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A GAzetA dos Municípios

Academia valeparaibana 
de letras e artes terá nova 

diretoria

Prefeitura de Pindaé posto
de recebimento de óleo 

para reciclagem

Prefeitura de Tremembé
inaugura unidade
de apoio do SAMU

No próximo dia 03/12(sá-
bado) às 18 horas na Câ-
mara Municipal de Tauba-
té acontecerá a Sessão 
Solene da Academia Vale-
paraibana de Letras e Ar-
tes, Avla que será a posse 
da nova diretoria gestão 
2017 à 2019, e que terá 
como Presidente o escri-
tor, ator e comendador Al-
berto Mazza.
            O atual Presiden-
te Cid Maomé terminando 
seu mandato passará a pre-
sidência ao escritor Alber-
to Mazza que já foi presi-
dente da entidade de 2008 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba conta, des-
de de sexta-feira (25), 
com um coletor de óleo 
de cozinha usado, para 
destinar o produto re-
colhido à reciclagem.  
O coletor está instalado no 
hall da entrada principal 
da sede da Prefeitura.
Para doar, é preciso arma-
zenar o óleo de cozinha 
usado em garrafas pet e 
depositar as garrafas no 
coletor, que tem capaci-

O prefeito municipal Mar-
celo Vaqueli acompanha-
do do Chefe de Gabinete 
e Secretário de Saúde José 
Márcio Araujo Guimarães, 
entregou na tarde desta 
quinta-feira (24), uma uni-
dade do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) a População de 
Tremembé. A base da uni-
dade ficará na Avenida da 
Saudade.
A ambulância de suporte 
básico, possui além de ma-
terial de insumo, medica-
ções como: glicose, pran-
cha para imobilização, 
colares cervicais, cilindros 
de oxigênio, material de 
parto, talas de imobiliza-
ção e ressuscitador ma-
nual, aspirador, oximetro, 
glicosimetro. A equipe é 
composta por condutor, 
enfermeiros e técnicos de 
enfermagem.
Vaqueli ressaltou a impor-
tância que terá o SAMU 
na cidade. “Tomara que 
ninguém precise, mas se 
precisar, o SAMU estará 
aqui para atender a popu-
lação, de uma forma rápi-
da e segura na necessidade 
e na precisão” finalizou.
Como funciona o SAMU 
192? O SAMU 192 fun-
ciona 24 horas por dia com 
equipes de profissionais de 
saúde como enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e 
condutores de veículos de 
emergência que atendem 
às urgências de natureza 
traumática, clínica, pe-
diátrica, cirúrgica, gine-
co-obstétrica e de saúde 
mental da população.
Diante de qualquer situ-
ação de urgência e emer-
gência ocorrida em resi-
dências, locais de trabalho 
e vias públicas basta ligar 

à 2012.
             A  chapa Ra-
ridade Cultural AVLA 
que terá com Presidente 
Alberto Mazza, também 
vira encabeçada pela pri-
meira vice-presidente 
Maria Marlene Teixeira 
Pinto, e segundo vice-pre-
sidente Raimundo Nonato.  
Outros grandes nomes 
também compõem a chapa 
como: Márcio Carneiro, 
Vanda Fenner, Alda Re-
zende, Celinha Marques, 
Adilson Barbosa, Mirian 
Ferreira, Cileide Campos, 
Maria de Lourdes Pereira 

dade para receber até 200 
litros de óleo.
A participação da popu-
lação levando suas garra-
fas pet com óleo é muito 
importante, pois o óleo 
é um produto que gera 
grande impacto ambiental.  
Cada litro de óleo 
contamina mil li-
tros de água, por isso,  
não se deve jogar óleo de 
cozinha usado no ralo da 
pia. O óleo é um material 
que pode ser reciclado e 

