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A GAzetA dos Municípios

Proerd forma 500 alunos 
em Pinda e 394 alunos em 

Caraguá

Secretaria Municipal de 
Saúde realiza

Campanha do Coração 
em Tremembé

Pinda atinge meta do
IDEB na rede públicaSebrae Móvel vai

atender empresários de
Guaratinguetá partir

desta semana

Neste final de seman di-
versas solenidades de 
formatura do Proerd na 
região. É a parceria entre 
município e Polícia Militar 
responsável pelo Progra-
ma Educacional de Resis-
tência às Drogas (Proerd), 
que atua junto aos alunos 
-crianças e adolescentes 
de escolas municipais - 
para o esclarecimento e 
atuação frente aos perigos 
oferecidos pelas drogas 
lícitas (cigarro e álcool) 
e ilícitas (maconha, coca-
ína, crack, anfetaminas).
Em Pindamonhangaba, o 
Proerd promoveu a for-
matura de 500 alunos 
de escolas do distrito de 
Moreira César, em even-

A Prefeitura de Tremembé 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde realiza 
a Campanha do Coração 
que acontecerá no perío-
do de 22/09 e 27/09/2014, 
sendo de 22 a 26/09 no 
Centro de Saúde e nas 
Equipes de Saúde da Fa-
mília, das 08h00 às 12h00, 
onde serão oferecidos tes-
tes de glicemia, aferição 
de pressão arterial, IMC, 

O município de Pindamo-
nhangaba atingiu a meta 
do Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Bási-
ca (IDEB). Os resultados 
divulgados pelo Governo 
Federal na última sexta-
feira mostram que a cidade 
ultrapassou a nota estabe-
lecida de 5,7 pontos, com 
média de 5,8 para os anos 
iniciais (1º ao 5º ano) do 
ensino fundamental públi-
co. O resultado alcança-
do por Pindamonhangaba 
evidencia a preocupação 
com a educação e reflete os 
investimentos feitos para 
que o setor cresça com 

O Sebrae Móvel estará no 
estacionamento do Spani 
Atacadista, em Guaratin-
guetá, a partir desta se-
mana, com atendimento 
gratuito a empresários e 
pessoas interessadas em 
abrir o próprio negócio. A 

to realizado no ginásio 
de esportes do centro Es-
portivo Zito. O núcleo do 
Proerd em Moreira César 
abrange os bairros Padre 
Rodolfo, Karina, Vale das 
Acácias, Mantiqueira, Pa-
sim, Vila São José, Ipê 
II, CDHU e Liberdade.
Com 15 anos em Pinda, o 
programa é aplicado pelos 
policiais militares Cb PM 
Celso e o Cb PM Gonza-
ga em três núcleos: Cen-
tro (incluindo o Arareta-
ma ), Cidade Nova /Zona 
Leste,  e Moreira César.
A próxima formatura do 
Proerd em Pinda envolverá 
os alunos da Cidade Nova, 
em cerimônia que será re-
alizada na sexta-feira (19)

circunferência abdomi-
nal, entrega de material 
educativo e brindes para 
população da faixa etá-
ria a partir de 12 anos.
No dia 27/09/2014, das 
08h00 às 12h00, na Pra-
ça Geraldo Costa, onde 
também serão oferecidos 
testes de glicemia, afe-
rição de pressão arterial, 
IMC, circunferência ab-
dominal, entrega de ma-

qualidade. Exemplo disso 
é a parceria com a empre-
sa Planeta Educação, que 
desenvolve diversos pro-
jetos na rede municipal e 
auxilia na implantação de 
metodologias, ferramen-
tas e técnicas modernas 
de aprendizagem que são 
capazes de estimular e de-
senvolver o aprendizado 
com os alunos, além de 
melhorar a gestão do se-
tor. Com a parceria, Pin-
damonhangaba oferece 
programas de capacitação 
aos professores nas áreas 
de Informática Educacio-
nal, disponibilizando au-

ação é uma iniciativa do 
Sebrae-SP, com o objeti-
vo de estimular o empre-
endedorismo nos municí-
pios do interior do Estado.
No veículo, os analis-
tas do Sebrae-SP farão 
atendimentos individu-

