Outubro

Organizado em parceria 
com a rede de eventos in-
ternacionais Pixelache, o 
Festival Tropixel – Arte, 
Ciência, Tecnologia e 
Sociedade reúne artis-
tas, cientistas, ativistas e 
pesquisadores de diferen-
tes lugares do Brasil e do 
mundo entre os dias 21 e 
25 de outubro em Ubatuba.  
A intenção do Tropixel, 
festival que integra a Se-
mana Nacional de Ciência 
e Tecnologia, é articular 
criticamente particulari-
dades brasileiras na fron-
teira entre a cultura e a 
tecnologia. Por um lado,  
a iniciativa se dá com re-
ferências científicas e te-
óricas. Por outro, com 
práticas experimentais 
contemporâneas, em busca 

de futuros justos, sustentá-
veis e inclusivos. O Festi-
val Tropixel é articulado 
pelo núcleo Ubalab (Nú-
cleo de Articulação de Cul-
tura Digital Experimental 
de Ubatuba) e pela UFJF 
(Universidade Federal de 
Juiz de Fora), junto à uma 
comissão organizadora 
com abrangência nacional,  
bem como grupos e 
instituições locais.  
"O Festival Tropixel é 
um momento importan-
te para debater projetos 
de Tecnologia com a po-
pulação da nossa cidade,  
com a possibilidade de 
dar visibilidade à inicia-
tivas locais e avaliar o 
potencial tecnológico de 
Ubatuba", avalia Pedro 
Seno, assessor de tecno-

logia da informação da 
prefeitura. Fórum Muni-
cipal de TI e Educação: 
O Fórum de Tecnologia 
da Informação e Educa-
ção é um evento público 
municipal de tecnologia, 
parte integrante do Festi-
val Tropixel e da Semana 
Nacional de Tecnologia. 
De acordo com a organiza-
ção, o objetivo do encontro 
é apresentar aos presentes 
as iniciativas de TI existen-
tes em Ubatuba. O Fórum 
acontece na E. M. Tancre-
do de Almeida Neves, na 
próxima quarta-feira, dia 
23 de outubro, entre às 19 
horas e 21:30 horas. O E. 
M. Tancredo de Almeida 
Neves está localizado à 
Av. Rio Grande do 
Sul, 600 – Centro.


