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Com apoio da Prefeitura, 
a Run Or Dye, corrida di-
ferente e colorida, vai ani-
mar Ubatuba no próximo 
dia 20 de setembro. São 
5 km de percurso, com a 
largada prevista para às 
7:30 horas na Av. Iperoig, 
nas imediações da rotató-
ria da rua Capitão Felipe. 
No evento, o participante 
se torna parte do arco-íris. 
Enquanto corre, caminha 
ou dança, a organização 
utiliza um pó mágico e 
transforma cada atleta 
em uma tela de diversão.
A corrida começa com 
todos os participantes 
vestidos com a camisa 
branca. A cada quilôme-
tro uma cor é disparada 

por voluntários no corpo 
dos corredores (amare-
lo, rosa, azul e laranja).
Ao cruzar a linha de chega-
da, os corredores se encon-
tram no meio de uma tem-
pestade de cor, momento 
de se divertir com os DJ’s, 
que fazem as conta-
gens regressivas para 
as explosões de cores.
De acordo com a staff do 
evento, o produto utili-
zado para colorir as pes-
soas é totalmente seguro, 
à base de amido de mi-
lho e corante alimentício, 
100% natural, 
não traz nenhum risco 
à saúde e é até comes-
tível. Ele não mancha 
as roupas, nem os tênis. 

A Run or Dye é um even-
to para todos, sem li-
mite de idade: crianças, 
jovens, adultos, atletas 
profissionais e amado-
res. Todos podem parti-
cipar. Crianças de 6 anos 
ou menos não pagam. As 
inscrições devem ser fei-
tas pelo site do evento.
Para obter mais in-
formações, entre em 
contato pelos canais:
Facebook - www.fa-
c e b o o k . c o m / r u n o r -
dye.br?brand_redir=1 
Site - www.ru-
n o r d y e . c o m . b r
E-mail - contato@
r u n o r d y e . c o m . b r
Instagram - www.ins-
tagran.com/runordyebr

Corrida Run Or Dye 
anima Ubatuba no 
dia 20 de setembro

Pelo segundo ano con-
secutivo, a Prefeitura de 
Caraguá, por meio da Se-
cretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
do Idoso, promove o con-
curso “Empresa Inclusi-
va”. O número de inscritos 
este ano foi além do dobro 
em comparação a 2014. 
Ao todo são 49 partici-
pantes (22 microempresas, 
24 pequenas empresas e 3 
de grande porte). No ano 
passado houve 17 inscri-
ções. O “Selo Empresa 
Inclusiva” será concedi-
do às empresas locais, 
de diferentes categorias, 
que se destaquem na im-
plementação de ações de 
acessibilidade e da empre-
gabilidade de pessoas com 
deficiência e idosas para 
inserção no mercado de 
trabalho, acesso e partici-
pação em bens e serviços.
Nos dias 4, 11 e 25 de se-
tembro, profissionais da 
Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
e do Idoso prestarão con-
sultoria gratuita às empre-
sas inscritas. As reuniões 
ocorrem na sede, locali-
zada na Avenida Rio de 
janeiro, 860, bairro Indaiá. 
Nesses encontros serão 
detalhados o regulamen-
to, as normas técnicas de 
acessibilidade; haverá de-
poimentos de pessoas com 
deficiência, relatando as 
dificuldades de acesso nos 

