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A GAzetA dos Municípios

Pinda contará com 
Pronto Socorro Infantil

Inauguração do
Centro de Operações

Integradas em Taubaté

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está desenvol-
vendo várias ações em prol 
da saúde e o município 
contará com um equipa-
mento muito importante, 
trata-se do Pronto Socorro 
Infantil. Esta unidade irá 
funcionar no antigo Pronto 
Atendimento da Unimed 
O presidente da Unimed 
Pinda, José Renato Schi-
midt, membros da direto-
ria da Unimed, o presiden-
te do Conselho Municipal 
de Saúde, José Fernandes, 
o vereador Marco Aurélio, 
a secretária de Saúde e As-
sistência Social,  Sandra 
Tutihashi , o prefeito, e 
demais convidados, par-
ticiparam deste momento 
histórico para o município.
 O Pronto Socorro Infantil 
será instalado num espaço 
com três mil metros qua-
drados com aproximada-
mente dois mil metros de 
área construída. Neste es-
paço a prefeitura contará 
com elevador para macas, 
gerador, rede de ar com-
primido e oxigênio, salas 
cirúrgicas, piso hospita-
lar com características 
bactericidas e piso da 
sala cirúrgica importa-

O Centro de Operações 
Integradas (COI), foi inau-
gurado. A proposta do 
COI é ser um centro mo-

dos com fiação de co-
bre para evitar choques.
 De acordo com as infor-
mações da secretária de 
Saúde e Assistência So-
cial, haverá Chamamento 
Público para que seja ad-
ministrado o PS Infantil 
e o local poderá estar em 
funcionamento na primei-
ra quinzena de outubro.
 “Nós não estávamos mais 
utilizando esse prédio e 
a prefeitura precisava de 
uma área, então conversa-
mos com a administração 
e foi feita a desapropria-
ção amigável, devido a 
grande importância do PS 
Infantil”, afirma o presi-
dente da Unimed Pinda.
 O presidente do Comus, 
José Fernandes, comenta 
que é uma grande honra 
participar deste momen-
to tão importante para o 
município, porque é um 
grande avanço. “Tudo 
quanto há na saúde é ne-
cessária aprovação do Co-
mus e estamos muito sa-
tisfeitos, porque sabemos 
que haverá mudan-
ças para melhorias
 na área da saúde”.
 A secretária de Saúde e 
Assistência Social , San-

derno de vigilância atra-
vés de câmeras, que vai 
integrar forças de segu-
rança e assistência como 

dra Tutihashi, comenta que 
atualmente o espaço que a 
cidade possui é insuficien-
te para atender toda a po-
pulação e com o PS Infantil 
o Pronto Socorro terá mais 
capacidade física para que 
os profissionais possam 
atender os moradores. Ela
 agradece toda a equipe 
da Saúde, que veste a ca-
misa e batalha por qua-
lidade no atendimento.
 O prefeito Vito Ardi-
to Lerário,  agradeceu a 
todos que contribuíram 
com este momento úni-
co para Pindamonhan-
gaba. Ele afirma que o 
Pronto Socorro foi feito 
há vinte anos e tornou-se 
pequeno para atender a 
atual demanda e com o 
PS Infantil será possível 
atender melhor a popula-
ção, além disso, a cidade 
contará com três UPAs, 
em breve será inaugu-
rada uma unidade bási-
ca de saúde na Terra dos 
Ipês e a administração 
está investindo na área.
 Legenda Foto: Prefei-
to afirmou que este é 
um importante passo 
para o desenvolvimento 
da saúde no município.

Polícia Militar, Guarda 
Municipal, Bombeiros, 
Defesa Civil, Assistên-
cia Social, entre outros.

