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A GAzetA dos Municípios

Eventos simultâneos 
movimentam feriado 

em Ubatuba

Ford odontomóvel
inicia atendimento a 
580 crianças de mais 

uma escola de taubaté

 Cidade recebeu 
Festival da Mata Atlântica, 
Sampa Jazz Festival, Fes-
tival da Cultura Japonesa, 
Festival de Vela Sailing e 
Prova do Soldado Paulino 
durante feriado de Corpus 
Christi. 
 A política de pro-
moção de eventos da Pre-
feitura fez a cidade bom-
bar durante feriado de 
Corpus Christi. Entre a 
última quinta-feira e do-
mingo, Ubatuba recebeu 
nada menos que o Sampa 
Jazz Festival, o Festival 
da Cultura Japonesa, o 
Festival de Vela Sailing e 
a Prova do Soldado Pau-
lino. Principal destaque 
da programação, o Sampa 
Jazz Festival, extensão do 
evento que aconteceu na 
capital uma semana antes, 
reuniu milhares de pessoas 
com um line up recheado 
de nomes de peso do jazz 
nacional e internacional. O 
evento aconteceu na Praça 
da Baleia e contou como 

 Os 580 alunos da 
Escola Municipal Profes-
sora Docelina Silva de 
Campos Coelho, no bair-
ro Jardim Santa Tereza, 
em Taubaté (SP), são, a 
partir desta semana, os 
mais novos beneficiados 
do Programa Odontomó-
vel da Ford. Com foco no 
atendimento odontológico 
gratuito à rede pública de 
ensino, essa ação social 
destina-se às crianças das 
comunidades onde está 
instalada a fábrica de mo-
tores e transmissões da 
empresa.    
 A iniciativa é para 
muitos jovens a primei-
ra oportunidade de uma 
consulta odontológica. 
Segundo dados da Pes-
quisa Nacional de Saúde 
(PNS) 2013 divulgados 
pelo IBGE, a proporção de 
pessoas de zero a 17 anos 
que se consultaram com 
um dentista nos últimos 12 
meses é de 45%. Anterior-
mente, entre os meses de 
abril e maio, o projeto este-
ve no bairro Vila Caetano, 
na escola Judith Mazella 
Moura, onde realizou 754 
procedimentos individuais 
e coletivos. O consultório 

abertura da programação 
cultural do VII Festival da 
Mata Atlântica. Ao mesmo 
tempo, a Praça de Even-
tos recebia o 9° Festival 
da Cultura Japonesa, com 
muita comida típica, músi-
ca tradicional e a presença 
do cônsul geral do Japão, 
Takahiro Nakamae, e da 
vice-cônsul, Miki Kira. 
Ambos foram declarados 
“hóspedes oficiais” do 
município. É a primeira 
vez que um cônsul japonês 
vem a Ubatuba. “Apro-
veitei a oportunidade para 
entregar ao presidente da 
Anibra (Associação Nipo 
Brasileira de Ubatuba), 
Nelson Assahi, o termo 
de concessão de uso de 
terreno para a construção 
de sua nova sede”, conta 
o prefeito Mauricio Mo-
romizato. Já na região do 
Saco da Ribeira, costa sul 
da cidade, o Ubatuba Iate 
Clube (UIC) promoveu 
entre quinta-feira e sábado 
o 7º Ubatuba Sailing Festi-

móvel realiza atendimen-
tos clínicos, aplicação de 
flúor, restaurações e ativi-
dades educativas. O con-
sultório é montado sobre 
um caminhão F-350 e tem 
infraestrutura completa 
para realizar diversos tipos 
de tratamentos e diagnós-
ticos, com o objetivo de 
realizar ações preventivas 
e educativas por meio de 
ações lúdicas de cunho 
social sobre a importância 
da saúde bucal. Há outras 
duas unidades exclusivas 
a redes públicas de ensino 
de Camaçari (BA), muni-
cípio onde fica instalado o 
Complexo Industrial Nor-
deste, e Horizonte (CE), 
onde está instalada a fábri-
ca da Troller.
 FORD BRASIL: A 
Ford Motor Company está 
estabelecida no Brasil des-
de 1919, onde mantém as 
marcas automotivas Ford, 
Ford Caminhões e Troller 
e uma estrutura de 11.500 
empregados e quatro fá-
bricas, além do Campo 
de Provas de Tatuí. Para 
mais informações sobre os 
produtos da Ford, acesse 
http://www.ford.com.br.
 SOBRE A FORD 