Em Caraguatatuba, a for-
matura ocorreu na EMEI/
EMEF Prof. João Baptis-
ta Gardelin, localizada no 
bairro Poiares). Participa-
ram da formatura 229 alu-
nos das escolas Prof. Lúcio 
Jacinto dos Santos (Tin-
ga), Profª Maria Moraes 
de Oliveira (Jardim Gai-
votas) e Dr. Carlos de Al-
meida Rodrigues (Indaiá).
Na próxima sexta (19), 
será realizada a forma-
tura de 57 estudantes 
da EMEI/EMEF Profª 
Antônia Ribeiro da Sil-
va (Jardim Califórnia). 
A cerimônia será às 
9h30, na EMEI/EMEF 
Profª Adolfina Leo-
nor Soares (Sumaré).

terial educativo e brindes 
para população da faixa 
etária a partir de 12 anos.
Caso entenda necessárias 
informações adicionais, 
favor entrar em contato 
pelo telefone 3607-1043.
Secretaria de Saú-
de de Tremembé
Praça da Repúbli-
ca, 361 – anexo I
Tel. 3607-1048
Centro – Tremembé/SP

las para os profissionais 
de educação da cidade a 
respeito dos recursos tec-
nológicos mais modernos, 
de forma a enriquecer o 
aprendizado dos alunos. A 
cidade também investe na 
reformulação e atualiza-
ção constante de equipa-
mentos e tecnologias para 
promover o avanço das 
técnicas de ensino. Desde 
junho, as escolas recebe-
ram a licença para a utili-
zação do Windows 8 nos 
PCs – Tablets entregues 
em abril às instituições. 
Além disso, com o objeti-
vo de promover a integra-
ção da tecnologia nos di-
versos espaços escolares, 
a Secretaria de Educação 
e Cultura está oferecendo 
o Programa de Formação 
de Educadores – 2014, 
que conta com cursos 
presenciais e à distância 
nas áreas de Informáti-
ca Educacional e Mate-
mática para aprimorar 
a prática pedagógica.

ais gratuitos sobre temas 
relacionados à gestão de 
negócios, planejamen-
to, finanças, produção, 
marketing, recursos hu-
manos e formalização.
Os interessados ainda po-
derão obter detalhes so-
bre os produtos e serviços 
oferecidos pelo Sebrae-SP, 
além da programação de 
palestras, oficinas e con-
sultorias gratuitas do Es-
critório Regional da en-
tidade em Guaratinguetá.
O Sebrae Móvel ficará no 
estacionamento do Spa-
ni Atacadista, na rodovia 
Paulo Virgílio, nº 111, até 
quinta-feira, das 10h às 
16h. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3132-6777. 
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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 
Avenida 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 Almei-
da 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 Carvalho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jor-
nais 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: Revistaria Aran-
tes. Av. 9 de Julho, 25 (em frente ao bradesco) 
Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cida-
de e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epami-
nondas - Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e 
repartições públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue 
e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Conheça a sua Cidade mostra 
história e cultura de
Pindamonhangaba

O projeto “Conheça a sua 
Cidade” é um dos proje-
tos de maior sucesso do 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura. Estudan-
tes, empresários, turistas 
e munícipes vêm par-
ticipando da iniciativa, 
que apresenta um pouco 
da história e da cultu-
ra de Pindamonhangaba. 
Desde o início do mês, 
os monitores do Departa-
mento de Turismo aten-
deram três grupos: alu-
nos do 4º ano da escola 
municipal Prof. Joaquim 
Pereira da Silva (bairro 
Mantiqueira), 74 alunos 
do 3º ao 5º ano da escola 
municipal Abdias Júnior 
Santiago (bairro Santa 
Cecília) e empresários 
de diversos segmentos. 
O projeto é formado por 
um city tour histórico 
cultural, que passa pelos 
locais históricos do cen-
tro da cidade, e possui 
variações como parada 
no Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, no 
Bosque da Princesa, ou 
ainda em produto turísti-
co formatado, localizado 