estabelecimentos e as his-
tórias de sucesso no mer-
cado de trabalho de idosos 
e PCD; também o relato 
do proprietário da empre-
sa Frango Assado, Marce-
lo Pires, consultor que tem 
experiência bem sucedida 
em contratações de pesso-
as com deficiência; dicas 
de relações de trabalho. 
A secretária Ivy Montei-
ro Malerba disse que é 
muito importante que re-
presentantes dos estabele-
cimentos participem das 
consultorias técnicas para 
que possam aperfeiçoar ou 
implementar no ambiente 
de trabalho as mudanças 
exigidas pelo concurso. 
“Muitos empresários já 
adotam medidas inclusi-
vas, que contarão pontos, 
e beneficiam o próprio co-
mércio, pois a comunidade 
reconhece e valoriza essas 
atitudes”, afirmou. Os par-
ticipantes terão até novem-
bro para efetuar as ações. 
Durante todo o período, a 
equipe da Sepedi avaliará 
e julgará as melhores ini-
ciativas. O primeiro lugar 
nas categorias empresa de 
grande e médio porte rece-
berá R$ 10 mil e troféu. O 
primeiro lugar, nas catego-
rias pequena e microem-
presa, receberá R$ 8 mil 
e troféu. O selo poderá ser 
utilizado nas veiculações 
publicitárias para promo-
ver serviços e produtos da 

empresa. Os vencedores 
também terão publicidade 
nos eventos da Prefeitura 
de Caraguá. A premiação 
será no dia 3 de dezembro, 
data em que se comemora 
o “Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência”, 
no Teatro Mario Covas, 
durante a programação do 
6º Fórum. Critérios – As 
empresas participantes 
serão avaliadas por uma 
comissão julgadora, for-
mada por profissionais 
interdisciplinares que já 
desenvolvem trabalhos na 
área de inclusão e aces-
sibilidade. Dois critérios 
serão julgados: Emprega-
bilidade e Acessibilidade. 
Na primeira área serão 
analisados os seguintes 
itens: contratação e tem-
po de serviço; condições 
de trabalho; quantidade de 
pessoas com deficiência e 
idosos; tipos e graus de de-
ficiências; variação de Ida-
de; capacitação referente à 
atividade e função profis-
sional; sensibilização com 
a equipe de trabalho e va-
lorização. Na outra área, 
as questões: atendimento 
prioritário; estacionamen-
to ou área de embarque e 
desembarque; calçada e 
entrada do estabelecimen-
to; circulação; ambientes; 
mobiliário interno; sanitá-
rios; sistema de comunica-
ção e sinalização; e tecno-
logia assistiva empregada.

Concurso Empresa 
Inclusiva recebe 
49 inscrições em 
Caraguatatuba

A taubateana Daniel-
le Nóbile foi a primei-
ra mulher cadeirante 
triatleta a conquistar o 
Campeonato Brasileiro de 
Paratriatlon, realizado em 
Caraguatatuba no último 
domingo, 23. Tiago Santos 
ainda foi vice-campeão, 
resultado que o deixou 
na briga pelas primeiras 

posições no ranking bra-
sileiro da categoria PT3. 
Já o paratleta Nelson 
Lourita obteve a 
sexta colocação. 
No próximo mês, Tia-
go viaja para os Estados 
Unidos, onde disputará 
o Mundial de Chicago. 
Mais resultados O pa-
ratleta taubateano, Clau-

demir Aleixo (amputa-
do bilateral), conquistou 
o vice-campeonato na 
7ª Corrida de Aniver-
sário do distrito de Eu-
gênio de Melo, em São 
José dos Campos, nes-
te final de semana. 
O atleta percorreu 5 km na 
categoria PCD, com o tem-
po de 23 min e 47 segundos.

Taubateana é primeira
mulher cadeirante a

conquistar Campeonato 
Brasileiro de Paratriatlon

Medida se estende ao sa-
lário do vice-prefeito e 
de comissionados e vem 
acompanhada de corte 
de horas extras e rene-
gociação de contratos
Para garantir a capacida-
de de investimentos da 
Prefeitura, a manutenção 
de serviços aos cidadãos 
e, em linha com os ajus-
tes realizados pelos go-
vernos federal e estadual,
o prefeito de Ubatuba, 
Mauricio Moromizato, 
anunciou a redução em 
10% do próprio salário, 
o do vice e o de todos os 
funcionários comissio-
nados. A decisão foi co-
municada ao conjunto do 
secretariado em reunião 

