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Nesta fase de obras, 
tráfego no local flui 
pela faixa da esquer-
da até sexta-feira (07)
 A CCR NovaDutra inter-
ditou na segunda-feira (03) 
a faixa da direita e acosta-
mento, no km 17,2 da Via 
Dutra, na pista sentido São 
Paulo, altura de Lavrinhas. 
A operação acontece até a 
próxima sexta-feira (07), 
para realização de servi-
ços de fixação de estacas 
dando continuidade às 
obras de modernização 
da ponte sobre o córrego 

A cidade de Ubatu-
ba foi escolhida como 
sede da próxima eta-
pa da Copa Paulista de 
Corridas de Montanha.
O evento acontece no 
dia 23 de fevereiro e os 
corredores podem op-
tar pelas distâncias de 
12,7 ou 6,5 quilômetros, 
ambas com largada às 7 
horas na praia da Lagoi-
nha, costa sul da cidade.
O trajeto inclui trilhas 
entre as praias da Lagoi-
nha e Fortaleza, passa 
por área de Mata Atlân-
tica preservada, com pri-
vilegiada vista para a 
costa e para o oceano.
Definida pela organiza-
ção como “paradisíaca e 
suave”, a corrida promete 
manter a adrenalina ca-

A Secretaria de Espor-
tes da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está 
oferecendo mais de 2.700 
vagas de esportes. Os in-
teressados podem ma-
tricular-se em uma das 
seguintes modalidades: 
atletismo, basquete, capo-
eira, ginástica artística, gi-
nástica rítmica, handebol, 
judô e vôlei. As aulas terão 
início dia 10 de fevereiro.
 As oportunidades são 
para crianças e adolescen-
tes, podem se matricular 
os interessados das se-
guintes faixas etárias: dos 

Grota Fria. Durante este 
período, o tráfego no local 
flui pela faixa da esquerda.
 Para alertar os motoristas 
sobre a nova configuração 
no tráfego, a CCR Nova-
Dutra implantou sinaliza-
ção especial com placas. 
A Concessionária solicita 
aos motoristas que redo-
brem a atenção, respeitem 
a sinalização e reduzam 
a velocidade na passa-
gem pelo trecho em obras.
 As obras consistem na re-
cuperação, reforço e alar-
gamento da ponte sobre 

racterística das provas do 
Circuito, num trajeto que 
visa a perfeita integração 
do homem com a natureza.
Os atletas que optarem 
pelo trajeto de maior dis-
tância terão pela frente 
subidas mais íngremes 
e um trecho de travessia 
de rio, o que possibili-
ta conhecer oito praias 
ao longo do caminho.
Essa será a segunda eta-
pa do circuito na tem-
porada e pela primei-
ra vez na história da 
prova Ubatuba está inse-
rida no calendário oficial.
Este é um investimento 
da Secretaria Municipal 
de Turismo em busca de 
eventos para um público 
que procura a natureza 
preservada, combinada 

7 aos 10 anos, dos 11 aos 
14 e dos 15 aos 17 anos.
 As aulas são nos cen-
tros esportivos João 
Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”, José Ely Mi-
randa, “Zito”, “Pai João”, 
Cidade Nova, Jardim 
Eloyna, Centro de Trei-
namento Luiz Caloi, Ra-
quelzão, Rita Eni Cândido 
– “Ritoca”, e Alto Tabaú.
 Os horários de aulas são 
variados e para matricu-
lar-se basta ir ao ginásio 
ou centro esportivo mais 
próximo de casa com có-
pia do RG ou certidão de 

o córrego Grota Fria, que 
contará com acostamen-
to, faixa de segurança e 
acostamento. As obras 
têm previsão de término 
em setembro de 2014 e 
contam com investimen-
to de R$ 3,7 milhões.
 As obras de alargamento 
e reforço da ponte sobre o 
córrego Grota Fria fazem 
parte do Programa de Re-
forma e Alargamento de 
Pontes e Viadutos, que está 
sendo realizado pela CCR 
NovaDutra desde 1996 em 
vários pontos da rodovia.

com a saudável prática 
de esportes ao ar livre.
As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.cor-
ridasdemontanha.com.br.
Os atletas de Ubatuba de-
vem procurar a Secretaria 
de Turismo para infor-
mações sobre descontos.
Para obter mais in-
formações, entre em 
contato pelo telefo-
ne (0xx12) 3833-9123.
Praia Acessível
De areia compactada e 
águas calmas e propícias 
banho de mar, a Praia da 
Lagoinha também recebe 
no dia da corridao pro-
grama Praia Acessível.
A ação permite que pesso-
as com mobilidade reduzi-
da realizem banho de mar 
assistido por monitores.

