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Especialista faz
palestra sobre cultura 
do milho em Taubaté

Terceira Etapa do
Circuito Taubateano de 

Corrida de Rua
abre inscrições

Prefeito de Caraguá
recebe visita de

diretores da Associação
de Quiosques

O Sindicato Rural de 
Taubaté recebe na próxi-
ma terça-feira, dia 3 de 
outubro, a palestra “Otimi-
zação da cultura do milho 
para a produção animal”.
A palestra será ministrada 
às 19h pelo professor dou-

A partir desta semana, se-
rão abertas as inscrições 
para a Terceira etapa do 
Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua. Pode se 
inscrever nesta data quem 
já participou da segunda 
etapa. Os demais atletas, 
podem se inscrever no dia 
3, terça-feira e no dia 5 
quinta-feira se ainda tiver 
vagas.
  Os interessados devem 
comparecer a Secretaria 
de Esportes e Lazer das 9h 
às 17h, Rua Edmundo Mo-
rewood, nº 331, Vila Ed-
mundo. Para participar é 
preciso apresentar um do-
cumento com foto. Além 
disso, cada pessoa pode 
fazer a sua e mais três ins-
crições para a corrida. As 
inscrições são gratuitas e 
limitadas a 1.000 partici-
pantes.
A 3ª Etapa do Circuito 
Taubateano de Corrida de 
Rua 2017 acontece no dia 
29 de outubro, domingo, 

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior, rece-
beu hoje (2/10) pela ma-
nhã a visita de integrantes 
da diretoria da Associação 
de Quiosques de Caragua-
tatuba (AQC). A pauta da 
reunião foi a regularização 
do uso dos quiosques nas 
praias. Além do prefeito, 
participaram do encon-
tro o secretário de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca, Marcel Giorgeti, a 
presidente da AQC, Mar-
garida Josefa Fernandes, 
o vice-presidente Jair da 
Costa Bueno, além de di-

tor Luiz Gustavo Nussio, 
diretor da Esalq-USP.
O evento é realizado pela 
Prefeitura de Taubaté, por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento e Inovação, 
com o objetivo de valori-
zar o setor agropecuário e 

com largada às 8h do Par-
que do Sedes. A entrega do 
kit será feita um dia antes, 
no dia 28, sábado,  das 9h 
às 17h, na Secretaria de 
Esportes e Lazer.
O regulamento e o calen-
dário das etapas, das ins-
crições e da entrega dos 
kits estarão disponíveis no 
site: www.taubate.sp.gov.
br.
O Circuito – Este ano o 
circuito acontece em qua-
tro etapas, dividas em 
masculino e feminino, em 
13 modalidades, de acor-
do com a idade dos parti-
cipantes, a partir dos sete 
anos.
O circuito atende tam-
bém a categoria especial, 
para atletas portadores de 
deficiência. Na categoria 
especial, os participantes 
serão divididos em cinco 
categorias diferentes, sen-
do: cadeirantes (CAD 2 ou 
3 rodas), deficientes visu-
ais (DV), atletas amputa-

retores da entidade.
Durante a reunião, ficou 
decidida criação de uma 
comissão para acompa-
nhar os trabalhos de regu-
larização dos quiosques.
Para a presidente da AQC, 
Margarida Josefa Fer-
nandes, o encontro com 
o prefeito foi proveitoso. 
“Fiquei feliz em ver a dis-
posição do Aguilar Junior 
em nos ajudar”, disse ela.
O vice-presidente da enti-
dade, Jair da Costa Bueno, 
acredita que o prefeito está 
decidido encontrar uma 
solução para os comer-

unir produtores, técnicos, 
estudantes e juventude ru-
ral.
O recinto de exposições do 
Sindicato Rural de Tauba-
té fica na avenida Dr. Fé-
lix Guisard Filho, 3.001, 
Monte Belo.