realizada na tarde de quar-
ta-feira, 26 de agosto.
As medidas, que valem 
a partir do dia 1o de se-
tembro, incluem também 
o corte de horas extras, 
a renegociação imedia-
ta de contratos de alugu-
éis pagos pela prefeitura 
e demais contratos com 
fornecedores e presta-
dores de serviços. Essas 
ações e outras que estão 
em estudo significarão 
uma economia de pelo 
menos 5 milhões de reais 
nos próximos seis meses.
O prefeito ressalta que 
desde o início da gestão 
foram tomadas iniciativas 
para o aumento da receita 
e houve melhoria nos ser-

viços públicos como na 
saúde, na educação com a 
implementação do contra 
turno escolar e na limpe-
za urbana. Ele destaca que 
os ajustes são necessários 
para garantir esses servi-
ços e também os investi-
mentos com o projeto de 
iluminação pública em 
LED de diversas praias, as 
pavimentações já contrata-
das em vários bairros como 
Barra Seca, Estufa II, Pe-
requê-Açu e Lagoinha, a 
restauração do Casarão 
da Fundart, entre outros.
“Minha convivência com 
outros prefeitos mostra 
que os municípios estão 
com muitas dificuldades 
orçamentárias por serem 
responsáveis por quase to-
dos os serviços oferecidos 
ao cidadão. Em Ubatuba, 
que tem um orçamento li-
mitado, farei o que for pre-
ciso para garantir a conti-
nuidade desses serviços e 
preservar os investimentos 
programados. A tempo-
rada se aproxima e traba-
lho incansavelmente para 
que a cidade não pare”.

Prefeito de Ubatuba 
reduz o próprio 
salário em 10%
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
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 Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,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 Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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 e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

NOTA DE ESCLA-
R E C I M E N T O :
A Prefeitura de Montei-
ro Lobato e a Secretaria 
Municipal de Saúde in-
formam que as informa-
ções veiculadas em rede 
social a respeito dos cui-
dados com um morador da 
Zona Rural do município 

tratam-se de inverdades.
A Secretaria Municipal 
de Saúde vem dando total 
apoio ao seu tratamento. 
Ele tem recebido visitas 
de enfermeiros, médico e 
da equipe de assistência 
social do município. O 
Poder Público vem se es-
forçando para possibilitar 

bem-estar a este morador 
e também para outros pa-
cientes em igual estado.
Toda e qualquer informa-
ção sobre as atividades 
da Secretaria Municipal 
de Saúde podem ser con-
feridas por nossa Asses-
soria de Imprensa, pelo 
telefone: (12) 3979-1314.

Nota de esclarecimento
Prefeitura de Monteiro Lobato

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 
PAÇO MUNICIPAL PROF. MIGUEL REALE 

AV. Sebastião de Melo Mendes 511 – Bairro Santa Terezinha 

São Bento do Sapucaí – SP - CEP 12490-000 

Fone (12) 3971 – 6110 

E-mail: contador@saobentodosapucai.sp.gov.br 

www.saobentodosapucai.sp.gov.br 

 

 

 

São Bento do Sapucaí, 27 de agosto de 2.015. 

 

 

TERMO DE CONVOCAÇÃO 
 

 

  A Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí faz tornar 

público, a convocação do concursado, Sr. MARCUS VINÍCIUS BORGES ARISTIDES, 

portador do Registro Geral nº 43.340.779-7, para a vaga de Escriturário, segundo Concurso 

Público 001/2014 de 15 de maio de 2014 e resultado final publicado no D.O.E.S.P. em 

02/08/2014, 09/08/2014 e 02/09/2014 e portaria de convocação nº 2398, de 07 de julho de 2015. 

