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A GAzetA dos Municípios

Campanha Fique Sabendo 
realiza testes para sífilis e 

AIDS em Pinda

Festival de Verão 2016
de Caraguá começa
dia 27 de dezembro

Recadastramento para 
isenção de pedágio
começa em Pinda

Acontece nesta terça-feira, 
dia 6 de dezembro, das 9h 
às 15h, na Praça Monse-
nhor Marcondes, a cam-
panha Fique Sabendo para 
Sifilis e AIDS.

O ano de 2016 está no fim 
e a estação mais esperada 
está chegando, o Verão. 
Para animar os moradores 
e turistas, o Governo Mu-
nicipal de Caraguá já tem 
uma programação definida 
para o período de 27 a 31 
de dezembro. As atrações 
vão do pop rock ao jazz e 
prometem agitar a Praça 
da Cultura.
Diversos shows musicais 
compõem o Festival de Ve-
rão. Entre os grupos con-
vidados estão Jota Quest, 
Banda Malta, Monoblo-
co, A Cor do Som, Legião 
Urbana, Instinto Animal, 
Joe Tenta, Acoustic Rock, 
além de grupos locais 
como a Banda Jovem, Jazz 
Combo, Orquestra Sinfô-
nica & Russo e o grupo de 
Chorinho.
 Caraguá tornou-se uma 
das cidades mais procu-

Pessoas que estudem e 
ou trabalhem de forma 
permanente em Pindamo-
nhangaba, que residem e 
têm o veículo licenciado 
em outra cidade, e que 
utilizam a estrada do Ata-
názio (acesso ao bairro 
Feital), devem fazer o re-
cadastramento para isen-
ção da taxa de pedágio em 
janeiro de 2017.
O trabalhador de forma 
permanente na cidade 
deve apresentar cópias le-
gíveis do licenciamento 
do veículo em seu nome 
(cônjuge com certidão 
de casamento), carteira 
nacional de habilitação 
(CNH), comprovante de 
endereço (máximo mês 

Durante a ação serão rea-
lizados testes rápidos com 
resultados em aproxima-
damente 15 minutos.
O objetivo da campanha é 
identificar o maior número 

radas do Litoral Norte 
nos últimos anos devido à 
sua ampla e diversificada 
programação de eventos. 
Com estruturas cada vez 
mais adequadas, foi pos-
sível a realização de even-
tos de grande porte e para 
públicos de diferentes seg-
mentos, como shows, en-
contros, festivais, campe-
onatos esportivos e feiras.
 A Praça da Cultura rece-
beu investimentos e foi 
eleita para sediar even-
tos voltados para toda a 
família. O palco foi todo 
reformado e agora conta 
com 4 camarins, vestiário, 
banheiro acessível, rampas 
de acesso, área de depósi-
to, backstage e estrutura 
para atender aos shows.
De acordo com o Secretá-
rio de Turismo, André Pro-
cópio, além da economia, 
um dos resultados relevan-

anterior), carteira de traba-
lho (CTPS) e declaração 
do RH da empresa.
Estudantes devem apre-
sentar cópias do licencia-
mento do veículo em seu 
nome (cônjuge com certi-
dão de casamento ou pais 
com autorização com fir-
ma reconhecida), carteira 
nacional de habilitação 
(CNH), comprovante de 
endereço (máximo mês 
anterior) e declaração de 
matrícula da instituição de 
ensino.
Os Policiais Militares, os 
Policiais Federais em ge-
ral, Corpo de Bombeiros 
e das Forças Armadas de-
vem apresentar cópias le-
gíveis do licenciamento do 

de pessoas com esse diag-
nóstico e encaminhá-las o 
mais rápido possível para 
o tratamento. Essa campa-
nha é realizada em cum-
primento aos protocolos 
do Ministério da Saúde. 
Além disso, a Prefeitura 
Pindamonhangaba tam-
bém realiza esses mesmos 
testes de rotina em todas as 
unidades básicas de saúde 
e ESF. Os testes são reali-
zados pelas enfermeiras e 
o resultado é também dis-
ponibilizado em 15 minu-
tos. Todos os interessados 
devem procurar o serviço 
na Praça Monsenhor Mar-
condes ou em suas unida-
des de referência.

