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A GAzetA dos Municípios

Projeto social Atletismo 
Cidadania está de volta 

em Moreira César

Ilhabela é sede do
Circuito de Hip Hop

Internacional em etapa
eliminatória

e grande final

A Escola Municipal de Pinda 
inaugurou um novo espaço 

em suas instalações

Prefeitura de Caçapava 
tem expediente e jornada

de trabalho reduzidos 
para conter gastos

Parque do Trabiju inaugura 
uma sala de pesquisa em Pinda

O medalhista olímpico 
Edson Luciano estará em 
Pindamonhangaba, nes-
te sábado (19), para par-
ticipar das atividades de 
abertura do projeto social 
Atletismo Cidadania, ide-
alizado por ele. Esta ação 
é realizada pela All Time, 
com o patrocínio da Ger-
dau e apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e Lazer, 

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, e a Hip Hop In-
ternacional Brasil trazem 
neste final de semana o 
Circuito de Hip Hop etapa 
municipal e a grande final, 
que garantirá aos vence-
dores a tão sonhada vaga 
para disputar o mundial 
de 2017, em Las Vegas, 
nos Estados Unidos. No 
sábado (17/12) as apre-
sentações serão no Galpão 
das Artes, na Cocaia, e no 
domingo (18/12), na Pra-
ça de Eventos e Lazer do 
Galera, na Água Branca, 
sempre às 18h30.
Ao todo participarão das 
eliminatórias cerca de 30 
grupos e escolas de dança 
de todo o país. Os primei-
ros colocados do evento 

A Escola Munici-
pal Profª Gilda Piorini  

Com o objetivo de conter 
gastos públicos, a Prefei-
tura de Caçapava vai esta-
belecer horário provisório 
de jornada de trabalho e 
reduzir o expediente das 
repartições públicas a par-
tir de segunda-feira, 12 de 
dezembro.
Até dia 29 de dezembro, 
o expediente será da 8h 
às 13h e os servidores vão 
cumprir jornada de 5 horas 
diárias. A jornada de tra-
balho reduzida e o novo 
horário de atendimento fo-
ram estabelecidos por de-
creto municipal (decreto 
nº 4075).

Após reformas, o Parque 
do Trabiju foi reaberto, 
inaugurando uma sala de 
pesquisa, preparada para 

e também com o apoio da 
Lei Paulista de Incentivo 
ao Esporte.
Edson Luciano estará no 
centro esportivo José Ely 
Miranda, “Zito”, em Mo-
reira César, às 10 horas. O 
projeto atende mais de 100 
crianças e todas receberão 
uniforme e alimentação 
após o treino.
As aulas deste projeto ti-
veram início  em Pinda no 
ano de 2014, continuaram 

na “Etapa Ilhabela” nas 
categorias junior, varsi-
ty, adulto e mega crew se 
classificarão para a Final 
Brasil 2016 – Ilhabela.
As apresentações são 
abertas ao público e não é 
necessário retirar ingres-
sos, porém, os lugares no 
Galpão das Artes são limi-
tados.
O Hip Hop Internacional 
Brasil – Etapa Ilhabela faz 
parte da programação de 
encerramento das Ofici-
nas Culturais da Fundaci 
2016.
Hip Hop Internacional 
Brasil: O Hip Hop Inter-
nacional completou 15 
anos de solidez no Brasil 
e inicia uma nova fase, a 
popularização e massifi-
cação das danças urbanas 

Ribeiro inaugurou um 
novo espaço em suas insta-

Os serviços públicos con-
siderados essenciais serão 
mantidos. A diminuição da 
jornada não vai reduzir os 
salários dos servidores. As 
horas extras só poderão ser 

receber grupos de estudan-
tes e pessoas interessadas 
em trabalhar nos estudos 
e projetos relacionados ao 

em 2015 e foi avaliado e 
reestruturado. O projeto é 
resultado de parceria que 
a administração munici-
pal realizou para atender 
crianças e adolescentes na 
região de Moreira César. 
Este trabalho possibilita 
não somente a prática da 
atividade física, mas tam-
bém o convívio social, o 
trabalho em equipe e re-
forço alimentar pós treina-
mento.