dos de membros inferiores 
(AMP-MI), atletas defi-
cientes de membros supe-
riores (MS) e deficientes 
intelectuais (DI).
O evento conta com dife-
rentes distâncias de acordo 
com a idade dos corredo-
res, sendo as provas de 
5.000m para os inscritos 
maiores de 17 anos.
O circuito é composto da 
seguinte maneira: 1ª etapa, 
que já ocorreu no dia 30 de 
julho no Parque do Itaim; 
2ª etapa realizada no dia 
17 de setembro no Sesc; 3ª 
etapa – dia 29 de outubro 
no Parque do Sedes e a 4ª 
etapa – dia 2 de dezembro 
na Avenida do Povo.
No dia 12 de outubro, tem 
a etapa especial do Dia das 
Crianças, com 500 par-
ticipantes até 12 anos de 
idade já inscritos. A etapa 
será realizada no Parque 
do Sedes, a partir das 8h 
com provas de 100 a 1.000 
metros.

ciantes de quiosques.
No encerramento da visi-
ta, Aguilar Junior esclare-
ceu: “Tudo o que estiver 
dentro da legalidade e das 
regras será feito no sentido 
de dar garantias aos quios-
queiros para que eles pos-
sam continuar exercendo 
seu trabalho. Isso é impor-
tante para o turismo e para 
toda a cidade”.
A comissão que será for-
mada para tratar do as-
sunto deverá se reunir no-
vamente esta semana para 
dar continuidade às trata-
tivas.

Escola Municipal desenvolve
projeto a favor da paz em 

Pindamonhangaba

A Escola Municipal Profª 
Regina Célia Madureira de 
Souza Lima, do Arareta-
ma, realizou, no dia 21 de 
setembro, uma sensibiliza-
ção em comemoração ao 
Dia Internacional da Paz, 
instituído pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) como um dia de 
cessar-fogo e de não-vio-
lência em todo o mundo. 
De acordo com informa-

ções da professora Daniela 
da Silva Paula, esse foi um 
dia não apenas para pen-
sar na paz, mas sim para 
se fazer algo a favor da 
paz. “Vestidos de branco, 
alunos e professores reu-
niram-se para cantar a mú-
sica ‘A paz’, interpretada 
pela Banda Roupa Nova, 
que nos remete ao mundo 
de amor que desejamos”, 
explicou.

As crianças puderam ainda 
plantar uma muda de árvo-
re - lembrando que o dia 
da Árvore é comemorado 
nesse mesmo dia - simbo-
lizando a importância da 
sustentabilidade. Carta-
zes de conscientização e 
mensagens de esperança 
ilustraram e reforçaram 
a importância de se viver 
em harmonia, com mais 
respeito e tolerância.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Miscelânea
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farma-
cêutico Johan S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar 
com ânsias de vômito de alguns clientes. Então preparou e entregou uma 
receita de um preparado à Jacob’s Pharmacy, onde esse preparado foi 
misturado com água oxigenada e foi assim que se chegou à fórmula da 
Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris 
de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a cor 
oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava 
entre os ingredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. 
Dois anos depois, a empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce 
e menos gasosa). A mudança só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao 
Brasil em 1943. Isso é que é: Quarenta mil garrafas ou latinhas de Coca-
Cola são vendidas por segundo em todo mundo.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O 
primeiro estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando 
acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das bati-
das do coração diminui. Aí temo o sonho em “pedaços” ou com imagens 
isoladas. No segundo estágio, já estamos dormindo mais profundamen-
te. Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar ou em caso de 
sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que 
a gente sonhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos ficam 
mais nítidos e mais ricos e os detalhes acontecem. A essa altura nossa 
respiração fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os 
batimentos cardíacos diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o 
sonho se assemelha ao estado de coma. Aí raramente é que temos os so-
nhos com situações de pouca ação e mais ligados a reflexão sobre nossos 
problemas.

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madruga-
da, completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, 
uma viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem 
pra ele descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um 
caminhão capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e 
o homem aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com 
a mulher perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portugue-
sa, chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Acredito no poder da oração. As boas intenções empregadas deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecendo ao aquecimento de melhorias, 
criando estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos 
de vida, vencer problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora 
da oração, se entregue nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre respon-
de a uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com 
as forças que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração sincera 
libera benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade de 
um irmão significam mais do que as palavras podem expressar. Um ir-
mão compartilha das travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos 
cochichos e das brincadeiras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando 
a gente cresce deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pe-
quenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim quando Deus criou os 
irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante 
toda a vida.  