gratuitamente para o nú-
mero 192. A ligação será 
atendida por profissionais 
capacitados que identifi-
cam a emergência e ime-
diatamente transferem a 
ligação para um médico 
regulador.
Esse profissional médico 
faz o diagnóstico da si-
tuação iniciando o aten-
dimento médico através 
de orientações imediatas 
ao paciente ou a pessoa 
que fez a chamada e de-
fine o destino do paciente 
de acordo com cada caso 
através do envio de uma 
ambulância de suporte 
básico de vida, com um 
técnico de enfermagem e 
condutor. Com poder de 
autoridade sanitária, o mé-
dico regulador comunica 
a urgência ou emergência 
aos hospitais de referência 
para continuidade do aten-
dimento.
Trote: Infelizmente, o 
SAMU em algumas cida-
des passa por um antigo e 
conhecido problema dos 
órgãos de segurança: os 
trotes. Esta brincadeira de 
péssimo gosto tem aumen-
tado nos últimos anos. An-
tigamente as pessoas que 
tinham este tipo de atitude 
ficavam impunes porque 
dificilmente eram identifi-
cadas, porém hoje temos 
identificadores de chama-
da em todos os telefones 
do SAMU 192.
“Pedimos para que não 
passem trotes. Isso pode 
colocar vidas em risco e 
não é isso que queremos”. 
– explicou o Secretário de 
Saúde José Márcio Araujo 
Guimarães.
Diferenças entre SAMU 
192 e Bombeiro:
A diferença básica refere-

Ribeiro, Lourdes Abreu, 
Lixa Palosa, Cristina Les-
sa, Daniel Domingues 
Ribeiro, Angelica Villela, 
Silvinha Simões, Karina 
Issamoto.
              A Sessão tam-
bém outorgará o jorna-
lista Dalton Moreira (in 
memoriam) como patrono 
add eternun da AVLA, da 
cad.54.
              Na programação 
cultural, o cantor e compo-
sitor Diovani Cappy e Cia 
de dança Vanda Fenner.
              Entrada franca, e 
aberta ao público.

virar sabão ou biodiesel, 
por exemplo.
A iniciativa do coletor de 
óleo foi do Departamento de  
Meio Ambiente da Pre-
feitura, que utilizou 
recurso do Fundo de 
Meio Ambiente para a 
compra, aprovada pelo  
Comdema - Conselho Mu-
nicipal de Defesa do Meio 
Ambiente. O coletor é eco-
logicamente correto, pois 
foi fabricado com tubos de 
pasta de dentes reciclados. 

se ao atendimento médico 
propriamente dito. Isto é, 
cabe ao SAMU enquanto 
instituição médica, regu-
lar, presumir gravidade 
tanto nas urgências por 
causas externas como nas 
clínicas, realizar atendi-
mento ainda em sua fase 
pré-hospitalar, garantir 
transporte medicalizado 
até uma unidade médico
-hospitalar mais adequada 
para cada caso.
O Corpo de Bombeiros 
participa, também, na as-
sistência pré-hospitalar, 
imobilização e remoção 
de vítimas, como também 
assegurando total apoio 
naquelas situações em que 
ocorra perigo para a vítima 
e equipe médica pré-hos-
pitalar como, por exem-
plo: vítimas presas em fer-
ragens de automóveis, em 
caso de incêndios, desaba-
mentos e em todas aque-
las situações onde se fa-
zem necessário à presença 
multidisciplinar no atendi-
mento pré-hospitalar.
Cabe ao corpo de Bombei-
ros coordenar e executar as 
ações de defesa civil, pre-
venção e combate a incên-
dio, perícias de incêndio e 
explosão em locais de si-
nistro, busca e salvamen-
to; coordenar a elaboração 
de normas relativas à se-
gurança das pessoas e dos 
seus bens contra incêndios 
e pânico e outras previstas 
em lei; exercer a supervi-
são das atividades dos ór-
gãos e das entidades civis 
que atuam em sua área de 
competência; aprimorar os 
recursos humanos, melho-
rar os recursos materiais 
e buscar novas técnicas e 
táticas que propiciem se-
gurança à população.
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Curiosidades