tes deste Projeto de Verão, 
foi a segurança na cida-
de. “Não tivemos registro 
de ocorrência na Polícia 
neste ano. Tudo ocorreu 
bem tranquilo”, comentou.  
Outro objetivo alcançado 
foi o de evitar a repetição 
de episódios que acontece-
ram em outros anos, como 
vandalismo, violência, bri-
gas, sujeira, filas e outros 
transtornos.
 Além do sucesso de pú-
blico, mídia e crítica, de 
acordo com o secretário, 
houve grande retorno 
para o comércio da cida-
de. “Sem as barracas de  
alimentação, o modelo 
foi favorável para o co-
mércio. Nesta temporada, 
houve um impulso em  
todas as áreas comerciais, 
de diversão, mercado de 
rua e setor hoteleiro da ci-
dade”.

veículo em seu nome (côn-
juge com certidão de casa-
mento), carteira nacional 
de habilitação (CNH), 
comprovante de endereço 
(máximo mês anterior), 
carteira funcional e decla-
ração do Batalhão/Compa-
nhia.
A isenção também pode 
ser concedida às pessoas 
jurídicas. O (re) cadastra-
mento da isenção 2017 
é feito no Setor de Pro-
tocolo da Prefeitura ou  
Subprefeitura, em Moreira 
Cesar, de segunda a sexta-
feira das 8 às 17 horas. Na 
SP-62, veículos de passeio 
não pagam independente-
mente de onde foram li-
cenciados. 

Confira a programação:
                                 
Dia 27/dez (Terça):
- Lady Rock
- Caraguá Jazz Combo
- Monobloco
 
Dia 28/dez (Quarta):
- Orquestra Sinfônica de Caraguata-
tuba & Russo
- Jota Quest
 

Dia 29/dez (Quinta):
- Clube do Choro de Caraguatatuba
- Rodrigo de Oliveira
- A Cor do Som

Dia 30/dez (Sexta):
- Instinto Animal
- Joe Tenta
- Legião Urbana
 
Dia 31/dez (Sábado):
- Acoustic Rock 
- Symphorock
- Banda Malta
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Curiosidades

Crendices
Agosto é o mês do desgosto.
Assobiar de noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro desaparecer.
Cortar o cabelo na Sexta-Feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar a chuva.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número sete é o número da mentira.
Passar por debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa por debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana de noite passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem come muito de noite terá pesadelos.
Sol e chuva casamento de viúva.
Sexta-feira treze é o dia do azar.
Vassoura atrás da porta espanta as visitas.

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”
Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: atender um telefonema da tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhas coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furacão.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão mineira para evitar pânicos.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renovam a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinho avisando aonde vai para o tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens 

Nunca é tarde para resgatar um relacionamento em que houve uma afeição sincera 
de ambas as partes. Desde que exista uma vontade verdadeira, pessoas que passa-
ram muito tempo afastadas podem voltar a se entender e a ficar juntas. No entanto, 
o sucesso desse propósito exige humildade para dar o primeiro passo, conscientes de 
contribuição pessoal para a situação, capacidade para esquecer o passado e disposição 
para aceitar as diferenças individuais. Atitudes que precisam ser mantidas em todos 
os momentos, pois como diz o velho ditado: De boas intenções o inferno está cheio.
***
Reza uma lenda que um monge, próximo da idade para se aposentar, precisava en-
contrar um sucessor. Entre seus discípulos, dois haviam dado mostras de que eram os 
mais aptos, mas apenas um poderia sucedê-lo. Para sanar as dúvidas, o mestre lançou 
um desafio para colocar a sabedoria dos dois a prova. Ambos receberam alguns grãos 
de feijão que deveriam colocar dentro dos sapatos, para então empreenderem a subida 
de uma grande montanha. Dia e hora marcada, começa a prova. Nos primeiro quilô-
metros, um dos discípulos começou a mancar. No meio da subida, parou e tirou os 
sapatos. As bolhas em seus pés já sangravam causando-lhe imensa dor. Por causa disso 
ficou para trás, observando seu oponente sumir de vista. Prova encerrada, todos volta-
ram ao pé da montanha para ouvirem do monge o óbvio anúncio. Após os festejos, o 
derrotado aproximou-se e perguntou ao vencedor como é que havia conseguido subir 
e descer com os feijões nos sapatos e ele respondeu:
- Antes de colocá-los nos sapatos, eu os cozinhei. Foi a resposta.
Moral da história: Carregando feijões ou problemas, há sempre um jeito mais fácil 
de levar a vida. Problemas são inevitáveis. Já a duração do sofrimento é você quem 
determina. Aprenda a cozinhar seus feijões.