no país, dando relevância 
para a dança e a cultura, 
além de visibilidade, pro-
porcionando aos grupos de 
todo o Brasil a conquista-
rem altos índices técnicos 
para campeonatos interna-
cionais.
Confira a programação
17/12 – Sábado
18h30 – Circuito Hip Hop 
Internacional Brasil – Eli-
minatória
Local: Galpão das Artes – 
Rua da Cocaia, 720 – Co-
caia
*lugares limitados por or-
dem de chegada
18/12 – Domingo
18h30 – Circuito Hip Hop 
Internacional Brasil – Fi-
nal Local: Praça de Even-
tos e Lazer do Galera – 
Água Branca

lações chamado de Parque 
Espaço Ativo. Este par-
que foi construído no jar-
dim da escola com pneus.  
O projeto foi idealiza-
do por uma das pro-
fessoras da escola  
e teve como objetivo, criar 
uma interação entre os 
alunos e os brinquedos ar-
tesanais.

feitas com a autorização 
dos secretários responsá-
veis pela pasta.
As medidas foram adota-
das por causa da queda de 
arrecadação devido à crise 
econômica pela qual passa 
o país. Caçapava teve per-
da de R$ 8.298.365,40 no 
repasse do ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) nes-
te ano em comparação a 
2015. A perda de recursos 
obrigou o governo munici-
pal a conciliar gastos com 
a receita arrecadada, como 
determina a LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentária) e 
outras normas legais. 

parque.
Na reabertura, os alunos 
da Escola Municipal Pro-
fª Ruth Azevedo Romeiro 
e também da casa Verde, 
participaram de uma aula 
experimental com o dou-
tor em Biologia Vegetal, 
Júlio César Voltolini.
Mais informações sobre 
o agendamento de visitas 
podem ser obtidas no tele-
fone (12) 3645-1494.
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Curiosidades

A anta brasileira

O maior mamífero do planeta é a baleia azul, que atinge 33 metros de comprimento 
e pode pesar até 130 toneladas. Já entre os animais terrestres, o elefante africano 
é o maior, podendo pesar até 8 toneladas e alcançar 4 metros de altura. Mas você 
sabe qual animal lidera o ranking entre os mamíferos terrestres do nosso país? A 
anta brasileira aparece no primeiro lugar dessa lista. Ela mede em média 1,10 me-
tros de altura e, curiosamente, o comprimento da fêmea, 2,20 metros, é um pouco 
maior do que o macho que mede 2 metros. No Brasil, o animal, que chega a pesar 
cerca de 300 quilos, é encontrado na Amazônia, na Mata Atlântica e no Pantanal. A 
anta brasileira também é encontrada em outros países, como Colômbia, Venezuela, 
Argentina e Paraguai. Apesar da tromba que lembra de um elefante, a anta não tem 
relação com o grandalhão. Na verdade, ela é “parente” de burros, cavalos, rinoce-
rontes e zebras. As antas são herbívoras e têm hábitos primordialmente noturnos, 
porém realizam atividades durante o dia. O animal, que também é conhecido como 
tapir, costuma freqüentar zonas ricas em água e também é um ótimo nadador.
***
Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura 
chamada região tapetal, composta de células especiais que provocam a dupla es-
timulação dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas 
localizadas na coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular 
e, essa região funciona como um espelho. A luz atravessa a retina e estimula os co-
nes e bastonetes uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles 
estimulando-os novamente.