val 2016.  Dezenas de ve-
lejadores compareceram 
para participar da prova e 
os apaixonados pela mo-
dalidade marcaram pre-
sença para prestigiar. 
 Para fechar o feria-
do com chave de ouro, a 
Prova do Soldado Paulino, 
tradicional corrida de rua 
de Ubatuba, mais uma vez 
foi um sucesso e chamou 
atenção de quem passava 
pelas ruas da região cen-
tral. 
 “ O r g a n i z a m o s 
uma força tarefa para pro-
mover eventos e o sucesso 
é visível. Nunca Ubatuba 
sediou tantas etapas, cor-
ridas, festivais e nunca es-
teve tão movimentada nos 
meses de baixa temporada. 
Geramos empregos tem-
porários e renda extra para 
a rede hoteleira e gastro-
nômica e, pelo menos por 
aqui, estamos conseguin-
do minimizar o impacto da 
crise”, comemora o prefei-
to Mauricio Moromizato.

MOTOR COMPANY: 
A Ford Motor Company 
é uma empresa global 
automotiva e de mobili-
dade, com sede em De-
arborn, Michigan, nos 
Estados Unidos. Com 
cerca de 201.000 empre-
gados e 67 fábricas no 
mundo, tem como princi-
pais atividades o projeto, 
manufatura, marketing, 
financiamento e servi-
ços da linha completa 
de carros, caminhões,  
SUVs e veículos elétricos 
da Ford, assim como dos 
veículos de luxo da Lin-
coln. Ao mesmo tempo, 
a Ford investe agressiva-
mente em oportunidades 
emergentes por meio do 
Ford Smart Mobility, pla-
no da empresa para ser 
líder em conectividade, 
mobilidade, veículos au-
tônomos, experiência do 
cliente e análise de dados.  
A companhia forne-
ce serviços financeiros 
por meio da Ford Motor 
Credit Company. Para 
mais informações so-
bre a Ford, seus produtos 
globais ou a Ford Motor 
Credit Company, acesse  
www.corporate.ford.com.

Pinda realiza evento em abrigo 
de animais no fim de semana

Está chegando!!!
 No sábado, dia 4 
de junho, Pinda realiza 
evento Família no AMA – 
Abrigo Municipal de Ani-
mais. A proposta é levar as 
pessoas a conhecer o abri-
go e incentivar a adoção. 
Durante o dia, acontecerão 
várias atividades, das 9 às 
16 horas. Entrada gratuita. 
No local acontecerá distri-
buição de mudas, vacina-
ção anti-rábica realizada 

por veterinário, exposição 
de animais peçonhentos e 
insetos, palestra de edu-
cação ambiental realizada 
por Noel Braga, palestra 
de orientação e demons-
tração de comportamento 
animal às 14 horas, com 
o especialista em com-
portamento animal, José 
Eduardo Ferreira. Além de 
mesa com desenhos para 
colorir que ficarão expos-

tos no painel do abrigo. 
No evento, estarão dispo-
níveis para adoção mais 
de 100 animais. O abrigo 
também trabalha com o re-
colhimento de animais de 
grande porte das ruas. O 
abrigo está localizado na 
estrada do Maçaim, s/n, ao 
lado do Escoteiro Itapeva, 
bairro do Maçaim. Mais 
informações pelo telefone 
3648-2959.
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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

Curiosidades

A história do Papai Noel

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou 
o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era representado com uma 
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast 
criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse 
mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho de presente 
para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita 
o Pólo Norte e, com um trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante 
as festas natalinas. Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

 
 