Acessa SP aumenta 
tempo de conexão à

internet para usuários

A partir de terça-fei-
ra, 1º de julho, os usuá-
rios do Acessa SP, pro-
grama de inclusão do 
Governo do Estado, ge-
renciado pela Secreta-
ria de Gestão Pública, 
passaram a ter uma hora 
de acesso ininterrup-
to à internet, e não mais 
os 30 minutos de praxe.
O novo tempo de utili-
zação atende a antigas 
solicitações de usuários 
e passa a permitir o de-
senvolvimento de novas 
atividades e parcerias 
no âmbito do Programa, 
como cursos e treina-
mentos que demandem 

mais tempo de conexão.
“Ampliar o tempo de aces-
so à internet para uma 
hora vai nos permitir tam-
bém aumentar nosso le-
que de produtos e, temos 
certeza, elevar o grau de 
satisfação dos nossos usu-
ários pelas novas possibi-
lidades que irão surgir”,
 aposta Waldemir Capu-
to, secretário de Gestão 
Pública.  Segundo ele, a 
projeção é de que até 2015 
todos os pontos do Progra-
ma tenham uma conexão 
de 4 Mbps. Investimen-
tos: A mudança ocorre si-
multaneamente em todos 
os 785 pontos do Acessa 

SP em de todo o Estado. 
A modernização do Pro-
grama, com instalação de 
computadores mais poten-
tes e ampliação do link de 
conexão à internet para 2 
Mbps em 98% dos pontos, 
complementa a inicia-
tiva de oferecer um 
atendimento com mais 
qualidade e acelerar o 
processo de inclusão 
digital em São Paulo.
A alteração não muda as 
demais regras de acesso do 
Programa. Após o término 
do período, caso não haja 
usuários na lista de espe-
ra, é possível renovar o 
acesso por mais uma hora.

Redenção da Serra
ganha veículos novos

A frota municipal de Re-
denção da Serra ganha 
mais dois veículos novos. 
Dessa vez foi para a área 
da saúde: uma ambulância 
Sprint ano: 2013/2014 e 
uma van ano: 2014/2015. 
Uma parceria do muni-

cípio de Redenção da 
Serra com o Governo 
do Estado de São Paulo.
O prefeito já vinha es-
truturando a frota 
de veículos da 
Prefeitura e agora com 
mais estas novas via-

turas ajudará em muito 
o atendimento a muni-
cipalidade.O chefe do 
executivo aproveitou o 
momento ao lado do go-
vernador para realizar no-
vas solicitações em bene-
fício ao povo redencense.
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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 Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 
Uma solteirona descobriu que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que 
fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse 
ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há uma semana e ficou grávida 
só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca 
deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia 
perdido uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

Ubatuba recebe grandes 
eventos esportivos até

o fim do ano

No próximo domingo, dia 
6 de julho, será a vez do 
Desafio das 28 Praias, pro-
va de corrida rústica que 
percorrerá a costa sul do 
município da Tabatinga a 
praia Dura, por trechos de 
trilhas, estradas e praias. 
Os atletas podem participar 
em diferentes categorias 
de revezamento ou solo.
Já em agosto, chega em 
Ubatuba a prova interna-
cional K42. É sua 6ª edi-
ção e pela primeira vez ela 
será no estado de São Pau-
lo. A prova promete atrair 
competidores de diversos 
pontos do país e do exte-
rior, com trajeto alternan-
do trechos de trilha e estra-
das, todos com o belíssimo 
cenário da Mata Atlântica.

Agendada para o dia 30 de 
agosto, a corrida terá cate-
gorias solo e revezamen-
to, além da prova Kids, 
para crianças, que contará 
com alunos de escolas da 
rede pública municipal.
Em setembro, de 19 a 28, 
Ubatuba será sede da eta-
pa brasileira do Circuito 
Mundial de Corrida de 
Aventura, com a realiza-
ção do Ecomotion/Pro.
Considerada a maior 
corrida de aventura 
das Américas, a prova
 terá largada e chegada 
em Ubatuba, com apro-
ximadamente 500km de 
percurso percorridos na 
Serra do Mar e na re-
gião do Vale do Paraíba.
Durante o desafio, os atle-

tas enfrentarão trechos de 
trekking, bike, canoagem, 
natação e técnicas verticais.
Em outubro é a vez da já 
tradicional Ubatuba Night 
Run. Em novembro, acon-
tece o Ubatuba Trail Run, 
na região norte da cidade.
Com a realização desses 
eventos, a ação da Secre-
taria de Turismo busca 
colocar Ubatuba em uma 
condição de destaque en-
tre os destinos de aventura.
Com uma paisagem natu-
ral que favorece a pratica 
de atividades na natureza, 
a cidade tem tudo para 
acolher provas importan-
tes que promovam o bem 
estar e o ambientalismo.
Não existe assun-
tos relacionados
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Caçapava: vem aí os Jogos de 
Inverno da Cidade Simpatia

Taubaté realiza mais um
levantamento de larvas de

Dengue

José Rui Camargo assume 
reitoria da UNITAU no dia 3

Os JICS- Jogos de Inver-
no da Cidade Simpatia 
tem início no dia 14 de 
julho e terminam no dia 
3 de agosto. Em sua 44ª 
edição, os JICS contarão 
com a participação de 22 
equipes que reúnem um 
total de 1,4 mil atletas.