As runas carregam símbolos que formam um alfabeto muito antigo, provavelmen-
te criado pelos povos germânicos. O código rúnico, que também é conhecido por 
“futhark”, palavra formada há cerca de quatro mil anos. Lá foi adotado por diversas 
culturas, incluindo os vikings e sofreu modificações de acordo com a necessidade de 
se adicionar novo significados. O alfabeto original possuía vinte e quatro signos e 
nunca foi usado como língua falada. Sua escrita pode ser feita em ambos os sentidos 
e não possui letras maiúsculas. O valor místico das runas é tão antigo quanto sua 
existência, pois desde sua origem são usados como símbolos mágicos por adivinha-
dores. No passado, cada signo possuía uma relação direta com determinado deus.
***
Na época dos telégrafos, a empresa Western Union, a maior provedora dos serviços 
de mensagens telegráficas, nos Estados Unidos, testava os novos aparelhos a fim de 
garantir que eles enviassem todas as letras sem erros e para fazer os testes, foi criada 
a frase “the quick brown fox jumps over the lazy dog” (a rápida raposa marrom pula 
sobre o cão preguiçoso), sentença que une em apenas uma linha todas as letras do 
alfabeto.
***
A água pode se estragar caso seja armazenada de forma ou em lugares inadequados. 
Se você encher um balde com água e deixá-lo parado por alguns dias, verá que o 
recipiente foi invadido por larvas, insetos, fungos e outras formas de vida, tendo 
então que purificá-la para que se torne novamente potável. Guardá-la em recipiente 
fechado também oferece riscos, pois a água ou o próprio recipiente podem já estar 
contaminados com as bactérias. Além disso, o pote onde ela é deixada precisa ser 
adequado para o armazenamento. Se ela fosse deixada em uma bacia de alumínio, 
por exemplo, logo o metal envenenaria a água. Os materiais que podem ser usados 
para armazenar líquidos são: vidro, aço inoxidável e alguns plásticos.

Humor

O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou avistou uma 
placa que estava escrito: “Forró de gerso”. Aí ele pensou: É aqui mesmo que eu vou 
bater coxa. Por horas esperou o estabelecimento abrir e nada. Então ele resolveu 
perguntar para uma senhora que estava dentro do portão:
- Dona, a que horas o Gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos com colo-
cação de forro de gesso!
***
A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava um jeito de 
começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Cê cridita im Deus?
- Ora si criditu... Craro!
- Intão, si fosse vontdi di Deus, nesse crima seco da peste, Ele quisesse fazê chuvê 
di repenti, chuvia?
- Uai, muié, si é da vontadi di Deus, chuvia na mêma hora.
- Si é vontadi di Deus, o dia pudia virá noiti num minutim?
- Ora, si é vontadi di Deus, pruque não?
- Si é da vontadi di Deus, i sendu nóis branquinhu azedo dessi jeitu, nosso fiu pudia 
nascê pretim, quase azulzim? Pudia?
- Arri égua muié... Si é da vontadi di Deus nosso fiu nascê pretim, nascia... Mais qui 
ocê ia tomá uma surra de virá os zóius e arriá molinha, molinha no chão, ia... Ah si 
ia!

Mensagens

Mãe, hoje sinto sua falta e a saudade dói no peito, machucando e trazendo lem-
branças do meu passado imperfeito. Hoje fico parado, pensando no tempo que eu 
desperdicei. Enquanto tinha você ao meu lado, muitas vezes eu a maltratei, dizendo 
palavras rudes, grosserias intoleráveis. Fiz você uma pessoa triste, infeliz e amar-
gurada. No meu íntimo, calado, alimentava o meu ego. Não lhe abraçava, não a 
beijava, não lhe dava nenhum afeto. Mas não posso ter o seu carinho e nem sentir 
o seu calor. Sinto um nó na garganta e dos olhos, uma lágrima a cair. Levanto-me, 
corro pelas escadas, para o seu quarto subir. Fico feliz em poder contemplar seu doce 
rostinho risonho. Atiro-me em teus braços. Felizmente tudo isso não passava de um 
triste sonho.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a 
testa e 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador 
quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir 
seu próprio nome.
4º.) Seja amigo prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, 
porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, sabe enco-
rajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o 
seu, o do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelo outros, portanto ao fazer 
alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tenho lá em cima, entre os anjos, alguém que nunca esquecerei.

Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.

Nós adquirimos a força que suportamos.

A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.

A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.

Pouco se aprende com a vitória e muito mais com a derrota.
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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.