Pensamentos, provérbios e citações

O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.

Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.

Um burro calado passa por sabido.

Os homens são sempre sinceros, apenas mudam as sinceridades.

Não sei se a vida está passando ou se está me atropelando.

Queres que falem bem de ti? Então morra!
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EXPEDIENTE 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.

CONVITE

A Associação de Moradores e Amigos por uma Paineira Sustentável vem por meio 
deste convidar a toda a comunidade Redencense para o Ato de Entrega do Projeto 
de Saneamento Básico que beneficiará a toda a Comunidade do Bairro das Painei-
ras.
O Evento acontecerá:
Dia: 10/12/2016
Horário: 14:30 h
Local: Salão de Eventos do Bairro 
(ao lado da Igreja). Rodovia Major Gabriel Ortiz Monteiro, KM 08. Bairro das 
Paineiras.
Teremos a presença da Instituição Anhanguera e demais colaboradores.
Contamos com a presença de todos em favor da valorização deste projeto.

Redenção da Serra

Idair Alexandre dos Santos
Presidente da Associação 

CONVITE

Os aquicultores que estão em processo de licenciamento de suas atividades no Re-
servatório de Paraibuna estão encontrando dificuldades. Em sua maioria não conse-
guem o deferimento da ANA, a qual alega que este reservatório em específico não 
possui capacidade de suporte. Sabemos que muitas pessoas possuem uma cota neste 
reservatório mas, não pretendem usá-la. 
Pensando nisso teremos uma reunião agendada em Redenção da Serra com aqui-
cultores e pescadores dos três municípios que compõe esse reservatório para que 
cada um traga seu processo e suas dificuldades para serem apresentadas ao técnico 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Na oportu-
nidade será apresentado a todos o novo Decreto para Licenciamento Simplificado 
para Aquicultura.

Dia: 15/12/2016
Horário: 10:00 horas

Local: Clube de Campo (Estrada Municipal dos Leais s/n. Continuação da Avenida 
1° de dezembro. Centro).

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

Tel: (12) 3676-1600

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

Tel: (12) 3676-1600

CONTRIBUINTES PRECISAM ATUALIZAR CADASTRO  
URGENTE NA PREFEITURA DE TREMEMBÉ 

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé chama os con-
tribuintes para fazerem atualização no cadastro imobiliário com a MÁXIMA 
URGÊNCIA para que o município se enquadre nas normas atuais da FE-
BRABAN junto aos bancos.
O contribuinte é obrigado a promover sua inscrição. Caso não o faça, será 
imposta uma multa equivalente a 20% do valor anual do imposto, multa 
esta que será devida por um ou mais exercícios, até a regularização de sua 
inscrição.
O atendimento acontece de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 17h no 
prédio da prefeitura na Rua 7 de Setembro, 701, Centro.
Para maiores informações (12) 3607-1030.
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Morar Bem, Viver Melhor
entrega 730 moradias para

famílias de baixa renda
em Caraguatatuba

Senac tem inscrições
abertas para 12 cursos de 

graduação a distância

Serão beneficiadas 34 fa-
mílias removidas por obras 
na Rodovia Nova Tamoios 
Contornos, 45 de áreas de 
risco e 28 de terreno que 
terá residencial da CDHU
O secretário estadual da 
Habitação, Rodrigo Gar-
cia, entregou nesta quin-
ta-feira (1º/12), às 10h, 
as chaves da casa própria 
para 730 famílias de baixa 
renda de Caraguatatuba, 
na região administrativa 
de São José dos Campos. 
Entre elas, estão 34 famí-
lias removidas por obras 
da Dersa na Rodovia Nova 
Tamoios Contornos, 45 de 
áreas de risco e 28 de um 
terreno em que será cons-
truído um conjunto habita-
cional da CDHU (Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano). 
As moradias do Morar 
Bem, Viver Melhor são 
resultado de uma parceria 
entre o Governo do Esta-
do, por meio da Casa Pau-
lista, e o programa federal 
Minha Casa Minha Vida. 
As demais casas foram 
destinadas às famílias com 
renda mensal de até R$ 
1.800 - público alvo do 
programa da agência Casa 
Paulista. Os beneficiados, 
que não podem ter parti-
cipado anteriormente de 
nenhum programa habi-
tacional, terão 120 meses 
para a quitação do imóvel. 
A menor prestação é de R$ 