Pensamentos, provérbios e citações

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida,
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA - A P. M. de Po-
tim torna pública a abertura dos envelopes de Proposta de Preços referente 
a Tomada de Preços N°002/2017 – Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para execução de reforma na escola municipal “Amador Galvão 
César”. Data da realização: 02/10/2017 – às 09:00 hs no setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal, Praça Miguel Correa dos Ouros, nº 101, Centro, 
Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 055/2017. Objeto: Regis-
tro de Preços para aquisição de material pedagógico. Data da realização: 
11/10/2017 às 13h30min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.
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Outubro Rosa: Tremembé realiza
programação especial voltada

a saúde da mulher
A Secretaria de Saúde de 
Tremembé realizará no 
próximo mês, o Outubro 
Rosa, um mês “Especial 
da Mulher”, oferecendo 
coleta de Papanicolau e 
testes rápidos de sífilis.
O objetivo é alertar às mu-
lheres também contra o 
câncer do colo do útero, 
que corresponde aproxi-

madamente a 15% de to-
dos os cânceres que ocor-
rem no sexo feminino.
Dentre todos os tipos de 
câncer, é o que apresenta 
um dos mais altos poten-
ciais de prevenção e cura, 
chegando perto de 100%, 
quando diagnosticado pre-
cocemente e podendo ser 
tratado em nível ambula-

torial em cerca de 80% dos 
casos.
Agende seu Papanicolau 
na unidade de Saúde mais 
próxima de sua casa.
O Centro de Saúde esta 
oferecendo horários dife-
renciados para sua como-
didade nos dias : 16, 17, 
18, 23, 24, 25, 30 e 31 das 
18 às 21:00h.

Parceria Sindicato Rural e 
SENAR qualifica funcionários 

da Prefeitura de Pinda

Chega em Caçapava o
Programa Juro Zero

Empreendedor do Sebrae

A partir de uma demanda 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, o Sindicato Ru-
ral de Pindamonhangaba 
realizou ontem (26) e hoje 
(27), o curso de Roçadora 
Lateral. O mesmo curso já 
aconteceu nos dias 23 e 24, 
também para atender aos 
funcionários da Prefeitura. 
O curso visa qualificar os 
funcionários que hoje são 
ajudantes, trabalham com 
a roçadeira, mas, não têm 
qualificação.
De acordo com José Fer-
nandes de Oliveira Barbo-
sa, coordenador regional 
da Prefeitura, o curso é de 
extrema importância para 
oferecer qualificação aos 
funcionários e a parceria 
com o Sindicato Rural tem 
total apoio da Prefeitura. 
“Além de aprender a tra-
balhar com o equipamen-
to, os funcionários apren-
dem a dar manutenção, 
gerando uma contenção de 

O Programa Juro Zero 
Empreendedor é uma par-
ceria entre o Governo do 
Estado de São Paulo e o 
Sebrae-SP, a Desenvol-
ve SP – Agência de De-
senvolvimento Paulista e 
o Governo do Estado de 
São Paulo, para possibili-
tar que os empreendedores 
da cidade tenham acesso a 
crédito com juro zero para 
investir em seu negócio. 
O programa é destinado a 
Microempreendedores in-
dividuais (MEI) paulistas 
com faturamento anual de 
até R$60 mil.
Poderão solicitar o finan-
ciamento microempreen-
dedores individuais (MEI) 
paulistas que concluíram o 
programa Super MEI, do 

gastos para a Administra-
ção”, explica.
Para o instrutor Paulo Ro-
berto Moraes, o curso é 
interessante, pois ensina 
na prática. “Ensinamos os 
alunos a conhecerem os 
equipamentos e a traba-
lharem com eles da melhor 
maneira, minimizando ris-
cos de lesões e acidentes”. 
Ele explica que, muitas 
vezes, os funcionários fi-
cam cansados demais ao 
trabalharem com as roça-
doras, porque não fazem 
da forma correta. “Duran-
te o curso eles aprendem a 
forma correta de trabalhar 
com os equipamentos, 
bem como a dar manuten-
ção geral em todos eles”, 
comenta.
Segundo Ricardo de Oli-
veira Barbosa, funcioná-
rio da Prefeitura, o curso 
é muito interessante, tanto 
que ele participou da tur-
ma do final de semana e 