Prefeitura de Taubaté
realiza sorteio de 864

unidades habitacionais

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social, realiza no dia 8 
de dezembro, às 9h, o sor-
teio de 864 unidades habi-
tacionais do conjunto ha-
bitacional Francisco Alves 
Monteiro, no Novo Hori-
zonte. O evento acontece 
no ginásio da Associação 
dos Empregados no Co-
mércio de Taubaté, à rua 
Juca Esteves, 500, Centro.
O empreendimento, lo-
calizado na Av. Francis-
co Alves Monteiro, s/n, é 
uma parceria entre a Pre-
feitura de Taubaté, a Caixa 
Econômica Federal, como 
gestora do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida 
(Governo Federal), Casa 
Paulista (Governo Esta-
dual), e o gestor do em-
preendimento, Banco do 
Brasil. Para fazer parte do 
programa habitacional do 
município é necessário ter 

registro no Cadastro Úni-
co do Governo Federal.
Todos os beneficiários que 
participarão do sorteio 
tiveram seus cadastros 
aprovados e atenderam to-
das as condicionalidades 
exigidas pelo Programa. 
Os apartamentos serão 
destinados às pessoas com 
renda familiar mensal de 
até R$ 1.800 que vão pa-
gar a partir de 5% de sua 
renda ao Banco do Brasil, 
sendo que 3% das unida-
des são reservadas a ido-
sos e outras 3% às pessoas 
com deficiência.
São 3 condomínios com 
18 torres cada e 16 apar-
tamentos por torre; tota-
lizando 288 apartamentos 
em cada um. Todos os 
apartamentos possuem 
50 m², com sala, 2 quar-
tos, 1 banheiro, cozinha 
e área de serviço. O local 
também conta com play-
ground, área de lazer com 

churrasqueira, quadra po-
liesportiva e garagem.
A atual gestão já entregou 
no bairro do Barreiro 108 
unidades habitacionais 
(Conjunto Habitacional 
Benedito Capelleto), e 
mais 320 (Conjunto Habi-
tacional Sérgio Lucchiari).
Em 2013 foram entre-
gues 62 moradias no 
 Quinta das Frutas. Além 
disso, outras 832 unida-
des estão em construção 
no Vista das Palmeiras no 
Barranco, e mais 640 uni-
dades já estão pré-aprova-
das para a região do Quin-
ta das Frutas.
Serviço: Sorteio das uni-
dades habitacionais do 
Conjunto Habitacional 
Francisco Alves Monteiro
Data: 8 de dezembro
Horário: 9h
Local: Associação dos 
Empregados no Comércio 
– Av. Juca Esteves, 500 – 
Centro.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI 
Nº 274

                        Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, 
do art. 48 da Lei 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando pro-
porcionar a transparência da gestão fiscal, a Câmara Municipal de São 
Bento do Sapucaí torna público que  realizará às 17:00 horas do dia 30 de 
novembro de 2016, AUDIÊNCIA PÚBLICA, em suas dependências, sito 
a Rua Sargento José Lourenço, 190, para discutir projeto de Revisão de 
Ações do Orçamento 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

Samu inicia atividades em 
Taubaté e região

O Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência), com sede em 
Taubaté, começou a ope-
rar nesta quinta-feira, dia 
24, e vai atender mais 
oito cidades da região.  
A sede do serviço fica ao 
lado do Corpo de Bombei-
ros do Quiririm.
Integram o Cisamu (Con-
sórcio Intermunicipal do 
Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) as 
cidades de Taubaté, Cam-
pos do Jordão, Tremembé, 
Pindamonhangaba, Santo 
Antônio do Pinhal, Lagoi-
nha, Redenção da Serra, 
Natividade da Serra e São 
Luiz do Paraitinga. E sua 
frota é composta por 16 

ambulâncias e o consórcio 
aguarda o envio de mais 
três veículos pelo Governo 
Federal.
O serviço de resgate e 
transporte de paciente será 
feito por meio de liga-
ções ao telefone 192. Um 
sistema permite o redire-
cionamento das ligações 
para a central instalada 
em Taubaté. Ao receber a 
ligação, um atendente fará 
a triagem inicial e a en-
caminhará para o médico 
regulador. Dependendo da 
gravidade do caso será en-
viada uma ambulância de 
resgate ou um veículo com 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva).
De acordo com o fluxo de 

encaminhamentos defi-
nido pelo Cisamu, emer-
gências de ordem clíni-
ca serão encaminhadas  
às unidades de Pronto-So-
corro dos municípios ou 
de Taubaté. Casos mais 
graves, como traumas, por 
exemplo, seguem direto 
para o Hospital Regio-
nal do Vale do Paraíba ou 
Hospital Universitário.
A população deve colabo-
rar e acionar o 192 somen-
te em casos de emergência, 
observando as caracte-
rísticas da ocorrência.  
O Cisamu também alerta 
para o risco dos trotes que 
podem congestionar os ra-
mais e prejudicar o atendi-
mento à população.