Humor

Classificados

Vendo um jazigo quase usado, pronto para receber a qualquer momento. Vista definiti-
va para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de arrombamento. Acompanha 
uma caixa de foguetes e um engradado de cerveja. Motivo da venda: a minha sogra 
escapou, mais uma vez, do enfarto e o médico garante que ela viverá por muitos e 
muitos anos... ainda.
***
Manoel entra no restaurante e pede:
- Por favor, me sirva uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! O senhor é português...
- Como descobriste? Foi por causa do meu sotaque ou pelo fato de eu ter pedido uma 
bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É por que aqui é o McDonald’s...
***
Duas loiras estão em uma biblioteca e uma delas diz:
- Amiga! Olha aqui está escrito que o oxigênio foi descoberto pelo farmacêutico sueco 
Carl Wilhein Scheele.
- Nossa! Exclama a outra. E antes disso, como é que as pessoas respiravam?
***
O ceguinho está parado na esquina, aguardando para atravessar a rua, quando um ca-
chorro chega e faz xixi em sua perna. Ao sentir o líquido escorrendo-lhe pela perna, 
ele imediatamente enfia a mão no bolso, tira uma bolacha e oferece ao cachorro. Ao 
ver aquela cena, uma senhora observa:
- Quanta bondade! O cachorro urinou em sua perna e ainda o senhor lhe oferece uma 
bolacha?
E o ceguinho responde:
- Eu estou querendo saber onde é a cabeça dele para lhe dar uma paulada com minha 
bengala nesse desgraçado...

 
Mensagens 

Se buscais saúde, não fale em doenças com exagero.
Se procuras a paz, esqueça as guerras.
Se te esforças no perdão, por que lembrar as ofensas?
Para que valorizar as tristezas, se fostes feito para as alegrias.
Não haverá ódio onde vibra o amor.
***
Não significa que você é falso, quando você é legal com alguém que você não gosta. 
Significa que você é maduro o suficiente para gostar da pessoa e dizer: te adoro amigo. 
Isso é falsidade. Educação não, educação é uma dádiva que certamente te dá dignidade 
diante de qualquer desaforo.
***
Ás vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados 
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou in-
segurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma reação 
comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e não a veloci-
dade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, 
encontra-se na direção nos perdemos, mas encontraremos o caminho de volta. Pois 
parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim 
mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É 
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que estejamos 
regredindo, estamos consolidando, descansando. O progresso não é linear. Podemos 
ter avançado muito no que diz respeito à caridade e à compreensão, mas somos prin-
cipiantes em relação à raiva e à paciência. É importante não se exigir demais. Se não 
focarmos nos julgando e nem permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos 
frustrados.

 
 
Pensamentos, provérbios e citações

Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
Homens são como vinho, a idade azeda os maus e apura os bons.
A noite todas as pardas são gatas.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
Mais importante que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.

MISCELÂNEA

São Bento do Sapucaí 
se mobiliza em prol do 

Dia do Desafio

  Prefeitura da Es-
tância Climática São Ben-
to do Sapucaí, através da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, realizou na quarta-
feira, 25 de maio, o “Dia 
do Desafio”. A proposta 
é tentar mobilizar o maior 
número de pessoas para a 
prática de esportes e ati-

vidades físicas em prol 
da campanha mundial de 
incentivo à vida ativa e à 
adoção de hábitos a saudá-
veis para pessoas de todas 
as idades.
 A Secretaria de 
Esportes e Lazer fará o le-
vantamento nos próximos 
dias do número total de 

participantes e enviará ao 
Sesc de Taubaté, responsá-
vel pela região.
 A Prefeitu-
ra, através da Secreta-
ria de Esportes e Lazer,  
agradece e parabeniza a 
todas as escolas, entida-
des, academias e a todos 
os participantes

Companhia Docas de São Sebastião 
realiza mutirão de limpeza em

comemoração ao
Dia Mundial do Meio Ambiente

 Ação será neste 
sábado, no Mangue do 
Colhereiro, em São Se-
bastião, para alertar sobre 
a importância da preserva-
ção ambiental. 
 O Dia Mundial do 
Meio Ambiente será co-
memorado neste ano, em 
São Sebastião, com a re-
alização de um mutirão 
de limpeza no mangue 
do Colhereiro, conhecido 
também como mangue da 
balsa e localizado ao lado 
da Travessia entre São Se-
bastião e Ilhabela. 
 A ação é organiza-
da pela Companhia Docas 
de São Sebastião, respon-
sável pela administração 
do Porto de São Sebas-
tião, e acontecerá no pró-
ximo sábado, 4 de junho. 
O objetivo é alertar sobre 
a importância da preser-
vação e recuperação da 
qualidade ambiental deste 
manguezal, assim como 
de todo meio ambiente. A 
iniciativa, que é parte do 
Programa de Educação 
Ambiental desenvolvido 