Humor

Duas senhoras idosas estavam tomando o café da manhã numa lanchonete e Ester 
notou alguma coisa engraçada na orelha de Mabel e disse:
- Mabel, você sabe que está com um supositório na sua orelha esquerda!
E a Mabel respondeu:
- Eu tenho um supositório na minha orelha?
Ela puxou o supositório, olhou pra ele e então disse:
- Ester estou muito feliz que você tenha visto. Agora eu acho que sei onde encontrar 
o meu aparelho auditivo.
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha muita 
sorte de ser menina, porque nos mulheres sabemos fazer algo muito especial e disse:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?
***
O sujeito entra em casa, completamente louco, agarra a mulher pelos braços e bem 
furioso grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel da agên-
cia matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se lembra?

Mensagens

Desafio na fila do supermercado

A caixa diz a uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, uma vez que 
os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onda verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração não se 
preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refrigerante 
eram devolvidas a loja, que as mandava de volta para as fábricas, onde eram lavadas 
e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fraldas dos bebês eram lavadas, 
porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A energia solar e eólicas é que realmen-
te secavam nossas roupas. Os meninos pequenos usavam as roupas que tinham 
sido dos seus irmãos mais velhos e não precisavam compras roupas novas. Quan-
do embalávamos algo frágil para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, 
para protegê-los, não havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco 
séculos pra começar a se degradar. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés 
de comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar toneladas de 
papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para encontrar a pizza-
ria mais próximas. Realmente, nós não nos preocupamos com o meio ambiente no 
nosso tempo, você tem toda razão!

Pensamentos, provérbios e citações

As paixões ensinam a razão aos homens.
Você pode adiar, mas o tempo não posterga.
Não espere moralidade de quem não tem pontualidade.
Uma pessoa grande é aquela que nos dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
As oportunidades nunca chegam, elas estão entre nós.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Confiança não se impõe, confiança conquista-se.
Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.
O homem é o único animal que faz bagunça. 
As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
Que seja feita a vontade de Deus.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
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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.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade CONVITE nº 20/2016, Processo nº 38/2016, para Con-
tratação de Empresa para Prestação de Serviços de Execução Festas Fim de Ano. 
Abertura da Sessão Pública dia 27/12/2016 às 10:00 horas. Os interessados po-
derão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal 
até o dia 26/12/2016, 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 EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