  O concursado terá, a partir da data da publicação deste chamado 05 (cinco) dias 

úteis para a apresentação do mesmo ao departamento de pessoal da Prefeitura Municipal da 

Estância Climática de São Bento do Sapucaí, para assinatura do Termo de Convocação, e o não 

comparecimento do concursado no prazo estabelecido, resultará, automaticamente, na 

desistência do mesmo para a vaga. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

Benedito Emílio Cezar Fernandes 
Assistente do Departamento Pessoal 
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A escola Senai de Pin-
damonhangaba anun-
cia nesta sexta-feira 
ofertas de vagas para cur-
sos voltados para quem 
trabalha nos ramos de 
construção civil e pintura. 

A Prefeitura de Tauba-
té esclarece que não 
haverá aumen-
to na tarifa pública 

O curso será ministrado 
no dia 1º de setembro por 
profissionais da empresa 
Atlas Pincéis, no audi-
tório do Senai-Pinda. 
As inscrições são gra-
tuitas! Os interessados 

dos ônibus na cidade 
nos próximos 18 me-
ses. Houve um compro-
misso de nova avaliação 

deverão se inscrever na 
loja Gu Tintas que tem 
seu endereço na Rua 
Dr. Fontes Jr, 580. 
Mais informações pe-
los telefones: 3642-
1911 ou 3525-1911.

da planilha econômi-
ca em janeiro de 2016 
e está totalmente des-
cartado novo reajuste. 

Senai-Pinda oferece cursos 
gratuitos para área de

construção civil e pintura

Prefeitura de Taubaté Divulga 
Nota sobre o Reajuste da Tarifa

Durante quatro dias, de 
15 a 18 de outubro, con-
sagrados intérpretes na-
cionais e internacionais 
do legítimo jazz apresen-
tam-se no Ilhabela in Jazz. 
O festival já está na ter-
ceira edição e aconte-
ce na Vila, com entra-
da gratuita ao público.
Os bons ventos que so-
pram e movimentam a 
Capital Nacional da Vela, 
no litoral Norte de São 
Paulo, levarão para Ilha-
bela nos dias 15, 16, 17 e 
18 de outubro, a terceira 
edição doIlhabela in Jazz. 
O festival, combinação 
perfeita de boa música e 
visual paradisíaco, tem 
entrada gratuita no refi-
nado ambiente da Vila, 
centro histórico da ilha.

Músicos consagrados do 
Brasil e do Exterior pro-
metem noites memorá-
veis. De quinta a domingo 
serão mais de 10 atrações 
e, pelo menos, quatro ho-
ras diárias do mais puro 
jazz. No palco do festival 
já confirmaram presença 
Hermeto Pascoal, André 
Mehmari Trio, Maurício 
Carrilho & Nailor Prove-
ta, Mike Stern Trio, Nene 
Trio, Thiago Espirito San-
to Sexteto, Hazmat Mo-
dine, Quartabê, Ithamara 
Koorax e Felipe Blues. 
Os shows acontecem 
sempre a partir das 19h.  
O festival tem por objeti-
vo difundir o jazz e levar 
ao público os melhores 
artistas nacionais e in-
ternacionais do gênero. 

Em sua terceira edição 
o festival passou a inte-
grar o calendário turístico 
e cultural de Ilhabela. A 
produção do evento é as-
sinada pela Articular, com 
apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Ilhabela. lhabela
Nada menos que 42 
praias, mar esverdeado 
com águas límpidas e ge-
ografia privilegiada. Esta 
é Ilhabela, cidade do li-
toral norte de São Paulo, 
a 135 km da capital pau-
lista, e cenário da terceira 
edição do Ilhabela in Jazz.
O município é reconheci-
do, oficialmente, como a 
Capital Nacional da Vela, 
pois, devido à sua posição 
geográfica, os ventos são 
intensos e constantes no 
canal de São Sebastião que 
separa a ilha do continen-
te, privilegiando a prática 
do esporte. Ilhabela tam-
bém é uma das 65 cidades 
indutoras de turismo do 
país e destino de Sol e Mar 
do Estado de São Paulo.
S e r v i ç o :
Ilhabela In Jazz 2015
Data: de 15 a 18 de outubro
Horário: a partir das 19h
Local: Centro his-
tórico de Ilhabela
Entrada: Gratuita