pelo Porto de São Sebas-
tião, também tem o intuito 
de sensibilizar a comuni-
dade a adotar boas práticas 
ambientais, especialmente 
com relação ao descar-
te correto de lixo na área 
costeira. Para isso, além 
da coleta, a programação 
contemplará a exposição 
de painéis informativos 
sobre a problemática dos 
resíduos sólidos na zona 
costeira.
 A ação neste ano 
contará com a parceria do 
Comitê de Bacias Hidro-
gráficas do Litoral Norte 
(CBH-LN). Os participan-
tes do mutirão para a cole-
ta de resíduos no mangue 
do Colhereiro se reunirão, 
às 9 horas, na Av. Antonio 
Januário do Nascimento, 
s/n, em São Sebastião, para 
organização, distribuição 
dos materiais e início da 
atividade. Sobre a atuação 
ambiental do Porto de São 
Sebastiã 
 Além das ações re-
alizadas pelo Programa de 
Educação Ambiental, em 

atendimento às condicio-
nantes da Licença de Ope-
ração n° 908/2010, a atua-
ção ambiental do Porto de 
São Sebastião conquistou 
reconhecimentos impor-
tantes que o colocaram 
como referência no país. 
No Índice de Desempe-
nho Ambiental Portuário 
(IDA) da Agência Nacio-
nal de Transportes Aqua-
viários (Antaq) São Se-
bastião está na 1ª posição 
entre 30 portos avaliados 
em todo o país. É também 
o primeiro e único porto 
organizado a conquistar a 
certificação internacional 
ISO 14.001, que compro-
va a sua  qualificação  em  
gestão  ambiental  para  
toda  a  atividade  de  ad-
ministração, exploração 
e operação. Além disso, 
é o primeiro do Brasil a 
possuir um Plano de Área 
aprovado pelo órgão am-
biental, o qual reúne as  
medidas  necessárias  a  
serem tomadas em caso de  
acidentes  com derrama-
mento de óleo.
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O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na moda-
lidade CONVITE nº 08/2016, Processo nº 15/2016, para Contratação de Empresa para implanta-
ção de Sistema de Controle Interno. Abertura da Sessão Pública dia 08/06/2016 às 13:10 horas. 
Os interessados poderão retirar o Edital completo,mediante taxa, na sede da Prefeitura Munici-
pal até o dia 07/06/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 
3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGE-
LISTA LOBATO - Prefeito Municipal.

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Pinda vence competição do 
Dia do Desafio

 Pindamonhangaba 
participou de mais uma 
edição do Dia do Desafio, 
na última quarta-feira. 
 A cidade compe-
tiu com Comayagua, de 
Honduras e venceu. Para 

o desafio a cidade prepa-
rou diversas atividades,  
visando despertar o inte-
resse das pessoas pela prá-
tica de esportes e ativida-
des físicas. 
 Os munícipes par-

ticiparam em peso e con-
tribuíram com o resultado 
final dessa competição. 
Pinda venceu por 35,59% 
da população participando 
contra 3,15% de Comaya-
gua.

Teatro de Garagem Fuscalhaço 
em São Bento do Sapucaí

 O Teatro Garagem 
Fuscalhaço é a sede do 
grupo Manifesta de tea-
tro. Trata-se de um teatro 
de bolso, no qual ofere-
cermos diversas ativida-
des culturais para família 
toda. Espetáculos de tea-
tro, dança, apresentações 

musicais, sessões de cine-
ma, workshops. Acompa-
nhem nossa programação 
em nosso site ou facebook 
e venha se divertir com a 
gente. Endereço: Teatro 
Garagem Fuscalhaço: Rua 
Luiz Sadaki Hossaka, 121 
(próximo ao Paço Munici-

pal e à creche municipal). 
Contato: (12) 3971-1617
Horário de funcionamen-
to:  Acompanhe nossa pro-
gramação pelo facebook 
(Teatro Garagem Fusca-
lhaço) ou através do nosso 
site :http://grupomanifes-
ta.com.br/

