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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé
realiza reunião do 

COMTUR

Taubaté realiza reunião 
com gestores do espor-

te do Vale do Paraíba

Tremembé registra
significativa nos casos 

de dengue

Escolas do Trabalho abrem 
313 vagas para cursos

profissionalizantes em abril

Aconteceu na sala de reu-
niões da Prefeitura de 
Tremembé, a reunião do 
COMTUR (Conselho Mu-
nicipal de Turismo). Ele 
destina-se a promover e 
orientar o turismo no mu-
nicípio. Compete ao con-
selho formular políticas 

Na manhã desta quarta-
feira, dia 29 de março, ges-
tores do esporte do Vale 
do Paraíba se reuniram 
no auditório do SEDES, 
em Taubaté para discutir 
o intercâmbio entre as Se-
cretarias de Esporte da re-
gião. O objetivo é formali-

Tremembé tem registra-
do, neste ano de 2017, 
uma diminuição significa-
tiva no número de casos 
de Dengue. Somente um 
caso positivo foi registra-
do até agora. Desde que o 
município foi considerado 
infestado, em 2010, pelo 
mosquito Aedes aegypti, 
este é o menor índice de 
incidência de casos.
No ano de 2016, onde re-
gistramos o maior número 
de casos no histórico do 
município, a Equipe de 
Combate a Dengue, em 
parceria com outros seto-
res, tais como as Equipes 
de Estratégia de Saúde 
da Família, Defesa Civil 

Nove unidades da Esco-
la do Trabalho de Tauba-
té vão oferecer, no mês 
de abril, 313 vagas para 
cursos profissionalizantes 
gratuitos.
A seleção dos candidatos 
para os cursos de Panifi-
cação (6 vagas) e Confei-
taria (12 vagas), que serão 
ministrados na unidade da 
Jaboticabeiras I, será por 
meio de sorteio, no dia 13 
de abril, às 9h, no auditó-
rio da Jaboticabeiras II. 
Na unidade I do Jabotica-
beiras também serão reali-
zadas as inscrições para os 
cursos de Manicure e Pe-
dicure (24 vagas) e Unhas 
Artísticas (24 vagas).
Os cursos de Digitação 
(24 vagas), Informática 
Básica (12 vagas) e Au-
xiliar Administrativo (25 
vagas) estarão disponíveis 
na Jaboticabeiras II. Na 
unidade do Cristo haverá 
inscrição para os cursos 
de Excel Básico (6 vagas) 
e Penteados e Tranças (12 
vagas).
Na Cecap as vagas são 
para os cursos de Unhas 
Artísticas (10 vagas), 
Word Avançado (5 vagas), 
Informática Melhor Ida-
de (5 vagas) e Inspetor de 

na área, propor diretrizes, 
oferecer subsídios e con-
tribuir para formulação e 
implementação e do Plano 
Municipal de Turismo.
O COMTUR, formado por 
representantes do poder 
público e entidades civis 
organizadas, é um órgão 

zar parcerias, estimulando 
a criação de ligas e com-
petições nas mais diversas 
modalidades, sobretudo 
para as categorias de base, 
pensando no fortalecimen-
to do esporte na região.
Além de Taubaté, par-
ticiparam as cidades de 

e outras Secretarias, em 
especial a de Educação, 
desenvolveu atividades de 
conscientização e inten-
sificação das visitas do-
miciliares e observou um 
decréscimo no número 
de casos no segundo se-
mestre, tendo registrado 
apenas 1 caso positivo de 
Dengue em Julho e 1 caso 
em Dezembro.
Sobre a intensificação das 
vistas domiciliares, o mu-
nicípio aderiu à campanha 
estadual “Todos Juntos 
Contra o Aedes aegyp-
ti”, com uma média de 20 
agentes trabalhando, de 
forma intensificada, aos 
sábados. Com isso, teve 

Qualidade (20 vagas) .
Na Gurilândia as oportu-
nidades são para os cursos 
de  Word Avançado (5 va-
gas) e Excel Básico (5 va-
gas). Já na Estiva estarão 
disponíveis quatro cursos: 
Funilaria de Brilho  (12 
vagas), Digitação  (14 va-
gas) , Excel Básico  ( 10 
vagas) e  Informática Bá-
sica (28 vagas).
A unidade do  Sitio Santo 
Antônio vai oferecer vagas 
para os cursos de Unhas 
Artísticas  (10 vagas) e  
Controle Dimensional (12 
vagas); e a do Parque Três 
Marias, para o curso de 
Auxiliar Administrativo 
(12 vagas).
A EMIEF Dr. Avedis Vic-
tor Nahas, no Quinta das 
Frutas, também oferece 
vagas para o curso de Con-
trole Dimensional (20 va-
gas). A matrícula  poderá 
ser feita na unidade Jabo-
ticabeiras II.
O Senai certifica alguns 
cursos, como: Panificação, 
Confeitaria, Informática 
Básica, Auxiliar Admi-
nistrativo, Excel Básico, 
Word Avançado, Inspetor 
de Qualidade, Funilaria de 
Brilho e Controle Dimen-
sional. Para os outros cur-

colegiado, consultivo, 
deliberativo e de assesso-
ramento. Também tem a 
missão de promover o tu-
rismo e propor à adminis-
tração medidas de difusão 
e amparo em colaboração 
com órgãos e entidades 
oficiais especializadas.