em outras regiões da ci-
dade. Com os alunos da 
escola do Mantiqueira, o 
objetivo do grupo era o 
estudo de construções an-
tigas da cidade; com os 
alunos do Santa Cecília, 
o diferencial foi a parti-
cipação de um aluno ca-
deirante, que foi capaz de 
percorrer o mesmo trajeto 
dos demais, graças à aces-
sibilidade feita nos pontos 
turísticos. Com as turmas 
das duas escolas, foi reali-
zado o city tour, com para-
das no museu e no Bosque. 
Já o grupo de empresários 
foi recebido com uma pa-
lestra ministrada pela di-
retora do Departamento 
de Turismo, em seguida 
realizou o city tour com 
parada no museu e finali-
zando no empreendimento 
de turismo rural Sítio Al-
godão Doce, que produz 
queijo e derivados de leite 
de cabra Sabor Real. En-
volvimento do munícipe 
“O projeto ‘Conheça a sua 
Cidade’ foi criado com o 
objetivo de sensibilizar-
mos a comunidade para o 
desenvolvimento do turis-
mo em Pindamonhangaba, 

pois cabe ao munícipe re-
ceber bem o turista e cabe 
a nós divulgarmos toda a 
riqueza histórica da nossa 
cidade, realizando, assim, 
um trabalho de auto-esti-
ma e valorização do muni-
cípio por seus moradores”, 
explicou a diretora de Tu-
rismo da Prefeitura. “Além 
dos pindenses, o projeto 
faz grande sucesso entre 
os visitantes do município, 
pois é uma maneira sim-
pática e instrutiva de apre-
sentar a cidade, contando 
a história dos prédios, dos 
filhos ilustres e algumas 
curiosidades a respeito de 
Pindamonhangaba, envol-
vendo a todos que partici-
pam do projeto”, analisou. 
Para participar do “Conhe-
ça a sua Cidade” é preciso 
entrar em contato com o 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura e reservar 
uma data. Os telefones são 
3643-1761 e 3643-1424. 
A nova sede do Turismo 
é no Palacete Tiraden-
tes, localizado na Praça 
Barão do Rio Branco, 
centro, ao lado da igre-
ja São José e da agên-
cia central dos Correios.
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Geovanne Ferreira e 
Camila Cássia

faturam o Ubatuba
Pro Surf 2014

Taubaté Shopping inaugura 
pavimento com cinco novas 

salas de cinema

Centro de Imagem Taubaté 
tem novo horário de

funcionamento

Campos do Jordão é
escolhida para encerramento 

do 1º Shimano Brasil
Enduro Series

Circuito Municipal de 
Surf de Ubatuba che-
gou à sua 37ª edição com 
170 atletas locais divi-
didos em 14 categorias
Geovanne Ferreira e Ca-
mila Cássia são os gran-
des campeões profissio-
nais do Ubatuba Pro Surf 
2014, encerrado com as 
baterias decisivas da ter-
ceira etapa, na tarde do 
último domingo, na praia 
Vermelha do Centro.
Sol, boas ondas e um gran-
de público marcaram pre-
sença na praia nos três dias 
da competição, que co-
roou os melhores surfistas 
da cidade na temporada.
Tradicionalíssimo e con-
siderado um dos circuitos 
mais expressivos de surf 
em âmbito municipal do 
mundo, o Circuito Muni-
cipal de Surf de Ubatuba 
chegou à sua 37ª edição 
com 170 atletas locais di-
vididos em 14 categorias.
O jovem talento Gabriel 
Ramos levantou o caneco 
de três categorias nesta 
terceira etapa: Iniciantes, 
Mirim e Júnior, onde corre 
com atletas mais velhos.
Outro destaque foi Isaias 
Silva, que subiu ao lugar 
mais alto do pódio em 
duas categorias: Master e 
Gran Master. Com a vitó-
ria, Silva também garan-
tiu a primeira colocação 