Exposição “Especial... 
por ser mãe” promove 
a inclusão no Taubaté 

Shopping

 Mostra organizada 
pela “Família Down de 
Taubaté” retrata diversas 
famílias da região. Ainda 
em comemoração ao mês 
das mães, o Taubaté Sho-
pping apresenta a expo-
sição “Especial... por ser 
mãe”. A ação é uma in-
ciativa da “Família Down 
de Taubaté” e tem como 
intuito promover a inclu-
são social por meio da 
fotografia, além de repre-
sentar uma homenagem a 
todas as mães. A mostra 
é composta de 18 painéis 
que trazem fotos de 20 
famílias registradas pela 
fotógrafa Carolina Sou-
za. Segundo Rita Arena, 
uma das responsáveis pelo 
grupo, algumas pessoas 
utilizam o termo ‘mães es-
peciais’ para denominar as 
mães de filhos com neces-
sidades especiais. “Mas 
nós queríamos mostrar 
que todas as mães são es-
peciais simplesmente por 
serem mães”, reforça. Ela 
conta ainda que a sessão 
de fotos foi um momento 
único: “Foi maravilhoso, 
um dia especial no qual 

ficou evidente a alegria 
de todos os envolvidos. 
As parcerias que conse-
guimos proporcionaram 
um dia de modelo para as 
mães, com direito a ma-
quiagem, consultoria de 
beleza, fotos, filmagem e 
muito amor.” A exposição 
fica em exibição até o dia 
05 de junho próximo à es-
cada rolante do Taubaté 
Shopping. Grupo Família 
Down de Taubaté : A “Fa-
mília Down de Taubaté” 
foi criada em 2012, a par-
tir da reunião de oito mães 
de crianças com síndrome 
de Down. Seu objetivo é 
estimular o contato entre 
as famílias, promovendo 
a troca de experiências, 
a socialização e a inclu-
são social. Hoje, o grupo 
já conta com mais de 100 
famílias de todo o Vale do 
Paraíba e do Litoral Norte.
 Taubaté Shopping: 
Com uma área construída 
de mais de 42 mil metros 
quadrados e um público 
anual de mais 1 milhão de 
pessoas, o Taubaté Sho-
pping está há 26 anos na 
região e gera cerca de 3 

mil empregos diretos e in-
diretos. Sua infraestrutura 
inclui 200 lojas satélites, 
nove lojas âncoras, três 
megalojas, cinco salas de 
cinema da rede Moviecom 
(três delas com tecnologia 
Moviecom X), boliche, a 
mais completa praça de 
alimentação da região, 
supermercado, academia, 
faculdade e mais de mil 
vagas de estacionamento. 
Inaugurado em 9 de no-
vembro de 1989, o empre-
endimento é administrado 
pela AD Shopping.
  Sobre a AD Sho-
pping: A AD Shopping, 
maior administradora in-
dependente de shopping 
centers do País, está pre-
sente em todas as regiões 
brasileiras. Com 25 anos 
de experiência e foco em 
planejamento, comerciali-
zação e gestão de shopping 
centers, a AD administra 
um patrimônio de R$ 5,3 
bilhões. São mais de 5 mil 
lojas, em 1,9 milhão de m² 
de área construída e 790 
mil m² de área bruta lo-
cável. Visite: www.adsho-
pping.com.br.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI 
Nº 245

            Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, do art. 
48 da Lei 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando proporcionar 
a transparência da gestão fiscal, a Câmara Municipal de São Bento do 
Sapucaí torna público que  realizará às 10:00 horas do dia 02 de junho de 
2016, AUDIÊNCIA PÚBLICA, em suas dependências, sito a Rua Sargento 
José Lourenço, 190, para discutir projetos de Revisão de Ações do Orça-
mento de 2016. Convidamos os interessados e a população do Município 
para participarem.

Ver. Paulo Cândido Ribeiro
Presidente da Câmara

Ver. José Donati Nunes
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
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VII Festival da Mata 
Atlântica começa em 

Ubatuba

5º Turma do Polo da Construção 
Civil inicia cursos de Pedreiro, 

encanador e assentador de piso 
e azulejos em Caraguatatuba

 Programação in-
clui debates, rodas de 
conversa e shows de mú-
sica popular.  U b a t u b a 
recebe nesta semana o VII 
Festival da Mata Atlân-
tica. A programação do 

 Inicia nesta sema-
na a 5º turma do Polo da 
Construção Civil, na sede 
do Fundo Social de Soli-
dariedade do Travessão. 
Serão oferecidos cursos de 
pedreiro, encanador e as-
sentador de piso e azulejos 
com duração de 80 horas, 
divididos em 24 encon-

evento inclui debates e 
rodas de conversa em di-
ferentes temas: agroflores-
tas, alimentação saudável, 
conflitos territoriais nas 
comunidades tradicionais, 
medicina integrativa e etc.   