O melhor do jazz em 
Ilhabela em outubro

Melhorias e novas ações 
no saneamento básico em 
Caçapava foram os prin-
cipais temas discutidos 
em reunião acontecida na 
quarta-feira, 26, no Paço 
Municipal, entre repre-
sentantes do Município 
de Caçapava e da Sabesp 
(Companhia de Sanea-

O Governo Municipal - por 
intermédio da Diretoria Muni-
cipal de Bem Estar Social - re-
aliza em Paraibuna, desde o iní-
cio da gestão atual, um intenso 
trabalho de ajuda às pessoas em 
situação de rua e usuárias de 
álcool e outras drogas. Esse im-
portante trabalho é coordenado 
com muita dedicação pelo as-
sistente social José Prado Júnior 
“Juninho” (CRESS 48.842). A 
assistência a esses cidadãos é 
feita através de abordagens nas 
ruas, cadastramento das pesso-
as e pós-acompanhamento, por 
meio de encaminhamentos para 
serviços de saúde e outros, se 
necessário. Segundo o Serviço 
Social de Paraibuna, a maior 
dificuldade no atendimento aos 
dependentes químicos está no 
fácil acesso deles às bebidas al-
coólicas e a resistência ofereci-
da pelos mesmos para aderirem 
a qualquer tipo de tratamento, 
até mesmo uma consulta médi-
ca. De acordo com a Diretoria 
Municipal de Bem Estar Social, 
apesar das dificuldades encon-
tradas na ajuda aos dependen-
tes químicos, sempre existem 
casos com final feliz, como por 
exemplo, a história do munícipe 
A.F.P., 37 anos, que chegou a 
viver embaixo de uma ponte em 
Paraibuna. Ele aceitou a ajuda 
do Serviço Social da Prefeitura 
em ser encaminhado para a Co-
munidade Terapêutica Lar Cris-

mento do Estado de São 
Paulo). Estiveram presen-
tes no encontro o prefeito 
Henrique Rinco (PSDB), 
o diretor da Sabesp, Luiz 
Paulo de Almeida Neto, o 
superintendente Fernando 
Lourenço de Oliveira e o 
gerente do setor de Caça-
pava, José Galvão Fran-

tão, onde permaneceu internado 
por cerca de sete meses. Além 
de passar por um processo de 
desintoxicação, A.F.P. também 
foi beneficiado pela ressociali-
zação e pelo retorno ao conví-
vio familiar. “Não tinha mais 
expectativas, meu mundo esta-
va próximo ao fim, tinha perdi-
do minha companheira e esta-
va afastado de minha família. 
Acreditava que não tinha mais 
valor para nada, até receber 
mais uma oportunidade, na qual 
realizei meu tratamento e, por 
isso, estou conseguindo recons-
truir minha vida. Consegui me 
reaproximar do meu pai e dos 
meus irmãos. Hoje, também re-
atei meu relacionamento que até 
então havia sido destruído pelo 
álcool. Estou trabalhando e re-
fazendo um caminho, do qual o 
alcoolismo havia me afastado.”, 
explica A.F.P. O Governo Muni-
cipal espera contar com a ajuda 
da população aos dependentes 
químicos. Antes de dar qualquer 
coisa aos “moradores de rua” 
(comida, roupa, dinheiro, etc.), 
os munícipes devem tentar criar 
um diálogo, observar o verda-
deiro problema enfrentado por 
essas pessoas e, se necessário, 
encaminhá-las aos serviços dis-
ponibilizados pelo Município: 
Diretoria de Saúde (Unidade 
de Pronto Atendimento/Cen-
tro de Saúde), Polícia Militar e 
Diretoria de Bem Estar Social. 