Os fãs da 7ª arte ga-
nham mais uma opção 
de entretenimento com 
novas salas e um mo-
derno sistema de som
Refrigerante gelado e pi-
poca quentinha só combi-
nam se estiverem acom-
panhados de conforto e 
tecnologia. Por isso, o 
Taubaté Shopping e o 
Moviecom inauguram na 
próxima quinta-feira (18), 
cinco novíssimas sa-
las de cinema.
O centro de compras in-
vestiu em um segundo 
pavimento para receber 
neste momento as novas 

A partir desta semana, o 
Centro de Imagem Tauba-
té passa a atender em novo 
horário e funcionará das 6h 
às 18h30 de segunda a sex-
ta, e aos sábados das 7h às 
17h, porém só para realiza-
ção de exames agendados.
Também a partir de se-
gunda-feira, os exames 

O município de Campos 
do Jordão, será palco da 
decisão da temporada de 
estreia do Shimano Bra-
sil Enduro Series. Após 
Itaipava (RJ) abrir o ca-
lendário de 2014 em maio 
e Urubici (SC) receber a 
etapa intermediária em 
agosto, a cidade do Vale 
do Paraíba foi escolhida 
para encerrar a competi-
ção pioneira de Mountain 
Bike Enduro no País, nos 
dias 1º e 2 de novembro.
“O que levou a organiza-
ção do Shimano BES a es-
colher Campos do Jordão 
para encerrar o circuito foi 
o conceito de se organi-
zar neste primeiro ano, as 
três etapas em locais com 
visual diferenciado, e que 
oferecessem boa infraes-
trutura. Queremos fechar 
com chave de ouro nossa 
série de 2014 e por esse 
motivo a cidade foi a es-
colhida”, justifica Daniel 
Bender, um dos organi-
zadores da competição.
Considerada uma das 
quinze estâncias climáti-

no ranking Master do ano.     
Rodrigo Tremembé mais 
uma vez se destacou na 
categoria Longboard Mas-
ter. Ganhou o troféu do 
campeonato e a liderança 
do ranking. Já na Long 
Open quem se deu bem foi 
Fábio Alves, conhecido 
pela galera como Batata.
Na Masculino Open, Mai-
col Santos faturou o título 
da etapa e da categoria em 
2014. Vale lembrar que o 
atleta não correu o primei-
ro evento do circuito na 
praia Grande, mas venceu 
as duas últimas etapas. 
As mulheres como de pra-
xe botaram para quebrar. 
Luana Coutinho vinha 
de uma semifinal espeta-
cular, onde fez o maior 
somatório da categoria, 
não conseguiu barrar Ca-
mila Cássia na final. A 
atleta vinha de uma bela 
vitória em Itamambuca, 
repetiu o feito na Verme-
lha do Centro e sagrou-
se a campeã Profissional.
Geovanne Ferreira, o 2K, 
fez por merecer e repetiu a 
dobradinha do pódio Pro-
fissional em Itamambu-
ca. Numa final alucinante 
com Marco Aurélio, com 
manobras expressivas, 
somou 17 pontos e con-
quistou o troféu da eta-
pa, R$ 1800 em dinheiro, 
bloco de prancha, kits de 

salas de cinema, que fo-
ram projetadas para garan-
tir o máximo de conforto 
aos clientes. “Esta inaugu-
ração é o marco da segun-
da etapa da nossa expan-
são. Trabalhamos para que 
pudéssemos oferecer ao 
Taubateano, um cinema 
de qualidade, com con-
forto e de fácil acesso a 
todos, no coração da cida-
de”, destaca Ana Cristina 
Ribeiro, Gerente Geral.
São cinco salas projeta-
das com a mais moderna 
tecnologia de som e ima-
gem, fazendo com que o 
espectador tenha a sen-

de RX e Mamografia pas-
sam a ser agendados no 
próprio Centro. O horário 
para agendamento será de 
segunda a sexta-feira das 
8h às 11h e é obrigatória 
a apresentação do pedido 
médico devidamente pre-
enchido, RG, CPF, cartão 
SIM e SUS. A retirada 