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

Tel: (12) 3676-1600

Cinco motivos para pertencer a uma
Associação Comercial e Empresarial

 
Por Adão Lopes

 
Todo empresário, sobretudo os mais novos, já se questionaram o porquê de se afiliar 
a uma Associação Comercial e Empresarial. Pode parecer pouco natural buscar por 
mais uma “conta a pagar”, através da contribuição, principalmente quando se está no 
começo do negócio, ou ele já funciona há muitos anos sem nunca ter tido contato com 
uma Associação.
 Alguns empresários podem já ter uma boa fatia de mercado e achar inútil se reunir 
com outros empresários para tentar expandir seu market share. Muitos podem simples-
mente não saber o que realmente faz uma ACE e o que ela pode fazer por eles. O caso 
é que ainda existe um gap de comunicação entre empresas e Associação.
 De um modo geral, a ACE é uma organização que valoriza o coletivo. Através dela 
e de acordos feitos entre seus associados, muitos serviços e produtos são disponibili-
zados para uma comunidade de empreendedores de forma muito mais acessível, e de 
forma que há benefícios compartilhados entre essa comunidade.
 Fechar acordos com ACEs ajuda tanto o fornecedor quanto os associados, pois ambos 
têm papéis que constantemente se invertem ao longo do tempo. Um dia você oferta 
algo com alguma vantagem e outro dia usufrui dessa vantagem com outra ferramenta 
ou serviço. Justamente por isso, listamos alguns benefícios de se estar filiado a uma 
ACE, para que se consiga refletir a importância desse olhar coletivo:
 1.    Networking: pode parecer o mais óbvio dos propósitos dentro de uma ACE, e 
alguns podem até achar que impulsionar seu relacionamento com outros players do 
mercado não leve a nada. Porém, o caso é que não importa o quanto você tenha de 
fatia no mercado, clientes e fornecedores vem e vão, e é preciso ter boas relações com 
outros possíveis parceiros comerciais. Só assim se expande, e também se sobrevive 
em tempos de crise.
 2.    Retrato do mercado: é possível ter contato com concorrentes, com empresários 
experientes e com dados mercadológicos que são conquistados com relacionamento 
e pesquisas promovidos pelas Associações. Esse retrato do mercado é crucial para a 
tomada de decisão diária da empresa, e tê-lo de forma confiável e fácil é, sem dúvida, 
uma das maiores vantagens.
 3.    Acesso a serviços mais baratos: suponha que sua empresa está enfrentando um 
processo. Advogados e processos jurídicos são caros. As Associações oferecem ser-
viços de advogados mais baratos para seus membros, de forma que o custo é menor 
para o empreendedor, assim como a qualidade do serviço que pode garantir sucesso 
em seu processo. O mesmo acontece com consultores empresariais, especialistas em 
RH, entre outros.
 4.    Acesso a produtos mais baratos: recentemente fechamos acordos com algumas 
Associações e Federações justamente para oferecer nosso emissor de notas fiscais de 
forma gratuita ou paga para os associados. Mesmo na versão paga, os valores são mui-
to mais baixos do que os de mercado, isso porque o negócio se torna viável tanto para 
quem fornece, quanto para quem recebe. O que promove isso é a coletividade.
 5.    Incentivo ao mercado: a troca de serviços, produtos, contatos, experiência, tudo 
isso leva a um único e primordial fator: a movimentação do mercado. Através dessas 
oportunidades, estar vinculado a uma ACE permite ao empresário estar mais próximo 
de potenciais clientes e entender como se aproximar deles de forma mais eficaz, além 
de reduzir custos na busca por novos contatos comerciais.
 Um bom exemplo de como essa filiação beneficia toda a comunidade é a vídeo aula 
que realizamos recentemente, explicando aos associados da Federaminas como emitir 
notas fiscais agora que o emissor gratuito do SEFAZ será descontinuado. Você pode 
ver a aula no link: https://www.youtube.com/watch?v=eGN0gnaC1Hw.

 Adão Lopes é CEO da Varitus Brasil.



página 3A GAzetA dos Municípios17-18-19 de dezembro de 2016

VIA VAREJO ABRE VAGAS PARA PCD’s
Dezembro de 2016 – A Via Varejo, empresa que administra as marcas Casas 
Bahia e Pontofrio, está com vagas abertas para pessoas com deficiência. São 
diversas oportunidades para as posições de operador de caixa, estoquista, 
vendedor, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, fiscal de prevenção de 
perdas, entre outras para todo o Brasil.

São oferecidos salários compatíveis com o mercado, além de vale transporte, 
cesta básica, PLR (Participação nos Lucros e Resultados), convênios médi-
co e odontológico, além de descontos para colaborador nas compras feitas 
nas redes da companhia. Para se candidatar, os interessados devem se cadas-
trar no site [www.viavarejo.com.br/rh]www.viavarejo.com.br/rh, clicar em 
“Oportunidade de Vagas”, na sequência em “Veja Vagas” e digitar “PCD” no 
campo de Palavra Chave.