ça Rangel de Carvalho. 
O planejamento da instala-
ção de fossas sépticas em 
bairros como Santa Luzia, 
vilas Perinho e Paraíso, en-
tre outros, também entrou 
em pauta. O chefe de gabi-
nete, Anthero Mendes Pe-
reira Júnior, o secretário de 
planejamento e meio am-
biente, Rogério Nanni, e 
o secretário de obras, Dar-
ci Simão Duarte também 
participaram da reunião.
Saúde - Um estudo da OMS 
(Organização Mundial de 
Saúde) também aponta be-
nefícios na saúde com um 
saneamento básico de qua-
lidade, entre eles, revela 
que para cada R$ 1 inves-
tido em saneamento, eco-
nomiza-se R$ 4 em saúde.

Além do trabalho desenvolvido 
pelo Setor Social, o município 
conta ainda com a valiosa par-
ceria de grupos de autoajuda 
que tem um papel fundamental 
no trabalho de resgate e recu-
peração dos usuários de álco-
ol e drogas, de forma direta 
ou indireta. Dentre os grandes 
parceiros do município, estão:
ALCOÓLICOS ANÔNI-
NOS – GRUPO NOVA VIDA
Endereço: Rua Santa Rita 
de Cássia, S/N (Centro Co-
munitário) – Bela Vista 
Data das Reuni-
ões: Quintas-feiras 
Horário das Reuni-
ões: 20:00 às 22:00
Telefone: (12) 9 9740-
4794 / 9 9727-4385 
Site: http://www.alcoolico-
sanonimos.org.br/ GRU-
PO AMOR EXIGENTE 
Endereço: Rua Geraldo Santana, 
55 (Escola Irmã Zoé) – Centro 
Data das Reuniões: Terças-feiras 
Horário das Reuni-
ões: 19:30 às 21:30
Telefone: (11) 9 9770-9363 
Site: http://www.amo-
r e x i g e n t e . o r g . b r / 
REFORÇO NA AJUDA AOS 
DEPENDENTES QUÍMICOS 
O munícipio de Paraibuna está 
providenciando a reativação 
do COMAD (Conselho Muni-
cipal Anti Drogas), órgão que 
tem por finalidade dedicar-se 
inteiramente a causa antidro-
gas, estimulando e coordenando 
a participação dos segmentos 
sociais do município, de modo 
que assegure a máxima eficácia 
das ações a serem desenvolvi-
das no âmbito de redução da de-
manda de usuários quanto aos 
números proporcionados por 
problemas do gênero. Para ou-
tras informações, entre em con-
tato com a Diretoria Municipal 
de Bem Estar Social – Av. Ma-
jor João Elias de Calazans, 365 
– Centro, ao lado do Ginásio 
de Esportes do Centro Comu-
nitário. Telefone: 3974-2040.

Governo municipal e
 Sabesp discutem 

melhorias para
Caçapava

Dependentes químicos de
Paraibuna são beneficiados 
por assistência dada pela

Prefeitura em parceria com
entidades assistenciais
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O Relatório Mundial so-
bre Prevenção de Lesões 
Causadas pelo Trânsito, 
lançado pela Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS), identificou que 
diminuir a velocidade 
máxima permitida dos 
automóveis nas vias pú-
blicas reduziu drastica-
mente o número de mortes 
e lesões no trânsito nos 
países industrializados.
As pesquisas indicam tam-
bém que enquanto a maior 
parte dos usuários mais 
vulneráveis (sem proteção) 
sobrevive a um atropela-
mento por um automóvel 
a 30 km/h, a maioria deles 

morre quando atropelada 
por um veículo a 50 km/h.
Neste contexto, a Coor-
denadoria de Trânsito da 
Prefeitura de Ubatuba vai 
instalar radares de ve-
locidade de 30km/h em 
cruzamentos controlados 
por semáforos em dife-
rentes pontos da cidade.
O primeiro cruzamento 
a receber o equipamen-
to está entre a rua Prof. 
Thomaz Galhardo e a Av. 
Rio Grande do Sul. O ra-
dar já está instalado e 
entra em operação a par-
tir do dia 1 de setembro.
“Para chegar a essa con-
clusão, realizamos estudo 