cas do estado de São Pau-
lo, a cidade é procurada 
pelos visitantes nos meses 
de frio, mas em novembro, 
a grande quantidade de bi-
cicletas será o destaque do 
local. “Conversamos com 
a prefeitura e fomos mui-
to bem recebidos. Tenho 
certeza de que eles ficarão 
felizes com a movimenta-
ção que nosso evento dará 
à cidade durante a semana 
do evento”, conta Bender.
A exemplo das provas in-
ternacionais de MTB En-
duro, a final em Campos 
do Jordão terá os deslo-
camentos não cronome-
trados, mas obrigatórios 
para todos os participan-
tes, além das especiais 
(cronometradas), estágios 
que definem o tempo fi-
nal de cada atleta: E1, E2 
e E3. “Ainda não defini-
mos os estágios, mas os 
atletas podem se preparar. 
Será lindo, mas ao mes-
mo tempo muito duro”, 
antecipa o organizador.
Com a participação de 
mais de 300 atletas nas 

premiação e o título de 
campeão Profissional de 
2014 no 37o Circuito Mu-
nicipal Ubatuba Pro Surf.
“Correr esses eventos com 
surfistas que são referên-
cias para mim é muito le-
gal. Hizunomê Bettero, 
Renato Galvão, me espe-
lhei nessas caras quando 
era moleque e hoje estou 
aqui, com eles no pódio. 
Queria muito ter este tí-
tulo no meu currículo”, 
comemora Geovanne. 
Acesse o link e confira 
os rankings das 14 cate-
gorias do Ubatuba Pro 
Surf 2014 - http://www.
f p s u r f . c o m . b r / e v e n -
tos/14/aus/aovivo.html
O 37º Ubatuba Pro Surf 
tem patrocínio da Prefei-
tura Municipal de Ubatu-
ba e organização da AUS. 
Apoio: Reserva DNA, 
Rik Will, ACIU, Perfect 
Waves, Itamambuca Eco 
Resort, Wizard, Parada 
Obrigatória do Açaí e Ho-
tel São Charbel. Colabora-
ção: Follow BoardStore, 
Empório Cerealista, Res-
taurante Sardinha, Kona 
Blanks, The Flake. Arte: 
Uirá Martins Divulgação: 
Portal Surfcam, Waves, 
RicoSurf, Jornais: Agito, A 
Cidade, do Atleta e Gol de 
Letra. Revista Vitti. Rádio 
Beira Mar.  Fonte: Asses-
soria de Imprensa da AUS

sação de fazer parte do 
filme, uma experiência 
única de máxima emoção. 
As salas tem capacidade 
para mais de 200 pessoas, 
tecnologia digital 3D, 
Dolby 7.1, sistema de 
poltronas numeradas, 
sendo três delas com te-
las gigantes. Para os eter-
nos namorados, poltro-
nas de couro e loveseats. 
Terminais de autoaten-
dimento também serão 
instalados, com compras 
numeradas de cadeiras. Já 
a bomboniere está rechea-
da de guloseimas e com-
bos para a família toda.

dos resultados de exames 
de RX e Mamografia será 
feita das 14h às 16h, ex-
ceto exames solicitados 
pelos PAMOs e ESFs, 
que passam a ser retira-
dos nas próprias unidades.
Maiores informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3608-2770.

duas primeiras etapas, a 
decisão de Campos do 
Jordão terá as inscrições 
abertas no fim de setem-
bro, com 180 vagas para 
oito categorias: Pro, Ex-
pert, Máster 1, 2 e 3, Sê-
nior, Amador e Feminina.
Modalidade mistura Dow-
nhill com Cross Country - 
O MTB Enduro nasceu há 
mais de dez anos na Eu-
ropa, para em seguida ter 
um ‘boom’, principalmen-
te nos últimos três anos 
com a chegada ao conti-
nente americano, onde a 
popularidade é crescente. 
A modalidade é uma mes-
cla de duas disputas do 
Mountain Bike, o Cross 
Country (XC) e o Dow-
nhill (DHI). Enquanto 
no XC os atletas se des-
tacam pelo forte condi-
cionamento físico para 
enfrentar grandes distân-
cias, no DHI a técnica e 
e a experiência nas des-
cidas fazem a diferença.
Mais informações no site 
h t t p : / / w w w. b r a s i l e n -
d u r o s e r i e s . c o m . b r /