Oferta de títulos da insti-
tuição, no formato EAD, 
vai até 26 de fevereiro de 
2017
 O Centro Universitário 
Senac recebe inscrições 
para os cursos de gradua-
ção a distância do primeiro 
semestre de 2017. Os 12 
cursos disponíveis (confi-
ra lista abaixo) oferecem 
opções nas áreas de co-
mércio, educação, gestão 
e informática.
 As aulas são ministradas 
pela internet, por meio do 
ambiente virtual de apren-
dizagem e os recursos 
pedagógicos e didáticos 
são disponibilizados vir-
tualmente, permitindo aos 
alunos acessarem todo o 
material, a biblioteca, as 
videoaulas e os exercícios, 
a partir de qualquer com-
putador conectado à web. 
Os alunos podem ainda se 
utilizar de fóruns para es-
clarecimentos de dúvidas 
com professores do Centro 
Universitário Senac, além 
de participar de webcon-
ferências, grupos de dis-
cussão e de trabalho com 
colegas de turma.
 As avaliações são pre-
senciais e para realiza-las, 
duas vezes por semestre 
os alunos devem ir até um 
dos polos autorizados, no 
Centro Universitário Se-
nac – Santo Amaro, ou no 
Senac Lapa Tito, ambos na 
cidade de São Paulo.
 
Flexibilidade e certifica-
do – os benefícios ao es-
tudante que opta por um 
curso EAD são diversos, 
como a flexibilidade nos 
horários de estudo, o res-

80,00/mês e a maior de R$ 
270,00/mês, dependendo 
da renda familiar mensal. 
O investimento total nas 
730 casas foi de R$ 65,7 
milhões, dos quais R$ 
14,6 milhões são oriundos 
do Governo do Estado, 
a fundo perdido - R$ 20 
mil por habitação -, e R$ 
51,1 milhões da União. Os 
recursos estaduais foram 
repassados para a Caixa 
Econômica Federal, agen-
te financeiro responsável 
pela contratação de empre-
sas, supervisão de obras e 
financiamento dos empre-
endimentos. O agente pro-
motor é a MM Empreendi-
mentos Imobiliários. 
As novas unidades contam 
com as melhorias estabe-
lecidas como diretrizes de 
qualidade da Secretaria 
de Estado da Habitação, 
com aquecimento solar 
para chuveiro, 43 m² de 
área útil, dois dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, piso cerâ-
mico em todos os cômo-
dos, azulejos nas paredes 
da cozinha e do banheiro, 
medição individualizada 
de água, acessibilidade, 
entre outras melhorias. Os 
condomínios contam com 
completa infraestrutura 
urbana, pavimentação, 
paisagismo, iluminação 
pública e redes de água, 
esgoto e elétrica, quadra 
poliesportiva, playgrou-

peito ao ritmo de cada 
um, o desenvolvimento de 
competências valorizadas 
no mercado (organização, 
pró-atividade e responsa-
bilidade, por exemplo), 
e a possibilidade de con-
ciliar a vida profissional 
ao estudo. Além disso, os 
certificados de quem faz 
um curso presencial ou a 
distâncias são os mesmos.
 Para se inscrever – as ins-
crições para o vestibular 
são feitas exclusivamente 
pelo portal www.ead.se-
nac.br/graduacao. Depois 
de escolher o curso, os in-
teressados devem pagar a 
taxa de R$ 20 e optar en-
tre realizar uma prova de 
redação ou utilizar a nota 
de redação do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem).
 Lista de cursos:
- Bacharelado em Admi-
nistração com Linha de 
Formação Específica em 
Administração de Empre-
sas
- Bacharelado em Ciências 
Contábeis
- Tecnologia em Logística
- Tecnologia em Marke-
ting
- Tecnologia em Gestão 
Comercial
- Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos
- Tecnologia em Gestão 
Financeira
- Tecnologia em Processos 
Gerenciais
- Tecnologia em Gestão 
Pública
- Tecnologia em Comércio 
Exterior
- Licenciatura em Pedago-
gia
- Tecnologia em Gestão da 