tros. Quinze vagas foram 
disponibilizadas para cada 
curso e os alunos recebe-
rão todo o material didá-
tico, pratico, EPI e cami-
setas. As aulas acontecem 
em dias intercalados das 
19h às 22h20 e os inte-
ressados deverão ter ida-
de mínima de 18 anos. Os 

Os encontros acontecem 
na E.M Tancredo Neves, 
no Auditório do Aquário 
de Ubatuba e na Câmara 
Municipal.

cursos acontecem no Polo 
da Construção Civil no 
Fundo Social de Solidarie-
dade, em parceria com o 
Governo do Estado. Mais 
informações no telefone 
(12) 3881-3715. 
Serviço: Praça Jorge de 
Castro, s/nº - Travessão
(12) 3881-3715

Confira abaixo a programação completa: 

01 de junho – Escola Tancredo
- 16h Palestra: Florestas e Agroflorestas Comu-
nitárias, Oportunidades de Conservação e Meios 
de Vida Sustentáveis com Saulo Eduardo Xavier 
Franco de Souza / LASTROP/ESALQ/USP
- 18h Mesa redonda: “Regularização fundiária e 
Comunidades Tradicionais” Deputada Estadu-
al Leci Brandão / Juiz Federal Dr. Ricardo de 
Castro Nascimento / Fórum de Comunidades 
Tradicionais / Conselho quilombola/ MPF: Dra. 
Walquiria Imamura Picoli/ Defensoria Pública 
Estadual: Dr. Wagner Giron de La Torre / Secre-
taria do Patrimônio da União: Claudia Fellice / 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente: Dr. Pau-
lo Almeida/ INCRA: Mariana Sucupira.

02 de junho – Escola Tancredo
- 14h Palestra: “As Emoções Segundo a Medici-
na Tradicional Chinesa” com Rodolfo Giacallo-
ne –     Escola Suíça de Acupuntura.
- 16h Roda de Conversa: “Grupo Pratica inte-
grativas e Complementares no SUS”, Grupo de 
PIC da Secretaria Municipal de Saúde de Ubatu-
ba, Edmundo Gallo Observatório de Territórios 
Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina/ FIOCRUZ
Auditório Aquário Ubatuba
- 18h30 Palestra: “Frutas da Mata Atlântica e 
Saúde” com Dr. Sergio Fernando Sartoni- Asso-

ciação Brasileira de Frutas Raras/ Estancia das 
Frutas.

03 de junho – Auditório Aquário Ubatuba
- 16h Palestra: “Projeto Cachoeira- Rio Paraiba 
do Sul uma viagem de caiaque extremo” com 
Allan Yu Iwama, Pedro Oliva e pesquisadores- 
INPE/ CEMADEN/ UNESP-ICT/ UNIFEI/ 
UERJ.
- 19h Palestra: “Saneamento Ecológico” com 
Eng. Gustavo Machado, Observatório de Ter-
ritórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, 
FIOCRUZ/FUNASA/FCT.

04 de junho – Auditório Aquário Ubatuba
-14h Palestra: “Monitoramento da Juçara ( Eu-
terpe edulis) e da Seafortia e a fauna disperso-
ra relacionada” com Amanda Oliveira Fonseca, 
Karolina Marie V. Sebroeck.
-16h Palestra “Bora Plantar” com Carol Ramos 
– Projeto Bora Plantar
Câmara Municipal dos Vereadores Ubatuba
- 17h  “Mesa Redonda Agrofloresta Meio de 
Vida Sustentável” com Saulo Eduardo Xavier 
Franco de Souza / LASTROP/ESALQ/USP
-18h – “Mesa redonda: PEC 215″ com Deputado 
Federal Nilto Tatto, Ministério Público Federal 
Dra.Walquiria Imamura Picoli, lideranças In-
dígenas de SP Marcos Tupã e RJ Júlio Garcia 
Karai Xiju.