Comunicação Institucional e Imprensa Via Varejo 
(11) 4225-6159/ 6323 / 9303/ 9229/ 9228/ (11) 99667-8879 
imprensa@viavarejo.com.br 

Ainda dá tempo de incrementar 
a renda de final de ano com um 

curso livre a distância

Atenção para o horário de
funcionamento do Poupatempo 

no Natal e Ano Novo

Preparo de Drinques e Co-
quetéis é uma das opções 
para aprender por meio de 
videoaulas descontraídas, 
além de aumentar chances 
de ganhos extras na época
 As festas de final de ano 
também são oportunidades 
para os profissionais que 
querem gerar uma renda 
extra, já que é um momen-
to em que as vendas au-
mentam e a demanda por 
profissionais qualificados 
são maiores. Diante des-
te cenário, o Senac EAD 
dispõe de diversos cursos 
livres que visam a qualifi-
cação em curto período de 
tempo e com mais flexibi-
lidade.
 Os cursos livres a dis-
tância são voltados para 
formação inicial, aperfei-
çoamento ou atualização 
e garantem oportunidade 
de desenvolvimento con-
tínuo. Alguns deles, são 
oferecidos por meio do 
projeto WebTV, por meio 
de videoaulas descontraí-
das que facilitam e estimu-
lam o aprendizado.
 Um desses cursos que 
faz parte do portfólio Se-
nac EAD, por exemplo, é 
o Preparo de Drinques e 
Coquetéis – WebTV. Nele, 
o aluno aprende sobre co-
quetéis clássicos e contem-
porâneos, coquetéis criati-
vos, coquetéis sem álcool 
e coquetéis exóticos. Além 
de dicas para encantar com 
seus drinques, aprende-se 
a classificá-los e a finali-
dade de cada um, ou seja, 
o momento indicado para 
servi-los.
 A capacitação a distância 
dispõe de videoaulas onde 

Nas semanas de Natal e 
Ano Novo, os postos Pou-
patempo não funcionarão 
nas sextas e sábados, dias 
23, 24, 30 e 31 de dezem-
bro. Já nos dias 26 de de-
zembro e 2 de janeiro, 
após os feriados, todas as 

Informações sobre ende-
reços e horários de aten-
dimento, todos os serviços 
prestados pelos postos, 
quem pode solicitar, do-
cumentos necessários, 
taxas e prazos podem ser 
obtidas no site [www.
poupatempo.sp.gov.br]
www.poupatempo.sp.gov.
br, pelo aplicativo SP Ser-
viços (para smartphones 
e tablets) e também pelo 
Disque Poupatempo (0800 
772 3633 - para telefones 
fixos - ou 0 operadora 11 
2930 3650 - para ligações 

os alunos podem praticar 
no momento em que estão 
assistindo e acompanhar 
todo o processo de preparo 
quando estiver executan-
do as receitas em casa, ou 
onde estiver. “A flexibili-
dade do curso é essencial 
para quem quer aprender 
algo de qualidade, mas em 
curto período e de forma 
prática. É o que oferece-
mos com os cursos livres 
de WebTV do Senac, 
qualidade e praticidade”, 
afirma Viviane Laís Ro-
drigues, coordenadora dos 
cursos WebTV, do Senac 
EAD.
 O curso incentiva também 
a criatividade do aluno, 
que poderá surpreender 
com coquetéis que ele 
mesmo pode criar, ou com 
a reprodução de algum 
drinque aprendido nas vi-
deoaulas.
 Renda extra – seja para 
surpreender amigos e fa-
miliares ou ganhar renda 
extra, o Senac indica tam-
bém os cursos mais pro-
curados no período como: 
Congelamento de Alimen-
tos, Brigadeiro Gourmet 
e Preparo e Decoração de 
Bolos. Também são re-
comendamos o Preparo 
de Biscoitos e Bolachas, 
Preparo de Tortas Doces 
e Salgadas e Preparo de 
Sobremesas. Os cursos 
oferecidos no formato We-
bTV são ótimas opções 
também para microempre-
endedores, sobretudo para 
aqueles que precisam de 
flexibilidade de horários, 
menos deslocamentos e 
capacitação mais em con-
ta.  Para se inscrever ou 