nd, área de lazer, centro 
comunitário, espaço para 
estacionamento e portaria. 
A remoção das famílias 
permitirá a construção do 
Conjunto Habitacional 
Caraguatatuba D no bair-
ro do Travessão, com 240 
unidades habitacionais e 
investimento previsto de 
R$ 24,6 milhões. O con-
vênio para este empreen-
dimento foi assinado em 
junho deste ano com a 
administração municipal, 
que irá doar o terreno. 
De acordo com estudo re-
alizado pela CDHU, são 
criados 14,5 empregos di-
retos a cada R$ 1 milhão 
investido em construção 
residencial, o que equiva-
le a 952 empregos diretos 
criados nesta obra. 
No total, a Casa Paulista 
viabilizou 1.950 unida-
des em Caraguatatuba em 
parceria com o programa 
Minha Casa Minha Vida, 
com recursos de R$ 39 
milhões. Foram entregues 
anteriormente 500 mora-
dias do Condomínio Resi-
dencial Getuba e 720 casas 
no Residencial Nova Ca-
raguá. Desde 2011, a re-
gião administrativa de São 
José dos Campos recebeu 
6.065 moradias populares, 
por meio da CDHU e do 
programa Casa Paulista. 
Além disso, há 8.551 habi-
tações de interesse social 
em construção. 

Tecnologia da Informação
 Sobre o Senac EAD
Com 70 anos de atuação 
em educação profissional, 
o Senac foi pioneiro no 
ensino a distância no Bra-
sil. A primeira experiência 
nesta modalidade se deu 
em 1947 com a Universi-
dade do Ar, em parceria 
com o Sesc, que minis-
trava cursos por meio do 
rádio.
 Em 2013, com o lança-
mento do portal Senac 
EAD, a instituição am-
pliou a sua atuação em 
todo o país. Hoje, ofere-
ce um amplo portfólio de 
cursos livres, técnicos, de 
graduação, pós-gradua-
ção e extensão a distância, 
atendendo todo o país e 
apoiados por mais de 289 
polos presenciais para 
avaliações.
 Neste ano, os cursos su-
periores a distância foram 
reconhecidos com nota 
máxima, 5, da comissão 
de recredenciamento do 
MEC para o Centro Uni-
versitário Senac.
Acesse a programação 
completa de cursos do Se-
nac EAD em www.ead.
senac.br. Há também uma 
programação diversifica-
da de cursos presencias 
que pode ser conferida em 
www.senac.br.
Serviço: Inscrições para 
cursos de graduação EAD 
para o 1º semestre 2017 do 
Centro Universitário Se-
nac / Senac EAD
Período: até 26/2/2017
Taxa de inscrição: R$ 20
Inscrições exclusivamente 
pelo site: www.ead.senac.
br/graduacao

Taubaté participa do 
Dia Nacional de

Combate ao Mosquito

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio do CAS (Contro-
le de Animais Sinantrópi-
cos), irá participar em co-
operação com uma equipe 
de militares do Cavex do 
Dia Nacional de Combate 
ao Mosquito nesta sexta-
feira, dia 2.
O Governo Federal criou a 
campanha #MosquitoNão 
com orientações para o 
Dia Nacional de Combate 
ao Mosquito que consis-

te em ações integradas e 
simultâneas, em todas as 
capitais do país, em arti-
culação com prefeituras, 
governos estaduais e po-
pulação.
Em Taubaté, agentes do 
CAS irão acompanhar os 
militares em vistorias às 
seguintes unidades de en-
sino da rede municipal de 
ensino: EMEF Ver. Joa-
quim França, EMEF Profº 
Dr. Batista Ortiz Monteiro, 