A prefeitura de Taubaté, 
em suas atividades de ro-
tina de combate à Dengue, 
realiza a partir do dia 01 
de julho, terça-feira, mais 
uma Análise de Densidade 
Larvária (ADL). A análise 
é feita por amostragem e 
detecta qual região do mu-
nicípio apresenta maior in-
festação de larvas do mos-
quito Aedes aegypti. Os 
dados possibilitam a inten-
sificação do combate ao 
inseto nas áreas da cidade.
O estudo é desenvol-
vido pelos agentes do 
Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS), que 
durante duas semanas irão 
percorrer a cidade, cole-
tando amostras de larvas 
recolhidas nos imóveis 
dos quarteirões sorteados 
em todas as seis áreas do 
município. Após encer-
ramento da avaliação, os 
resultados obtidos geram 
o Índice Breteau (IB), 
um valor numérico que 
define a quantidade de 
insetos em fase de desen-
volvimento encontrados 
nos locais vistoriados, e 

Consuni dá posse à chapa 
eleita em votação do Colé-
gio Eleitoral Especial para 
um mandato de quatro anos
 O Conselho Univer-
sitário da UNITAU
 reconduz, na próxima 
quinta-feira, dia 03, o 
Prof. Dr. José Rui Camar-
go ao cargo de Reitor da 
Instituição para um novo 
mandado de quatro anos, e 
empossa o Prof. Dr. Isnard 
de Albuquerque Câma-
ra Neto como vice-reitor.
A chapa formada pelos 
docentes foi eleita a pri-
meira colocada na vota-
ção do Colégio Eleitoral
 Especial da Universida-
de e na votação interna 
(consulta prévia) realiza-
da aos alunos e funcio-

Os atletas caçapavenses 
vão participar das disputas 
nas seguintes modalida-
des: basquete, vôlei, atle-
tismo, futebol, natação, tê-
nis de mesa, xadrez, malha 
e bocha. Já o futsal mascu-
lino e feminino, além dos 
caçapavenses, vai contar 

serão utilizados para nor-
tear as ações de controle 
do mosquito no município.
O índice de tranquilidade é 
1,0 ou menos (significa que 
para cada 100 imóveis vi-
sitados somente um apre-
senta larvas do mosquito). 
O índice é considerado to-
lerável até 1,5. Acima des-
se nível há risco iminente 
de epidemia de Dengue.
No último levantamento, 
que ocorreu em janeiro, a 
área que apresentou maior 
densidade larvária é a que 
compreende os bairros: 
Água Quente, Gurilân-
dia, Ana Rosa, Parque 
Urupês, Santa Clara, Sha-
lon, Vila São José, Ma-
ria Augusta e São Carlos.
A doença
A Dengue é uma do-
ença viral transmitida 
pela picada da fêmea do 
mosquito Aedes aegypti 
contaminada. Os princi-
pais sintomas são: febre, 
dor nas juntas, dor de ca-
beça, dor atrás dos olhos, 
dor muscular, manchas 
avermelhadas pelo cor-
po e falta de apetite.

nários da UNITAU. A 
portaria de nomeação, 
assinada pelo prefeito Or-
tiz Júnior, foi publicada 
no último sábado, dia 28.  
O Reitor manterá en-
tre suas metas para 
os próximos quatro 
anos a consolidação das 
conquistas obtidas na 
gestão 2010-2014, com 
a transparência dos atos 
da UNITAU e o diálo-
go com as comunida-
des interna e externa.
Também são metas 
da gestão 2014-2018:
Desenvolver estudos, 
em parceria com a Pre-
feitura de Taubaté, para 
a implantação da Ci-
dade Universitária;
Implementar a jor-

com jogadores de Jacareí 
e São José dos Campos.
Os jogos de quadras vão 
ser disputados no Ginásio 
Municipal de Esportes. 
As partidas de futebol se-
rão no Estádio Municipal.
A cancha do Jardim São 
José será palco para as dis-
putas de bocha. Já os jogos 
de malha vão acontecer 
na raia do Piratininga. Na 
avenida Doutor Antônio 
Pereira Bueno acontecem 
as disputas do atletismo. 
Os jogos de xadrez se-
rão na Praça da Bandeira.
Os JICS são organizados 
pela secretaria de cul-
tura, esporte e lazer do 
Município de Caçapava.