72 unidades do programa 
abrirão às 12h. O horário 
normal de funcionamento 
será retomado na terça-fei-
ra.   O Disque Poupatempo 
segue o mesmo esquema 
de atendimento dos pos-
tos. Quem precisar agen-

de celulares).
Programa Poupatempo 
O Poupatempo é um pro-
grama do Governo do 
Estado, executado pela 
Diretoria de Serviços ao 
Cidadão da Prodesp – Tec-
nologia da Informação, 
que, desde a inauguração 
do primeiro posto, em 
1997, já prestou mais de 
520 milhões de atendi-
mentos. Atualmente conta 
com 72 unidades, insta-
ladas em todas as regiões 
administrativas do Estado, 
que atendem mais de 175 

conferir lista completa de 
cursos, acesse o Portal Se-
nac EAD: www.ead.senac.
br/cursos-livres
 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 ava-
liações.  Neste ano, os cur-
sos superiores a distância 
foram reconhecidos com 
nota máxima, 5, da comis-
são de recredenciamento 
do MEC para o Centro 
Universitário 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:Preparo de Drin-
ques e Coquetéis – We-
bTV Senac EAD Inscri-
ções: www.ead.senac.br/
cursos-livres Investimen-
to: R$ 75 - Boleto à vista 
ou 1X no Cartão de Crédi-
to Dezembro/2016

dar serviços durante esse 
período pode marcar data 
e horário pelo site [www.
poupatempo.sp.gov.br]
www.poupatempo.sp.gov.
br, ou pelo aplicativo SP 
Serviços (para smartpho-
nes e tablets). 

mil cidadãos por dia. Em 
2016, o Poupatempo foi 
eleito pelo segundo ano 
consecutivo o ‘melhor ser-
viço público de São Paulo’ 
pelo Instituto Datafolha.  
Em pesquisa anual de sa-
tisfação, o Poupatempo 
obteve 97% de aprovação 
dos usuários. A Prodesp, 
que administra o Poupa-
tempo desde a sua criação, 
foi eleita em 2016 a ‘me-
lhor indústria digital do 
Brasil’, no ranking Melho-
res & Maiores da revista 
Exame. 

Corrida e Caminhada
Adrena Run/Dia do

Esportista terá 850 atletas

A 6ª e última Etapa do Cir-
cuito de Corrida e Cami-
nhada Adrena Run/Dia do 
Esportista/Desafio Nice 
Calçados será nesta sábado 
(17), às 20h, na Alameda 
José Francesconi, próxi-
mo ao Centro de Eventos 
do Litoral Norte, no Porto 
Novo, em Caraguatatuba. 
Ao todo, 850 atletas se 
inscreveram para a prova, 
que terá percursos de 12 
Km e 6 Km de distância 
nas orlas do Porto Novo e 
Indaiá, além da prova Kids 
e 3km de caminhada. 
 Os atletas de ambos os 
sexos disputam nas cate-
gorias 16 a 19 anos, 20 a 
29 anos, 30 a 39 anos, 40 
a 49 anos, 50 a 59 anos e 
acima de 60 anos. A garo-

tada compete nas catego-
rias 1 a 3 anos, 4 a 7 anos, 
8 a 10 anos, 11 a 13 anos 
e de 14 a 15 anos, com 
trajetos de 50m, 100m, 
300m, 500m e 800m, res-
pectivamente.  O trajeto da 
caminhada é composto por 
3 Km de distância. Os kits 
serão entregues na sexta-
feira (16), das 16h às 19h; 
e no sábado (17), das 15h 
às 18h, na Nice Calçados, 
no Centro. O endereço da 
Nice Calçados é Rua San-
ta Cruz, 241 – Centro. Não 
haverá entrega de kits no 
local da prova.  Mais in-
formações podem ser obti-
das pelo e-mail adrenarun.
caragua@gmail.com, no 
http://www.adrenarunofi-
cial.com.br/ ou na Fanpa-