EMEI Profª Inês Apareci-
da Damasceno Vanzella, 
EMEF Claudio Cesar Gui-
lherme de Toledo e EMEI 
Profª Maria Aparecida Es-
quilante Meirelles.
A intenção é ampliar a 
conscientização da popu-
lação sobre cuidados sim-
ples e de rotina que podem 
impedir a reprodução do 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor do vírus Zika, 
Dengue e Chikungunya.
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Secretaria de Esportes
entrega uniformes aos

times do futebol amador
de Caraguá

Inaugurada Unidade
Sebrae Tremembé

Unidades do CRAS de 
Taubaté finalizam curso 

de Alfabetização
e Letramento

Aprender a Prevenir
em Campos do Jordão

Os times das 1ª, 2ª e 3ª 
Divisões e da Categoria 
de Base do Futebol Ama-
dor de Caraguatatuba re-
ceberam os uniformes na 
noite de quarta-feira (30), 
no Centro Esportivo Mu-
nicipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug).
 Cerca de 80 pessoas, en-
tre dirigentes, técnicos e 
colaboradores dos clubes 
compareceram ao evento. 
A Secretaria de Esportes 
doou os jogos de camisa 

Na manhã desta sexta-fei-
ra, (02) foi inaugurada a 
unidade SEBRAE - Tre-
membé, que funcionará 
junto com o Poupatempo 
do Empreendedor e Banco 
do Povo no prédio ao lado 
do Seta Supermercados no 
Centro.
A unidade funcionará de 
segunda a sexta-feira das 
9h às 17h. Os interessados 
também podem obter in-
formações, durante o mes-
mo período, pelo número 
(12) 3672-5734.
O que faz ? – O Sebrae 
oferece cursos e palestras, 

Em 2015 foi identificado 
pela gestão municipal, que 
um número expressivo de 
mulheres beneficiárias do 
Programa Bolsa Família 
em Taubaté, não eram al-
fabetizadas, o que contri-
buía para uma situação de 
maior vulnerabilidade de 
suas famílias.
Buscando utilizar recursos 
destinados a cidade para 
realização de Ações Com-
plementares ao Programa 
Bolsa Família, voltadas 
ao desenvolvimento das 
capacidades das famílias 
cadastradas no Cadúnico, 
principalmente as benefi-
ciárias do Bolsa Família, 
foi idealizado o Curso de 
Alfabetização e Letramen-
to.
O curso foi ministrado 
pelo Senac, e teve início no 
segundo semestre de 2016, 
por um período total de 4 

Um dos braços do progra-
ma de prevenção de de-
sastres naturais, instituído 
pela Prefeitura de Campos 
do Jordão em 2013, é a 
conscientização dos alu-
nos das escolas do muni-
cípio.
O trabalho é realiza-

para 52 equipes das 1ª, 2ª 
e 3ª Divisões, e 19 da Ca-
tegoria de Base do muni-
cípio. 
 A cerimônia de entrega 
contou com a participa-
ção do prefeito Anto-
nio Carlos da Silva; do 
secretário de Esportes, 
Luiz Carlos de Mello  
Cardim; do presidente 
da Câmara de Caragua-
tatuba, Oswaldo Pimenta 
de Melo Neto, o China;  
e do diretor de Esportes, 

consultorias e informações 
de gestão. E ajuda sua em-
presa a se aproximar de 
parceiros e clientes. Os 
negócios podem ficar mais 
competitivo e lucrativo. 
A entidade possui uma 
estrutura de atendimento 
presencial em todo o país, 
um atendimento telefô-
nico gratuito (0800 570 
0800) e forte presença em 
ambientes online. Mantém 
um contato permanente 
com as micro e pequenas 
empresas e procura sem-
pre se fazer presente nas 
mais diversas comunida-

meses. Foram disponibi-
lizadas 20 vagas em cada 
unidade do CRAS (Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social): Bagé, Sabará/
Mourisco, São Gonçalo e 
Santa Tereza.
Ana Maria de Souza Pe-
reira tem 69 anos e nun-
ca teve oportunidade de 
frequentar a escola, mas 
agora sente orgulho em es-
crever o próprio nome. Ela 
agradece à paciência da 
professora, principalmente 
por conta da sua dificulda-
de em enxergar.  A colega 
de sala, Avelina Marcon-
des, 67 anos, também nun-
ca frequentou uma escola, 
e conta que a família a in-
centivou muito. “Faz mui-
to bem para minha mente. 
Eu estou muito feliz com 
essa oportunidade”, disse.
Juliene Souza é a mais 
nova da sala. Com 31 anos, 