técnico e monitoramos a 
velocidade de 250 veículos 
no cruzamento da Thomaz 
Galhardo com a Rio Gran-
de do Sul. Constatamos 
que 63 desenvolveram 
velocidade acima de 50 
Km/h, colocando em risco 
a vida e a integridade físi-
ca das pessoas”, conta Ar-
thur D’Angelo, secretário 
municipal de Segurança.
“Vamos sempre priorizar a 
vida das pessoas acima de 
qualquer coisa e diminuir 
a velocidade dos automó-
veis é necessário para fa-
zer valer essa prioridade 
em nossa cidade”, com-
pleta o prefeito Mauricio.

Prefeitura de Ubatuba 
instala novos radares

A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba promoverá 
nesta quinta-feira (27/8), a 
partir das 19h, no MACC 
– Museu de Arte e Cultu-
ra de Caraguatatuba, o V 
Sarau Poético. O encon-
tro é aberto ao público e 
contará com a participa-
ção de escritores, poetas, 
músicos e artistas em ge-
ral, além de integrantes 
da Comissão Municipal 
Setorial de Literatura da 
Fundacc, que se reuni-
rão para apresentar suas 
obras e performances. Na 
ocasião, o público pode-
rá conferir a apresentação 
da produção audiovisual 
“Se essa rua fosse minha”, 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou, na 
quarta-feira a cobertura da 
quadra “Norival Noguei-
ra Júnior (Ki-Suco)”, no 
Loteamento Karina / Ra-

Os skatistas de Pindamo-
nhangaba serão presente-
ados com mais um espaço 
para lazer e treinamentos. 
Na quinta-feira (27), às 19 

dos alunos da Oficina de 
Imagem, Meio Ambiente 
e Literatura “Fotomentos 
e Sentigrafias”, ministra-
da pelo artista-orienta-
dor Z (José de Barros).
Também nesta edição, o 
Sarau celebrará a 40ª Se-
mana Portinari, em ação 
conjunta com o Museu 
“Casa de Portinari”, do 
município de Brodowski 
(SP). Por meio de ofici-
nas sobre a vida e a obra 
de Portinari, coordenadas 
pela educadora Marli Cae-
tano na Biblioteca de Artes 
“Leopoldo Ferreira Louza-
da”, os estudantes das es-
colas Dom Bosco, Centro 
Educacional Caraguatá e 
Tableau produziram pai-

mos, distrito de Moreira 
César. Localizada na rua 
José Alves de Oliveira, s/
nº, a quadra já existente 
no local recebeu cerca de 
700 m² de cobertura mis-

horas, a Prefeitura reali-
za a cerimônia oficial de 
entrega da Pista de Skate 
Pinda Banks “Fernando 
Ferreira de Castro”, no 

neis coletivos que estarão 
expostos no encontro po-
ético. Outro destaque do 
encontro serão as apresen-
tações de produções literá-
rias sobre a vida do artista 
homenageado, dos alunos 
do EJA (Ensino para Jo-
vens e Adultos) da Escola 
Estadual Thomaz Ribei-
ro de Lima, coordenados 
pela professora Rose Teles, 
com a participação dos 
contadores de histórias 
Angelo Pereira, Jefferson 
Izidoro e Rita Brugnerotti. 
Também serão apresen-
tados alguns curtas-me-
tragens sobre Portinari. O 
MACC está localizado no 
Polo Cultural Profª Adaly 
Coelho Passos, na Pra-
ça Dr. Cândido Motta, nº 
72, no Centro de Cara-
guá. Mais informações: 
(12) 3897.5661 ou www.
fundacc.com.br. Serviço
V Sarau Poético
Dia 27/8 – quin-
ta-feira – às 19h
MACC – Museu de Arte e 
Cultura de Caraguatatuba
Entrada Franca
Classificação Livre

ta, com pilar de concreto 
pré-fabricado, estrutura e 
telhas metálicas, com sis-
tema de captação de águas 
das chuvas e sistema de 
aterramento de proteção 
contra descargas elétricas. 
O investimento da Prefei-
tura foi de R$269.480,98 
e a obra faz parte de um 
pacote de mais quatro co-
berturas, nos bairro Vila 
Rica, Triângulo, Jardim 
Regina e Goiabal. O in-
vestimento final nas cinco 
coberturas de quadras será 
de cerca de R$ 1,4 milhão.