Os sinais de alerta que 
podem surgir a partir do 
terceiro dia da doença: 
vômitos intensos, san-
gramento, manchas na 
pele, fezes escuras, dor 
de barriga, pele fria e pá-
lida, tontura e agitação. A 
orientação nesses casos é 
procurar atendimento mé-
dico para os exames que 
identificam a doença. Em 
casa é recomendado o re-
pouso, ingestão de líqui-
do, alimentação rica em 
frutas e não se medicar 
sem consultar o médico.
A Dengue não tem vacina 
e por isso é preciso com-
bater vigiando os espaços 
urbanos todos os dias para 
não criar o mosquito. Sem 
mosquito não tem Den-
gue, pois a doença não 
se transmite de outra for-
ma que não a picada da 
fêmea de Aedes aegypti.
Para evitar a infestação 
do mosquito é preciso não 
deixar água parada em va-
sos, plantas aquáticas, não 
usar pratos embaixo de va-
sos de planta e não jogar 
lixo em terrenos baldios.

nada de trabalho 
para os professores;
Realizar gestão financei-
ra e administrativa efi-
cazes, com vistas à me-
lhoria da qualidade de 
ensino e dos indicadores 
de desempenho dos cursos;
Ampliar o número de cur-
sos e alunos de Pós-gradua-
ção e do Colégio UNITAU;
Ampliar a captação 
de recursos externos;
Ampliar as parcerias com 
empresas, organizações 
e entidades públicas e 
privadas da Região Me-
tropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte.
 A recondução do Reitor 
ao cargo e a posse do vi-
ce-reitor acontecem em 
uma cerimônia interna.

Prefeitura de Ubatuba estende 
Festa de São Pedro por mais 

uma semana
Barraca da tainha segue 
funcionando com pra-
to a R$ 45 e Vila Caiçara 
promove novas atrações 
a partir desta quarta-feira
A tradicional Festa de São 
Pedro Pescador de Ubatu-
ba reuniu cerca de 25 mil 
pessoas entre o fim da tar-
de da última quarta-feira e 
a noite do último domingo 
na Praça de Eventos da ci-
dade e devido ao sucesso 
da festa a prefeitura deci-
diu estender por mais uma 
semana as comemorações.
“Em função do suces-
so do evento, da gran-
de presença de turistas 
estrangeiros e da estrutura 
montada, decidimos esten-
der a comemoração por 
mais uma semana, fazen-
do com que a cidade tenha 
atrações em uma época 
em que precisa de uma 
política pública de com-
bate à sazonalidade”, in-
forma o prefeito Mauricio.
Nesta terça-feira, o te-
lão instalado no espaço 
exibe os últimos jogos
 das oitavas-de-final da 
Copa do Mundo. Na quar-
ta-feira e na quinta-feira, a 
Vila Caiçara volta a fun-
cionar. A barraca da tainha 
na brasa não fecha e tem 
uma novidade: o prato fi-
cou mais barato (R$45).
Na sexta-feira, o telão exi-
be o jogo entre Brasil e 
Colômbia pelas quartas-
de-final da competição e as 
atrações do evento conti-
nuam funcionando, inclu-
sive neste fim de semana.
O evento de cunho cul-
tural e religioso chegou à 
sua 91a edição em 2014 e 
mais uma vez valorizou a 
cultura caiçara e popular.
Com a cidade cheia de tu-
ristas brasileiros e estran-
geiros em função da Copa, 
a prefeitura encontrou na 