RAIS  de Pinda promove 
evento para entrega de
certificados dos cursos 

desse ano

Aconteceu no dia 19 des-
se mês, no CEU das Artes, 
o evento de celebração do 
Programa RAIS - Rede de 
Aprendizagem e Inovação 
em Sustentabilidade, que 
compõe o PASA - Projeto 
a Sociedade do Amanhã. 
Ao fim do evento, houve a 
entrega de certificados de 
conclusão dos cursos da 
RAIS 2016. Esse ano, os 
cursos oferecidos foram 
“A Arte de Aprender: o pa-
pel do educador” e “Tec-
nologias Sustentáveis na 
escola e na comunidade: 
permacultura e agroecolo-
gia”. Em seu desenvolvi-
mento, os cursos e fóruns 
apresentaram experiências 
relacionadas à educação, 
inovação e sustentabili-
dade, através de espaços 
permanente de integração, 
partilha de experiências e 
aprofundamento de estu-
dos e práticas. O evento, 
assim como toda propos-
ta da RAIS, foi dedica-
do a promover o diálogo 
entre diferentes setores e 
membros comunitários em 
prol de semear boas ações 
e ideais. Contou com o 
apoio da comunidade lo-
cal, desde a organização 

até o envolvimento nas 
atividades.  A celebração 
marcou o último Fórum 
da RAIS desse ano. Pas-
saram por lá cerca de 100 
pessoas, entre essas, co-
ordenadores e educadores 
da equipe Evoluir, repre-
sentantes da Secretaria de 
Educação e Cultura de Pin-
damonhangaba,  membros 
da Rede RAIS e parceiros. 
Para o representante da 
Secretaria de Educação da 
Prefeitura, não teria lugar 
melhor para acontecer a 
celebração da RAIS que 
o CEU das Artes. Afinal, 
como diz a responsável 
pelo local, “o projeto do 
CEU ganhou forma e ins-
piração a partir de um cur-
so RAIS em 2015”. Neste 
dia, os membros da Rede 
apresentaram seus pro-
jetos através de explana-
ções verbais e expositivas, 
além de atividades para as 
crianças. Alguns dos te-
mas expostos foram: práti-
cas sustentáveis em esco-
las públicas; preservação 
e revitalização de espaços 
públicos e privados, como 
o Bosque da Princesa; to-
lerância étnica e religiosa; 
educação compartilha-

da; agroecologia; rede de 
mutirões e fortalecimento 
comunitário; entre outros. 
Ao todo, foram apresenta-
dos 32 projetos.
Para as crianças, foram re-
alizadas atividades como 
pintura com geotinta (tin-
ta de terra), produção de 
bombas de sementes que 
foram lançadas em uma 
área verde, produção de 
esculturas com argila e 
produção de mini vasos de 
plantas suculentas. Cada 
membro da rede ao longo 
do ano teve a oportunida-
de de fortalecer seu poten-
cial individual e coletivo, 
reconhecendo estratégias 
e  ferramentas que desper-
tam a construção de um 
novo olhar sobre a prática 
educadora, capaz de fa-
vorecer ações e gestos de 
melhoria da qualidade de 
vida.  A RAIS tem como 
objetivo promover a for-
mação continuada de edu-
cadores e demais atores 
sociais. Uma iniciativa da 
Novelis, em parceria com 
a Secretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, elabo-
rada e desenvolvida pela 
Evoluir.
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Ensino Integral tem noite 
de celebração em Taubaté

Cerca de 500 alunos do 
Ensino Integral da rede 
municipal de ensino de 
Taubaté apresentaram o 
espetáculo “Celebrar” na 
noite da última terça-feira, 
22. A comemoração acon-
teceu no Sedes e contou 
com a presença de toda a 
comunidade escolar.
“O Ensino Integral é uma 

conquista para a educação 
como um todo, por isso a 
noite é de celebração”, co-
menta a Secretária de Edu-
cação, Edna Chamon.
Alunos representantes das 
51 Unidades Escolares de 
Período Integral estiveram 
presentes na apresentação. 
“O espetáculo mostra uma 
parcela dos resultados de 

todo o trabalho desen-
volvido com alunos, pela 
equipe do Integral”, expli-
ca Chamon.
Ao longo do ano mais de 
10 mil alunos, do Ensino 
Fundamental, de 6 a 14 
anos foram atendidos no 
Integral, com atividades 
artísticas, educativas e es-
portivas.