nascimento e duas fotos 
3 x 4. Também é pos-
sível entrar em contato 
com os profissionais dos 
locais onde são ofereci-
das as aulas para obter 
mais informações. 
Veja abaixo os nú-
meros telefônicos.
 João do Pulo – 3648-2248
Centro de Treinamento 
Luiz Caloi – 3642-1998
Cidade Nova – 3643-9282
Zito – 3637-5425
Alto Tabaú – 3642-5054
Ritoca – Arareta-
ma – 3643-1400
Juca Moreira – 3643-4936

Tremembé realiza
o 5º EREP

CCR NovaDutra
prossegue obras na

ponte no km 17

II Etapa da Copa
Paulista de Corridas de 
Montanha em Ubatuba

Prefeitura de Pinda
oferece mais de 2700 

vagas de esportes

O 5º Encontro da Rede de 
Educação  aconteceu na 6ª 
feira, dia 24 de janeiro, en-
cerrando a semana de pla-
nejamento dos professores.
Segundo a secretária de 
educação, profa. Cristiana 
Berthoud, “… o encontro 
foi um sucesso em todos 
os sentidos, repetindo o 
que vem acontecendo a 
cada novo EREP. O tema 
deste encontro foi o Pla-
nejamento Estratégico da 
Rede Municipal de Ensino 
e tivemos a oportunida-
de de compartilhar com 
todos os professores, os 
objetivos, metas e estraté-
gias que estamos adotando 
para a melhoria da quali-
dade de ensino em nossas 
escolas. Quero agradecer 
imensamente a todos os 
coordenadores da Secre-
taria e a todos os direto-
res das escolas que for-
mam a equipe gestora da 
educação de Tremembé.”
Em novembro e dezem-
bro os diretores e a equipe 
da Secretaria de Educa-

ção elaboraram o Plane-
jamento Estratégico para 
os anos de 2014 e 2016. 
Foram definidas a Visão, 
a Missão e a Meta para o 
município e, mais impor-
tante, foram organizados 
dezoito planos de ação 
que serão acompanhadas 
por duplas ou grupos de 
diretores e coordenadores 
técnicos. Mensalmente 
esta equipe se reunirá ao 
longo do ano para compar-
tilhar o andamento de cada 
plano de ação, monitoran-
do e corrigindo rumos para 
que o Planejamento elabo-
rado possa ser cumprido.
A elaboração do 
Planejamento Estratégico 
foi um importante pas-
so para a consolidação 
do Plano de Re-
estruturação da 
Educação Pública Muni-
cipal e, de forma demo-
crática envolve todos os 
atores envolvidos. O pró-
ximo passo é apresentar 
para pais, Conselhos 
de Escola, APMs e alu-

nos e também envolve
-los no trabalho de me-
lhorar nossas escolas.
E Educação pública, 
para ser boa, depende de 
TODOS: comunidade, 
pais, alunos, professo-
res, funcionários e Poder 
Público. É preciso que 
todos desejem e se empe-
nhem para construir um 
futuro de sucesso aos tre-
membeenses. Assim como 
outras cidades já o fize-
ram, Tremembé deseja, se 
planejou e está investindo 
fortemente para fazer do 
ensino público um ENSI-
NO DE EXCELÊNCIA.
Todos os cidadãos 
estão convidados a traba-
lhar conosco pela causa 
mais importante da nação:
 preparar as novas gerações, 
educar e formar o futuro!
Desejamos a todos 
os nossos alunos um
 ótimo retorno às aulas 
e que o ano de 2014 seja 
marcado pelo fortalecimen-
to da parceria entre Esco-
la, Família e Comunidade!
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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. Aber-
nessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua 
Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de Fran-
ça ( 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 Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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.: (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 comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e no 
Itaguá.

EXPEDIENTE

Sambentistas
participam de curso 
gratuito com feltro

A Secretaria de Promo-
ção Social, através da 
Artista Plástica Enamar 
Berti, promove o curso 
de artesanato com feltro.
 O curso gratuito aconte-
ce as quintas e sextas-fei-
ras, na E.M.E.F. Coronel 

Ribeiro da Luz, e ensina
 técnicas artesanais 
através de trabalhos 
produzidos com fel-
tros e bordados a mão.
 A iniciativa oferece 
uma possibilidade para 
que jovens e mulheres 

sambentistas se aper-
feiçoem e até mesmo 
fomentem a renda familiar.
 Durante o Carnaval o cur-
so acontecerá na E.M.E.I. 
Jardim Encantado.
 “Trabalhando – Cons-
truindo – Conquistando” 
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Programação de
Fevereiro no Museu
Felícia Leirner em
Campos do Jordão