festa uma oportunidade 
ímpar para potencializar as 
atividades turísticas e cul-
turais na baixa temporada.
A festa deste ano incluiu 
uma extensa programação 
cultural e artística, além 
das barracas de bebidas e 
comidas da culinária local.
Destaque para a ampla 
estrutura montada para 
receber o evento, a maior 
da história, e para a Vila 
Caiçara, construída es-
pecialmente para exaltar 
as tradições da região.
Destaque também para 
a apresentação da ban-
da paulistana de forró 
Bicho de Pé, que colo-
cou o público para dan-
çar no domingo com 
seu repertório nota dez.
Rainha dos Pescadores
Moradora do Sertão da 
Quina e filha de uma fa-
mília que vive da pes-
ca, Maria Alice da Sil-
va Rocha, 16 anos, foi 
eleita a Rainha dos 
Pescadores de 2014.
Estudante do segundo ano 
do ensino médio E.M Tho-
mas Ribeiro de Lima, a jo-
vem gosta de futebol, ballet 
e é apaixonada pelo surf.
“Fico muito feliz em ter 
vencido o concurso. Pri-
meiro por ser uma con-
quista pessoal minha. 
Mas o mais importante é 
que sou caiçara, filha de 
pescadores e minha vitó-
ria representa a valoriza-
ção da nossa cultura e da 
nossa gente. Precisamos 
muito valorizar nossas tra-
dições”, pontua a jovem.
Vila Caiçara
Construída especialmen-
te para exaltar as tradi-
ções e a cultura caiça-
ra, a Vila Caiçara fez 
sucesso durante a festa.
O espaço reproduziu 
fielmente a estética das 

moradias locais, com 
paredes de pau a pique, 
decoração típica, jane-
las de bambu, fogão à le-
nha e panelas de ferro.
De acordo com Maurici 
Romeu da Silva, pesca-
dor e secretário municipal 
de Pesca, Agricultura e 
Abastecimento, os prin-
cipais objetivos da ação 
são resgatar e promover 
a identidade cultural cai-
çara durante o evento.
“Nas duas festas de São 
Pedro que organizamos 
desde que assumimos a 
prefeitura fizemos ques-
tão de montar a estrutura 
da Vila Caiçara. Com ela, 
mantemos vivas nossas 
tradições mais antigas e 
apresentamos sua beleza 
à nossa população e aos 
visitantes”, conta Romeu.
Um dos responsáveis 
pela construção da vila, 
Mario Gato reafirma 
as palavras de Maurici. 
Para ele, a Festa de São 
Pedro nasceu do povo
 e é fundamental apre-
sentar o modo de 
vida de quem a criou.
“Esse espaço busca re-
cuperar o que deixaram 
de lado. Ele também re-
presenta as nossas comu-
nidades e a preservação 
dos nossos costumes. Te-
mos um imenso orgulho 
de tudo isso”, diz Mario.
Dentro da programação 
da festa, o Fórum das Co-
munidades Tradicionais 
Indígenas, Quilombo-
las e Caiçaras de Angra 
dos Reis, Paraty e Uba-
tuba lançou a campa-
nha Preservar é Resistir.
O objetivo da iniciati-
va é garantir a manuten-
ção dos territórios tra-
dicionais e preservar o 
estilo de vida das popu-
lações que neles residem.

José Rui assume reitoria da 
Unitau no dia 3

O Conselho Universitá-
rio da Unitau reconduz, 
na próxima quinta-fei-
ra, dia 3, o Prof. Dr. José 
Rui Camargo ao cargo 
de Reitor da Instituição 
para um novo manda-
do de quatro anos, e em-

possa o Prof. Dr. Isnard 
de Albuquerque Câmara 
Neto como vice-reitor.
A chapa formada
 pelos docentes foi elei-
ta a primeira colocada na 
votação do Colégio Elei-
toral Especial da Uni-

versidade e na votação 
interna (consulta prévia) 
realizada aos alunos e 
funcionários da Unitau. 
A portaria de nomeação, 
assinada pelo prefeito Or-
tiz Júnior, foi publicada 
no último sábado, dia 28.
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Prefeito de Tremembé 
conquista mais

emendas no valor de 
R$ 1,72 milhões

Ilhabela recebe o 2º
Festival de Jazz e

Semana Internacional
de Vela

O prefeito municipal Mar-
celo Vaqueli assinou cinco 
novas emendas que irão 
trazer muitas melhorias e 
benefícios para Tremem-
bé. Os valores somam 
R$ 1.752.994,84. A sole-
nidade aconteceu na úl-
tima sexta-feira, 27, no 
Palácio dos Bandeirantes, 
sede do Governo Paulista.
Entre as conquistas estão 
a revitalização do can-
teiro central da Avenida 
dos Ipês na Flor do Vale 
(R$ 160 mil) e obras de 
infraestrutura na Avenida 
Maria do Carmo Ribeiro 
(R$ 530 mil). De acordo 
com o prefeito, processos 
licitatórios vão garantir a 
realização dos serviços.