Sebrae-SP, e que não pos-
suem restrições cadastrais 
no CNPJ e no CPF.
A expectativa é retirar da 
informalidade os traba-
lhadores, incentivando a 
geração de emprego e ren-
da. Poderá ser financiado 
aquisição de equipamen-
tos, acessórios para veí-
culos, veículos utilitários, 
motocicletas, ciclomoto-
res, ferramentas para tra-
balho e capital de giro.
As exigências para ter 
acesso ao programa são: 
conclusão do Programa 
Super MEI SEBRAE-SP, 
aprovação de Plano de Ne-
gócios pelo SEBRAE-SP 
e possuir regularidade de 
crédito, sem apontamen-
tos nos órgãos de restrição 

está fazendo novamente. 
“Trabalho com roçadora 
há 11 anos, mas, não te-
nho qualificação, o curso 
está sendo importante para 
aprender a dar manuten-
ção no equipamento e tra-
balhar melhor com ele”, 
afirmou.
O curso é realizado pelo 
SENAR em parceria 
com o Sindicato Rural, 
com a coordenação de 
Gisleyne Cristina de Al-
varenga Monteiro. Ela 
afirma que a partir da 
demanda da Prefeitura,  
foi solicitado um curso 
extra para o SENAR, que 
prontamente, atendeu ao 
pedido do Sindicato Rural. 
“Agradecemos ao SENAR 
pela parceria de sempre 
que possibilita a capacita-
ção do produtor rural, bem 
como de outros profissio-
nais, como no caso dos 
funcionários da Prefeitu-
ra”, concluiu. 

(dívidas vencidas, protes-
tos e CADIN Estadual).
Confira as condições
Valores
Mínimo R$ 1.000,00
Máximo R$ 20.000,00
Prazos
Máximo 36 meses
Carência: até 6 meses (in-
cluída no prazo total)
Juros
Zero: Equalizados pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo para prestações pa-
gas rigorosamente em dia.
Encargos de atraso (Para 
prestações pagas em atra-
so)
Pagamento dos encargos 
normais de juros da opera-
ção, equivalentes à TJLP.
Juros de mora: 12% ao ano
Multa: 2% aplicada sobre 
o valor da prestação.
Mais informações na 
Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Agri-
cultura (Rua Marechal 
Eduardo Sócrates, 254,  
Vila São João) ou na As-
sociação Comercial de 
Caçapava (Rua Major 
Benjamim da Silva, 30 
– Vila São João). Infor-
me-se também pelo tele-
fone 0800-570-0800 ou 
site www.jurozero.sebrae.
com.br/.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO

FINANCEIRO DE 2018 DO MUNÍCIPIO DE
MONTEIRO LOBATO.

Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei nº 101, de 04 de 
maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, me-
diante incentivo à participação popular na discussão da LOA - Lei Orçamen-
tária Anual, para o exercício financeiro de 2018, do Município de Monteiro 
Lobato, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público que será 
realizada, a partir das 18h do dia 10 de outubro de 2017, no Plenário da 
Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados 
e a população do município.

Ver. AILTON RODOLFO MARTINS – Presidente da Câmara
Ver. GISLENE APARECIDA BARRETO COSTA – 1ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO
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Comunicado da comissão
organizadora da eleição 

do COMUS em Tremembé

Grupo de operadores de 
viagens do Peru e

Uruguai realizam visita 
técnica para conhecer

Caraguatatuba

Prefeitura de Caraguá
descongela área para 
beneficiar 230 famílias 
da Vila São Lourenço, 

no Rio do Ouro

Projeto de segurança
realiza blitz com transporte 

escolar em Pinda

Diante do número de ins-
crições terem sido insufi-
cientes para a composição 
do segmento trabalhador 
de saúde, fica determi-
nado à prorrogação do 
prazo para o recebimen-
to de novas inscrições de 
29/09/2017 a 13/10/2017 
com a entrega das inscri-
ções na Secretaria do Cen-
tro de Saúde de Tremem-
bé.
Tremembé, 29 de setem-
bro de 2017.
Ofício nº 02/2017
Tremembé, 17 de agosto 
de 2017.
 Prezado (a) Senhor (a):
Considerando a Lei 
Municipal nº 2.386 de 