Museu terá exposição de 
maquetes de quilombos
em Pindamonhangaba

Crianças plantam árvores 
no Bosque em Pinda

Novembro Azul tem
atualização profissional
em Pindamonhangaba

Em comemoração ao mês 
da consciência negra, o 
Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina dará iní-
cio nesta terça-feira (22), 
às 19 horas, à exposição 
das maquetes de quilom-
bos confeccionadas pelos 
alunos da EE Professora 
Eloyna Salgado Ribeiro.
A abertura da exposição 

Na última semana, o De-
partamento de Meio Am-
biente da Prefeitura re-
alizou o plantio de mais 
17 mudas de jequitibá no 
Bosque da Princesa, com 
a participação das crianças 
da escola Arte Vida. Os 
alunos foram orientados 

Em comemoração ao No-
vembro Azul, foi realiza-

terá uma visita guiada à 
senzala do Museu, além da 
presença dos alunos expli-
cando seus trabalhos. Os 
integrantes do Conselho 
de Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Ar-
quitetônico de Pindamo-
nhangaba também estarão 
presentes ao evento.
Além das maquetes dos 
quilombos, a exposição 

por funcionários da Prefei-
tura e a voluntária Helena 
Gomes.
O plantio fez parte da re-
posição de árvores no lo-
cal e também é uma ação 
de educação ambiental, 
que o Departamento de 
Meio Ambiente conside-

da um atualização profis-
sional na Santa Casa de 

conta ainda com as pe-
ças produzidas no proje-
to “Mãos da Liberdade”, 
também realizado na es-
cola.
A exposição permanecerá 
aberta ao público até o fi-
nal deste mês, no horário 
normal de funcionamento 
do Museu: de terça a sex-
ta-feira, das 9h às 18 ho-
ras. Entrada gratuita.

ra de grande importância 
para a formação da cons-
cientização nas crianças.
Diversos outros plantios 
de árvores com a parti-
cipação de crianças e da 
comunidade estão planeja-
dos para serem realizados 
ainda este ano.

Misericórdia, com o tema 
“Cuidados Gerais com o 
Aparelho Genito-Uriná-
rio”, para profissionais 
da Saúde e estudantes. O 
evento teve uma palestra 
com o Dr. Tineo e uma 
roda de conversa sobre 
como abordar o pacien-
te de forma humanizada, 
com a equipe do Centro de 
Desenvolvimento Huma-
no, psicólogas Carla e Re-
nata, e terapeuta Márcia. 

Escola municipal promove 
competição de soletração

em Pindamonhangaba

Aconteceu na última se-
mana de outubro, na Es-
cola Municipal Professora 
Rachel de Aguiar Loberto 
(Vale das Acácias), a pro-
va final do “Soletrando”.  
A competição de sole-
tração para os alunos 
dos quintos anos ocor-
reu ao longo do mês: as 
professoras realizaram  
eliminatórias em aula para 
que três alunos de cada 

classe disputassem a final.
Primeiro, as regras gra-
maticais foram trabalha-
das em sala, e os alunos 
levaram uma lista de pa-
lavras para estudarem 
em casa. Depois, essa  
mesma lista era trabalhada 
em aula, onde a professora 
anunciava a palavra para 
que o aluno soletrasse cor-
retamente, assim ocorren-
do as eliminatórias.

A final foi  
disputada entre nove 
alunos, premiados por 
terem chegado à fi-
nal. Os alunos que  
ficaram em 3º e 2º lu-
gar receberam também 
medalhas, além da pre-
miação. A aluna campeã,  
Anielise de Freitas Soares, 
do 5º ano B, foi reconheci-
da por sua vitória e dedica-
ção com um troféu.