“Ilhabela in Jazz” rece-
be músicos como Naná 
Vasconcelos e Lui Coim-
bra, Funk como Le Gus-
ta, Gary Brown, Yusa e 
James Carter. Já a pro-
gramação da Semana In-
ternacional de Vela inclui 
além das competições 
náuticas, shows de Arnal-
do Antunes, Ira!, Brothers 
of Brazil, Zeca Baleiro, 
Chambinho do Arcodeon 
e Bamboa Samba Club.
Moradores e turistas te-
rão atrações para todos os 
gostos no inverno da ilha.
Ilhabela espera receber mi-
lhares de turistas durante 
as férias escolares do mês 
de julho, “Será um mês 
de julho inesquecível em 
Ilhabela, com a segunda
 edição do Festival de 
Jazz e a nossa tradicio-
nal Semana Internacio-
nal de Vela. Eventos de
 qualidade e que vão mo-
vimentar a cidade em 
pleno inverno, promo-
vendo ótimas opções 
de lazer para nossos
 moradores e aos turis-
tas que visitarão a ci-
dade”, avaliou o pre-
feito Toninho Colucci.
Esporte náutico
As atrações do inverno 
na “Capital Nacional da 
Vela” começam no dia 4 
de julho, com a abertura 
da 41ª Semana Internacio-
nal de Velas de Monotipos 
e Bicos de Proa de Ilha-
bela, às 11h30, no Centro 
de Regatas (Secretaria de 
Esportes), na praia do Pe-
queá. O evento reúne os 
melhores velejadores de 
monotipos da América La-
tina e espera receber mais 

Vaqueli conta que a emen-
da de R$ 250 mil vai resul-
tar na construção do CCI 
(Centro de Convivência 
do Idoso) que é um Pro-
jeto de Responsabilidade 
Social, que visa atender 
o idoso em suas neces-
sidades físicas, sociais e 
mentais, voltados para a 
realidade (bairro, cidade), 
objetivando o resgate da 
cidadania da população 
idosa e promovendo sua 
inserção na sociedade ati-
va, por meio do acesso a 
Cursos, Palestras, Ativi-
dades Física, Orientação 
Nutricional e de Saúde, 
com o propósito de me-
lhorar a qualidade de vida. 
Esse recurso foi possível 

de 200 barcos. Já entre 19 
e 26 de julho acontece a 
41ª Ilhabela Sailing Week, 
no Yatch Club de Ilhabela. 
São esperados veleiros de 
oceano de vários iates clu-
bes do Brasil e de outros 
países sul-americanos. 
A primeira largada será 
no domingo (20/7), para 
a Regata Alcatrazes por 
Boreste, tradicional prova 
de abertura em homena-
gem à Marinha do Brasil.
Ilhabela in Jazz
Do esporte para a mú-
sica. No dia 4 de julho 
será realizada a aber-
tura da Degustação 
Musical, projeto que 
contempla duas noites 
de shows gratuitos, com 
bandas do cenário na-
cional e local. As apre-
sentações acontecem 
na Praça das Bandei-
ras, a beira mar, na Vila.
Ainda na área musical, 
a cidade recebe, no mes-
mo local, o “Ilhabela in 
Jazz” – 2º Festival In-
ternacional de Jazz de 
Ilhabela. O evento vai de 
10 a 12 de julho, sem-
pre a partir das 20h, com 
apresentações de gran-
des nomes do segmento.
Os shows do “Ilhabela 
in Jazz” estão confirma-
dos: Dia 10 – Pau Brasil, 
Naná Vasconcelos e Lui 
Coimbra, e James Carter 
(atração internacional); 
Dia 11 – Trio Curupi-
ram Banda Mantiqueira e 
Yusa (atração internacio-
nal); e Dia 12 – Ulisses 
Rocha Trio, Gary Brown 
(atração internacional) 
e Funk Como Le Gusta.
O palco da Race Village 

graças ao empenho do pre-
feito junto ao Deputado 
Estadual Samuel Moreira.
No valor de R$ 60 mil 
e resultante de emen-
da de autoria do depu-
tado Padre Afonso, a 
FAMUTRE (Fanfarra 
Municipal de Tremembé) 
vai receber instrumen-
tos e uniformes novos.
Um convênio foi assina-
do junto ao DADE que 
soma R$ 752.994.84, os 
recursos serão destinados 
à realização de obras de 
infraestrutura e revitaliza-
ção da Praça Zuellington 
de Oliveira e na Quadra 
de Esportes da Avenida 7 
de Janeiro, ambas melho-
rias no Jardim Santana.