do pela Coordena-
doria Municipal de  
Defesa Civil que minis-
tra palestras nas escolas 
durante todo o ano. Ago-
ra, o trabalho entrou em 
uma nova fase e a Defe-
sa Civil aderiu à campa-
nha #AprenderParaPre-

Leandro Domingos de 
Souza. 
Decisões:As finais da 
12ª Copa da Criança e do 
Campeonato de Futebol 
Amador das 1ª e 2ª Divi-
sões (4ª Copa Brahma) 
serão disputadas neste sá-
bado e domingo (3 e 4), 
no Centro Esportivo Mu-
nicipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug), no Jardim Britâ-
nia, em Caraguá. Confira a 
tabela com os horários dos 
jogos.

des, através de sua estru-
tura própria e de parceiros. 
Para isso, utiliza várias es-
tratégias, que vão do aten-
dimento individual, caso a 
caso, ao atendimento cole-
tivo.
Consultorias para me-
lhorar as empresas e o 
processo e estudos para 
abrir um novo negócio 
são os pontos básicos.  
Mas ainda oferecer cursos 
e treinamentos, informa-
ções técnicas, promoções 
e acessos aos mercados e 
acessos a serviços finan-
ceiros.

teve que abandonar os es-
tudos aos 7, por dificulda-
des na família. Hoje quer 
dar um futuro melhor para 
os 6 filhos. “Agora eu sei 
assinar meu nome inteiro. 
Não sabia nada do abece-
dário, nem minha data de 
aniversário. Meus filhos 
até me ajudam com a lição 
de casa”, conta com entu-
siasmo.
Para a professora Maria 
Tereza Rocha do CRAS 
São Gonçalo, o curso aju-
dou na autoestima das 
alunas, e fez com que elas 
acreditassem que nunca é 
tarde para aprender. “Nes-
ses 4 meses eu vi avanços 
significativos. Entraram 
alunas que nem sabiam a 
primeira letra do alfabeto, 
e hoje reconhecem letras 
e documentos. E as que já 
sabiam ler um pouco, me-
lhoraram muito”.

venir, e está formando 
multiplicadores que po-
dem atuar na prevenção.  
No dia 28 de novembro, a 
Defesa Civil fez uma ação 
do projeto com alunos da 
Escola Estadual Teodoro 
Corrêa Cintra -TCC, na 
Vila Santo Antônio.

Vem aí o 3º Campeonato Municipal 
de Futevôlei em Ilhabela

A Praia do Perequê recebe 
neste domingo (4/12) o 3º 
Campeonato Municipal de 
Futevôlei, com disputas 
em categoria única, a par-
tir das 9h30.
Os interessados em parti-
cipar devem se inscrever 
através do e-mail inscri-
cao.esportes@ilhabela.

sp.gov.br até esta quinta-
feira (1/12), às 17h30. Se-
rão premiados os quatro 
melhores colocados.
Em 2015, o campeonato 
contou com mais de 20 
duplas inscritas, e de acor-
do com a Secretaria de Es-
portes, Lazer e Recreação, 
a expectativa é que neste 

ano seja ainda melhor e 
com competições acirra-
das.
O 3º Campeonato Mu-
nicipal de Futevô-
lei é promovido pela  
Prefeitura Municipal de 
Ilhabela por meio da Se-
cretaria de Esportes, Lazer 
e Recreação.

Samu atende mais de 250
casos em 15 dias de novembro 

em Caçapava
O Samu (Serviço de Aten-
dimento Médico e Urgên-
cia) de Caçapava atendeu 
254 chamados pelo 192 na 
primeira quinzena de no-

vembro. 
O atendimento é fei-
to por duas ambulâncias 
e profissionais treina-
dos 24 horas por dia nas  

duas bases (nas vi-
las André Martins e 
Antônio Augusto)  
construídas pelo governo 
municipal.