ge https://www.facebook.
com/adrenarunoficial.  
 As 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Etapas 
do Circuito de Corrida e 
Caminhada Adrena Run 
ocorreram nos dias 5 de 
março, 23 de abril, 19 de 
junho, 20 de agosto e 15 de 
outubro. Dia do Esportista 
– Instituído pela Lei Mu-
nicipal nº 1.295, de 4 de 
setembro de 2006, o Dia 
do Esportista é celebrado 
anualmente em 19 de de-
zembro. A data é marcada 
pela Corrida e Caminhada 
do Dia do Esportista e pela 
premiação de atletas de 
diversas modalidades, em-
presas, entidades e pessoas 
que contribuem para o for-
talecimento do esporte em 
Caraguá.
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Anna e Saulo fazem
apresentação gratuita

no Pátio Pinda

Saneamento no Bairro 
das Paineiras em

Redenção da Serra

Público poderá curtir po-
cket show de uma das du-
plas sertanejas mais famo-
sas da região
Para completar a pro-
gramação de fim de 
ano do Shopping Pátio  
Pinda, o centro de com-
pras e lazer recebe nes-
te domingo (18), às 19h, 
mais um show da dupla 
Anna e Saulo. A apresen-
tação dos artistas, naturais  
da cidade de Cruzeiro 
(SP), acontecerá na Praça 
de Alimentação do empre-

No sábado, dia 10 de de-
zembro de 2016, aconte-
ceu a entrega do Projeto 
de Saneamento que be-
neficiará a comunidade 
do Bairro das Paineiras 
em Redenção da Serra. 
O Projeto foi elaborado 
pelos alunos do Curso de 
Engenharia Civil do 3°, 8° 
e 10° semestre sobre a su-
pervisão dos Professores 
Fabrício e Nilton, também 
funcionários do DAEE, 
Sergio Almeida e Assis. 
Esse último que levou a 
proposta à faculdade, um 
dos idealizadores do pro-

endimento.
Sobre a dupla
Anna e Saulo contam 
com mais de 1 milhão de 
fãs no Facebook e quase  
100 mil seguidores no 
Instagram. O canal oficial 
do Youtube tem 150 mil 
inscritos, com 11 milhões 
de visualizações no vídeo 
mais famoso: Os Anjos 
Cantam & Counting Stars 
ft. Luana Camarah.  
A dupla já fez mais de 160 
shows em 16 estados, com 
três mashup famosas, que 

jeto. Os alunos tiveram 
um trabalho grande, foram 
09 meses onde eles reali-
zaram:*Diagnóstico do 
problema;*Levantamento 
topográfico;*Projeto topo-
gráfico junto com a Carta 
topográfica; * Memorial 
de calculo da tubulação e 
dos poços de visita; * Or-
çamento de proposta de 
estação de tratamento de 
esgoto. Foi apresentado 
três soluções de tratamen-
to: ETE anaeróbica, lagoa 
australiana e fossa sép-
tica. Foi sugerido a ETE 
anaeróbica. O projeto foi 

contabilizam 40 milhões 
de acessos só no Face-
book: Nocaute - Just the 
Way You Are, Os Anjos 
Cantam & Counting Stars 
ft. Luana Camarah e Cê 
Que Sabe & Where Is The 
Love. 
Eles também já par-
ticiparam de diversos 
programas de rádio e 
TV, como programa da  
Xuxa e Eliana, revistas, 
blogs e jornais; além de te-
rem gravado uma música 
para o instituto Neymar. 

entregue ao Presidente da 
Associação de Moradores 
e Amigos por uma Pai-
neira Sustentável – AMA-
PUPS, Sr. Alexandre e 
uma cópia a Sr Nelma, 
Secretária de Agronegó-
cio e Meio Ambiente do  
Município. Esse traba-
lho foi uma parceria da 
AMAPUPS, Faculdade 
Anhanguera de Taubaté, 
Secretaria Municipal de 
Agronegócio e Meio Am-
biente, Governo Munici-
pal e ONG Eco Vital.s.
Governo Municipal de Re-
denção da Serra