em 2014 vai receber as ce-
rimônias de abertura e pre-
miação das regatas, além 
de shows musicais de 
Arnaldo Antunes (19/7), 
da banda Ira! (20/7), Bro-
thers of Brazil (21/7), 
Zeca Baleiro (22/7), 
Chambinho do Arcodeon 
(23/7), Bamboa Samba 
Club (24/7) e Mostra de 
Dança da Fundaci (25 e 
26/7). Todos os shows do 
evento, assim como do 
Festival de Jazz e da De-
gustação Musical, são gra-
tuitos e acontecem na Pra-
ça das Bandeiras, na Vila.
Confira a progra-
mação completa:
Degustação Musical
4 e 5 de julho, a partir das 20h
Shows do cená-
rio local e nacional
2º Festival Internacional 
de Jazz – “Ilhabela in Jazz”
10/7 – Pau Brasil, Naná 
Vasconcelos e Lui Coim-
bra, e James Carter 
(atração internacional);
11/7 – Trio Curupira, Ban-
da Mantiqueira e Yusa 
(atração internacional);
12/7 – Ulisses Rocha 
Trio, Gary Brown (atra-
ção internacional) e 
Funk Como Le Gusta.
*Sempre a partir das 20h
Programação cultural da 
41ª Semana Internacio-
nal de Vela de Ilhabela
19/7 Arnaldo Antunes – 22h
20/7 Ira! – 22h
21/7 Brothers of Brazil – 22h
22/7 Zeca Baleiro – 22h
23/7 Chambi-
nho do Arcodeon
24/7 Bomboa Sam-
ba Club – 22h
25 e 26/7 Mostra de Dan-
ça da Fundaci – 20h

Tremembé divulga 12º 
edital de convocação

Caraguá sedia 58ª edição 
dos Jogos Regionais de 

02 a 12 de Julho

Caraguatatuba recebe a 
58ª edição dos Jogos Re-
gionais em 2014. Atletas 
de municípios do Vale 
do Paraíba, Litoral Nor-
te, Serra da Mantiquei-
ra e parte da grande São 
Paulo, que compõem a 
2ª região esportiva do 
Estado de São Paulo, es-
tarão em nosso municí-
pio de 02 a 12 de julho.
São 24 modalida-
des esportivas entre
 elas Atletismo, Atletis-
mo PCD, Basquetebol, 
Biribol, Bocha, Capoei-
ra, Ciclismo, Damas, Fu-
tebol, Futsal, Ginástica 

Artística, Ginástica Rít-
mica, Handebol, Judô, 
Karatê, Malha, Natação, 
Natação PCD, Taekwon-
do, Tênis, Tênis de Mesa, 
Vôlei de Praia, Voleibol 
e Xadrez. Nesta edição 
do evento, serão também
 realizadas competições 
nas modalidades ex-
tras:Beach Soccer,Fute-
bol de Mesa, Rugby Bea-
ch, Stand up e Futevôlei.
Esta é a 6ª vez em que 
Caraguá sedia os Jogos 
Regionais, nos últimos 
dez anos, fato que coloca 
a cidade como recordis-
ta em número de vezes 

em que sediou o evento, 
em um curto período. Em 
2004, a cidade sediou os 
Jogos pela 1ª vez e rece-
beu elogios do Comitê 
Dirigente do Estado que 
considerou a organização 
como “a melhor do estado 
de São Paulo”. A cidade 
voltou a sediar o even-
to esportivo nos anos de 
2005, 2008 , 2012 e 2013.
O 58º Jogos Regionais 
é uma realização da Se-
cretaria de Esporte, Ju-
ventude e Lazer do Es-
tado de São Paulo em 
parceria com o Governo 
Municipal de Caraguá.