Campos Maia. Construída 
por meio de um convênio 
com o Governo do Esta-
do, a pista de skate está 
sendo construída no estilo 
“Banks” – semelhante a 
uma piscina cheia de cur-
vas – , com área de 350 m². 
O investimento na obra é 
de cerca de R$ 200 mil.
Além da pista de skate no 
Campos Maia, a Prefei-
tura já entregou uma pis-
ta no Cidade Jardim. Os 
centros esportivos ‘João 
do Pulo’ e ‘Zito’ também 
contam com espaço para 
a prática da modalidade.

Sarau Poético em 
Caraguatatuba

Prefeitura de Pinda 
entrega cobertura de 

quadra no Karina/Ramos

Prefeitura de Tremembé
divulga Marcação de

Consultas no Centro de Saúde 
para o mês de Setembro

Pinda: Campos Maia
ganha pista de skate

O COI (Centro de Opera-
ções Integradas) da Prefei-
tura de Taubaté ganhou na 
quarta-feira, mais 28 câ-
meras de alta tecnologia, 
que estão sendo instaladas 
gradualmente para mo-
nitoramento 24 horas de 
vários pontos da cidade. 
Além dos novos equipa-
mentos, o município pos-
sui hoje 102 câmeras es-
palhadas pela cidade e 200 

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
e Inclusão Social, oficia-
lizou na quarta-feira, 26 
de agosto, a implantação 
do CREAS – Centro de 
Referência Especializado 
de Assistência Social Dé-
bora Martins Bonafé dos 
Santos, que fica localizado 
no piso superior do Ter-
minal Rodoviário Urbano.
O objetivo é ofertar servi-

nos prédios públicos, que 
operam monitoradas pela 
Guarda Municipal e que 
fazem parte deste sistema.
Com pouco mais de um 
ano de funcionamento, o 
COI registrou quase 3.500 
ocorrências em 12 meses e 
contribuiu para a redução 
da criminalidade na cidade.
O COI é uma central de 
monitoramento que inte-
gra o trabalho das forças de 

ços especializados e con-
tinuados para as famílias 
e indivíduos em situação 
de ameaça ou violação 
de direitos, tais como: 
violência física, psicoló-
gica e sexual, tráfico de 
pessoas, cumprimento de 
medidas socioassisten-
ciais em meio aberto, etc.
É um espaço de acolhida 
e escuta que mediará o 
acesso a direitos socioa-
ssistenciais, facilitando a 

segurança (Polícia Militar, 
Guarda Municipal, Bom-
beiros, Defesa Civil), além 
da Secretaria de Mobilida-
de Urbana, que acompanha 
as questões relacionadas 
ao trânsito; a Fiscalização 
de Posturas, que verifica 
principalmente o descar-
te irregular de lixo e en-
tulho; e ainda auxilia no 
chamado às ambulâncias 
em ocasiões de acidentes.

articulação com a rede de 
serviços de órgão de defe-
sa de direitos e das demais 
políticas públicas e se pro-
põe a fortalecer vínculos 
familiares e comunitários.
O atendimento no CREAS 
é de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h. O espa-
ço fica no Piso Superior 
do Terminal Rodoviário 
Urbano (Rodoviária Ve-
lha) - Parque Dr. Barbosa 
de Oliveira, s/nº - Centro.

Prefeitura de Taubaté 
implanta Centro de 

Referência Especializado 
de Assistência Social

COI de Taubaté ganha 
mais 28 equipamentos 

de monitoramento