Durante três dias (29, 30/9 
a 1/10), operadores de via-
gens do Peru e Uruguai 
puderam visitar, desfrutar 
e se encantar com as bele-
zas de Caraguatatuba.
O grupo veio por meio de 
uma iniciativa da Embra-
tur, que organizou o fam-
tour por algumas cidades 
do Litoral Norte após a 45ª 
edição da ABAV EXPO, 
uma feira voltada para 
agentes e operadores de 
turismo.
O objetivo do famtour é 
apresentar o produto turís-
tico ao agente ou operador 
de turismo, para que ele 
possa conhecer e oferecer 
o destino aos seus clientes.
A programação para Cara-
guatatuba, elaborada pelo 
Comtur (Conselho Mu-
nicipal de Turismo), em 
parceria com a Secretaria 
de Turismo, buscou con-
templar todos os aspectos 
da cidade para dar uma 
ampla visão de tudo o que 
cidade oferece.
O grupo realizou visitas 
técnicas em hotéis e co-
nheceram alguns restau-
rantes locais, pontos turís-
ticos como o Morro Santo 
Antonio, a Feira de Arte-
sanato e a Praça Cândido 

O prefeito de Caragua-
tatuba, Aguilar Junior, 
anunciou na manhã desta 
quinta-feira (28/9) o des-
congelamento do Lotea-
mento Vila São Lourenço, 
no bairro do Rio do Ouro.
A área engloba quatro ruas 
(Francisco Edisson Gue-
des Saraiva, José Antônio 
de Souza Castro Rodri-
gues, Benedito de Carva-
lho e Benedito José Bar-
bosa) e estava bloqueada 
pela Justiça desde 2010.
Com a decisão, cerca de 
230 famílias serão benefi-
ciadas e poderão iniciar o 
processo de regularização 
fundiária de seus imóveis 

O Setor de Transporte Es-
colar da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, em parce-
ria com a Polícia Militar e 
o Departamento de Trân-
sito, iniciaram na última 
semana um projeto de se-
gurança que visa fiscalizar 
todos os veículos do trans-
porte escolar da cidade de 
Pindamonhangaba.
A Polícia Militar, atra-
vés da Ronda Escolar, 
faz a fiscalização de ro-
tina verificando toda 
a documentação dos  
veículos e dos condutores 
como também fiscaliza 
todos os equipamentos de 
segurança dos veículos es-

07/05/1997, alterada pela 
Lei nº 2.443 de 21/08/1998 
e pela Lei nº 3.277 de 
18/10/2007, convidamos 
os trabalhadores de saúde 
da área pública e privada 
para participar da escolha 
dos membros do Conse-
lho Municipal de Saúde do 
segmento trabalhador de 
saúde que estejam  cadas-
trados no Cadastro Nacio-
nal de Estabelecimentos 
de Saúde – CNES, e infor-
mando que:
Todos os trabalhadores da 
área de saúde poderão vo-
tar e ser votado;
O segmento trabalhador 
de saúde possui 06 vagas 
de representação sendo 03 

Mota, além de diversas 
praias, com parada final na 
Martim de Sá – onde pu-
deram aproveitar um di-
vertido passeio de banana. 
Os operadores prestigia-
ram também nossa cultu-
ra local com apresentação 
da Banda Carlos Gomes e 
Coral Água Viva.
A peruana Sandra Inti, da 
American Reps, contou 
que a oportunidade de co-
nhecer os arredores de São 
Paulo foi muito produtiva, 
pois com isso é possível ex-
plorar novos destinos para 
o seu público que viaja a 
negócios. “Temos muitos 
passageiros de corporativo 
que acabam indo para o 
Rio de Janeiro, mas agora 
temos um novo produto a 
oferecer, mais próximo da 
capital e com muitas coisas 
para se explorar. Eu gostei 
muito da cidade”, desta-
cou.
Representante da Azul 
Viajes, a uruguaia Maria 
Victoria, também aprovou 
o destino. “Nossa ideia é 
fazer parcerias com os ho-
téis locais e oferecer aos 
nossos clientes que vem a 
São Paulo, opções de pa-
cotes de 2/3 dias. Amei as 
praias, a receptividade do 