Museu Felícia Leirner
Avenida Dr. Luís Ar-
robas Martins, nº 1880
Campos do Jordão - SP
Telefone: (12) 3662-6000
c o n t a t o @ m u s e u f e -
l i c i a l e i r n e r . o r g . b r
w w w . m u s e u f e l i -
c i a l e i r n e r . o r g . b r
“Série Chorinho no Museu 
– CONVERSAAFIADA”
Data: 9/2/2014
Domingo (9/2), o Museu 
Felícia Leirner e Auditó-
rio Claudio Santoro rea-
lizam a primeira edição 
da “Série Chorinho no 
Museu”, com a presença 
do grupo “CONVERSA-
AFIADA”. Formado no 
início de 2013, a banda 
traz consigo a responsa-
bilidade de fazer música 
brasileira com qualidade, 
de forma jovem e irreve-
rente, além de homenage-
ar grandes gênios como 
Joaquim Callado, Pixin-
guinha, Waldir Azevedo, 
Luiz Gonzaga e outros. A 
atração, que começa às 11h, 
tem como objetivo aproxi-
mar o público da região do 
Vale do Paraíba do museu 
e dos músicos regionais.
Local: Museu Felícia 
Leirner - Auditório Clau-
dio Santoro (Av. Dr. Luis 
Arrobas Martins, nº 1.880 
- Campos do Jordão/SP)
Horário: das 11h às 12h30
I n f o r m a ç õ e s : 
(12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs. o participante pode 
optar por contribuir com 
materiais de higiene pesso-
al, que serão encaminhados 
para instituições da cidade
“Bairro Cultural”
Data: 15/2/2014
No dia 15 de fevereiro, o 

Museu Felícia Leirner e o 
Auditório Claudio Santoro 
irão participar do projeto 
“Bairro Cultural”, no bair-
ro Monte Carlo. A estrutu-
ra, organizada pela Secre-
taria Municipal de Cultura 
de Campos do Jordão, reu-
nirá artistas locais, músi-
cos e bandas em oficinas e 
apresentações, com o ob-
jetivo de expandir o acesso 
à cultura para todas as áre-
as da cidade, respeitando 
e valorizando os bairros 
mais afastados do cen-
tro de Campos do Jordão.
Local: Praça do Lago, s/
nº - Bairro Monte Carlo
Horário: das 13h às 22h
Informações: (12) 3664-
3833 ou (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
“Encontros com a Arte: 
Arte Circense – ofi-
cina de diversão”
Data: 22/2/2014
O “Encontros com a 
Arte” de fevereiro, reali-
zado pelo Museu Felícia 
Leirner e Auditório Clau-
dio Santoro no dia 22/2 
(sábado), terá como tema 
“Arte Circense – oficina de 
diversão”. A ação propõem 
ao público infanto-juvenil 
atividades relacionadas 
à educação e à recreação, 
que aprimorem os aspec-
tos físico-motores, cogni-
tivos, afetivos e sociocul-
turais dos participantes. 
A programação também 
dá aos artistas locais 
oportunidades para divul-
gação de seus trabalhos e 
ao público o contato com 
atrações diversificadas.
Local: Museu Felí-
cia Leirner - Auditório 
Claudio Santoro (Av. 
Dr. Luis Arrobas Mar-

tins, nº 1.880 - Cam-
pos do Jordão/SP)
Horário: das 15h às 17h30
I n f o r m a ç õ e s : 
(12) 3662-6000
Vagas: até 35 crianças, 
por ordem de chegada
Entrada: gratuita
Obs. o participante pode 
optar por contribuir com 
materiais de higiene pesso-
al, que serão encaminhados 
para instituições da cidade
“A Filarmônica En-
saia no Museu”
Data: 23/2/2014
O Museu Felícia Leir-
ner e o Auditório Claudio 
Santoro recebem, no últi-
mo domingo de fevereiro 
(23/2), uma programação 
especial: o ensaio aberto 
da Orquestra Filarmôni-
ca Jovem de Campos do 
Jordão. Criada em 2010, 
sob a regência de Renata 
Lima, a orquestra conta 
com 25 integrantes e cul-
tiva um repertório varia-
do de música popular e 
erudita. O objetivo da ati-
vidade é tornar a música 
clássica acessível à popu-
lação local e aos visitan-
tes do museu, expondo ao 
público as técnicas e o pro-
cesso criativo dos músicos.
Local: Museu Felícia 
Leirner - Auditório Clau-
dio Santoro (Av. Dr. Luis 
Arrobas Martins, nº 1.880 
- Campos do Jordão/SP)
Horário: das 10h às 12h30
I n f o r m a ç õ e s : 
(12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs. o participante pode 
optar por contribuir com 
materiais de higiene 
pessoal, que serão en-
caminhados para ins-
tituições da cidade