Alckmin assina convênios 
com municípios do

vale do paraíba
 Com um investi-
mento total de R$ 4 mi-
lhões, foram assinados 
convênios com 52 mu-
nicípios que permitirão 
a execução de obras de 
infraestrutura urbana e a 
aquisição de máquinas e 
equipamentos.
 O governador Ge-
raldo Alckmin assinou na 

quarta-feira, 25, convê-
nios com 52 municípios 
do Estado. Ao todo, foram 
liberados R$ 4 milhões 
para a execução de obras 
de infraestrutura, ilumi-
nação pública e aquisição 
de máquinas e equipamen-
tos. Do total de convênios 
firmados neste décimo 
segundo lote de 2016, 51 

foram com recursos da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e os demais 
com verbas da Secretaria 
da Casa Civil. Desde o 
início do ano, o Governo 
do Estado já firmou 476 
convênios com 311 mu-
nicípios paulistas, totali-
zando R$ 594.893.951,96 
milhões em investimentos.

Escolas Municipais recebem 
teatro contra o Aedes aegypti

em Pindamonhangaba

Parque das Palmeiras começa 
a ser atendido pelos Correios 

em Pinda

Pindamonhangaba oferece 
de capacitação de
Condutor Cultural

 Mesmo com o 
tempo mais frio, a Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba está preocupada com 
a conscientização sobre o 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti, transmissor 
da dengue, zika e chikun-
gunya. Por isso, as secre-
tarias de Educação e de 

 Após anos de tra-
balho conjunto entre a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Planejamento, 
Agência dos Correios e 
lideranças do Loteamen-
to Parque das Palmeiras, 
a partir desta quinta-feira 
(19), o local será atendido 
pelos Correios. Essa era 
uma solicitação antiga dos 
moradores do loteamento, 
e que agora será uma reali-
dade.
 De acordo com a 
Secretaria de Planejamen-
to da Prefeitura, o que 
ocorria no local era que 
algumas residências não 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, preocu-
pada com a capacitação 
dos moradores da cidade, 
abre inscrições de 23 de 
maio a 14 de junho, para 
o projeto Jovem Condutor 
Cultural, que tem como 
objetivo qualificar jovens 
para exercer a função de 
condutor, favorecendo a 
inclusão dos qualificados 
no mercado de trabalho.
 O curso oferecerá 

Saúde estão organizando 
apresentações teatrais em 
21 escolas municipais, le-
vando histórias bem hu-
moradas, que visam orien-
tar as crianças e promover 
uma conscientização e mu-
dança de comportamento, 
até mesmo das famílias. A 
intenção é evitar e exter-

possuíam numeração ofi-
cial – aquela entregue pela 
Prefeitura no momento do 
licenciamento da constru-
ção. Por isso, foi necessá-
rio um trabalho de anos, 
além da visita de represen-
tantes da Prefeitura e dos 
Correios, em todas as re-
sidências irregulares, para 
conversar com os morado-
res, conscientizando sobre 
a importância da regulari-
zação dos números, para 
que pudesse ser iniciado 
o atendimento de entrega 
postal. 
 Agora, com os nú-
meros regularizados, os 
moradores do Parque das 

vários módulos que ca-
pacitarão os participantes 
a atuarem em qualquer 
cidade, como condutores 
turísticos. De acordo com 
a coordenadora do CEU 
das Artes, a qualificação 
Jovem Condutor Cultural 
é um projeto social e uma 
oportunidade de trabalhar 
a cidadania, a valorização 
da cultura, do turismo e 
patrimônios históricos, 
além de resgatar valores e 

minar todos os criadouros 
do mosquito, beneficiando 
toda a população. 
 A programação 
começou em 18 de maio 
e segue até o dia 10 de 
junho. Ao final, mais de 
7 mil estudantes da Rede 
Municipal terão participa-
do da iniciativa.

Palmeiras podem come-
morar o início do atendi-
mento e a presença dos 
carteiros para a entrega de 
correspondências, contas e 
encomendas.
 “O Parque das Pal-
meiras é um loteamento 
relativamente novo na ci-
dade e essa solicitação vi-
nha há tempos, por parte 
dos moradores. Ficamos 
satisfeitos em intermediar 
o contato com os Cor-
reios, fizemos o que era 
possível e agora podemos 
comemorar, junto com a 
população, esse benefício 
conquistado”, afirmou o 
prefeito de Pinda.

dar oportunidade de se po-
sicionarem no mercado de 
trabalho.
 Podem participar 
pessoas maiores de 16 
anos que estejam estudan-
do ou tenham concluído o 
ensino médio. Para se ins-
crever basta ir ao CEU das 
artes, localizado na Av. das 
Orquídeas, 355, Vale das 
Acácias, com um docu-
mento e comprovante de 
escolaridade.