e terrenos.
A liberação só foi possí-
vel graças a uma decisão 
assinada na última segun-
da-feira (25/9) pelo juiz de 
Caraguatatuba, Ayrton Vi-
dolin Marques Júnior.
O prefeito Aguilar Junior, 
a parceria com o Judiciá-
rio foi de vital importância 
para o descongelamento.
“Mais uma boa no-
tícia para nossa  
comunidade. Há anos os 
moradores lutam para 
regularizar seus imó-
veis. Mais uma impor-
tante parceria com o  
Judiciário. Durante o pe-
ríodo de bloqueio, muitos 

colares. O Departamento 
de Trânsito, além de dar 
todo o apoio necessário 
nos locais das fiscaliza-
ções, também faz a fisca-
lização municipal nos ve-
ículos. Enquanto isso, os 
responsáveis pelo Setor de 
Transporte Escolar fiscali-
zam todos os documentos 
e procedimentos munici-
pais exigidos dos monito-
res e dos condutores, como  
planilhas de contatos dos 
alunos, listas de presença, 
uniformes, crachás, entre 
outros.
“É muito importante essa 
fiscalização, para saber-
mos se todas as ações 

titulares e 03 suplentes;
As fichas de inscrições 
com os nomes dos candi-
datos deverão ser enviadas 
até o dia 15/09/2017, às 
10h na sala da Secretaria, 
no Centro de Saúde de 
Tremembé;
A eleição do representante 
esta prevista para o perío-
do de 25 a 29/09/2017 às 
15h na sala do Conselho 
Municipal de Saúde, no 
Centro de Saúde de Tre-
membé;
A sua participação é muito 
importante. 
Atenciosamente.
Lucila de Medeiros Silva
Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde

povo, a estrutura e a feijoa-
da com pagode”, enfatizou.
Experiência positiva para 
Caraguatatuba
Para Sandra Abril, presi-
dente do Comtur, o fee-
dback foi extramente po-
sitivo. “Essa foi a primeira 
vez que Caraguatatuba re-
cebeu um famtour e com 
certeza foi uma experiên-
cia ótima. Pudemos apren-
der e com certeza a ideia é 
melhorar e investir nesses 
programas. A cidade só 
tem a ganhar com isso”, 
comentou.
O chefe de Seção de Pla-
nejamento de Projetos 
Turísticos, Marcelo Su-
ckow acompanhou os 
operadores durante todos 
os dias da visita e acre-
dita que isso é resultado 
do investimento da ad-
ministração no setor de  
Turismo. “Temos parti-
cipado de muitas feiras e 
isso nos abriu um grande 
leque de contatos, inclusi-
ve estreitou nosso relacio-
namento com a Embratur. 
O prefeito Aguilar Junior 
entende que esse é o ca-
minho para que possamos 
trabalhar um turismo mais 
efetivo na baixa tempora-
da”.

moradores não conse-
guiam solicitar, por exem-
plo, a ligação de água e 
luz para seus terrenos ou 
casas”, destaca.
Outra comunidade
Cerca de 600 famílias tam-
bém foram beneficiadas 
com o anúncio do descon-
gelamento do Balneário 
Maria Helena, no bairro 
Perequê-Mirim, Região 
Sul da cidade.
A área estava embargada 
desde 2005 pela Justiça, 
porém após incessantes 
tratativas com o Ministé-
rio Público e o Judiciário, 
houve autorização para o 
desbloqueio.

que o setor vem desen-
volvendo na teoria com 
todos os envolvidos com 
o transporte escolar, es-
tão sendo colocadas em 
prática pela empresa pres-
tadora do serviço, assim  
podendo garantir a qua-
lidade do transporte aos 
nossos alunos”, disse o di-
retor de Educação, Carlos 
José Laurindo Lemes.
De acordo com infor-
mações da Secretaria 
de Educação e Cul-
tura, este projeto será  
executado duran-
te todo o período  
letivo do ano, no mínimo, 
trimestralmente.