Caçapava, Cunha, Guara-
tinguetá, Jacareí, Lagoi-
nha, Paraibuna, Pindamo-
nhangaba, São José dos 
Campos e Tremembé. O 
próximo encontro entre os 
gestores foi agendado para 
o dia 11 de abril no mesmo 
local.

um aumento no número 
de casas visitadas e visto-
riadas no município,
Vale ressaltar que não hou-
ve ocorrências de Zika ou 
Chikungunya no municí-
pio.
Esses números demons-
tram o trabalho sério e de-
dicado da equipe, de seus 
parceiros, que entendem 
que só em conjunto pode-
mos vencer esta batalha.
Chamamos a população 
também para este embate, 
pois eliminar os criadou-
ros do Aedes aegypti de 
casa, local de trabalho e 
vizinhança é ação de con-
trole de responsabilidade 
de cada um de nós.

sos, o certificado é emitido 
pela Escola do Trabalho.
Para frequentar os cursos 
de Manicure/Pedicure, 
Unhas Artísticas e Pente-
ado/Tranças (exige curso 
de Cabeleireiro) a idade 
necessária é de 18 anos. 
O curso de Panificação e 
Confeitaria também exi-
ge a mesma faixa etária e 
ensino fundamental com-
pleto.
 A partir dos 14 anos, os 
interessados já podem se 
inscrever para o curso de 
Digitação. Já os cursos 
que têm certificação pelo  
Senai, podem ser inscre-
ver candidatos a partir de 
16 anos.
No ato da matrícula, o  
candidato deve apresen-
tar cópias do CPF, RG, 
comprovante de endereço 
e comprovante de escola-
ridade. O preenchimento 
das vagas é por ordem de 
chegada. Mais informa-
ções pelo telefone  3622-
1170.
Serviço:
Escolas do Trabalho
Cursos profissionalizantes 
gratuitos
313 vagas
Inscrições em abril
Telefone: (12) 3622 -1170
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Miscelânea
Curiosidades

No espaço de uma noite, nós passamos por quatro es-
tágios 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 
batidas do coração diminui. Aí temos o sonho em “pe-
daços” ou com imagens isoladas. No segundo estágio, 
já estamos dormindo mais profundamente. Nessa etapa é que algumas pessoas cos-
tumam falar ou em caso de sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo 
é muito raro que a gente sonha nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos 
mais nítidos e mais ricos em detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração fica 
mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardíacos dimi-
nuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha ao estado de coma. 
Aí geralmente é que temos os sonhos com situações de pouca ação e mais ligados a 
reflexão sobre nossos problemas.
***
Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segurança pública? Isso 
porque ela ajuda a descobrir personalidade de risco. É chamada “grafologia crimi-
nal”, capaz de desenvolver crimes quando há pistas escritas. A técnica serve ainda 
para promover o autoconhecimento e descobrir a compatibilidade entre casais ou 
grupo de pessoas. Há também a chamada “grafologia doméstica”, que segundo a 
grafologia é muito útil na contratação de cuidadores. Nas investigações históricas, 
o estudo grafológico também pode ser aplicado ao método e que auxilia ainda na 
superação de conflitos pessoais. O estudo da letra diagnostica os reais problemas e 
adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a planejar e implementar soluções mais 
eficazes. E o que os especialistas chamam de “grafoterapia”.

Humor

Depois de dar a luz o bebê, a loira começa a andar pelos corredores do hospital. 
Preocupada uma das enfermeiras pergunta à paciente:
- O que você está fazendo aqui? O certo é você estar em seu quarto descansando.
- Eu queria uma lista telefônica. Diz a loira aflita.
- Mas pra que você quer uma lista telefônica agora?
- Estou tentando escolher o nome do meu bebê.
- Mas você não precisa usar uma lista telefônica para fazer essa escolha. Nós vamos 
lhe dar um livrinho com os significados de todos os nomes.
- Eu já recebi esse livrinho, mas ele só tem sugestões para o primeiro nome. Eu 
quero arranjar um sobrenome...
***
Um bêbado entra no bar e pergunta:
- Alguém perdeu um maço de dinheiro amarrado com elástico?
Todos gritaram:
- Eu! Eu! Eu!
Então ele respondeu:
- Pois aqui está o elástico...
***
Na aula de ciências, o professor pergunta ao aluno:
- O que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração?
E o aluno responde:
- Apagar a luz...
E o professor retruca? 
- Apagar a luz? Por que apagar a luz?
- Ora professor! O senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não vê o coração 
não sente?

Mensagens

Numa escola pública, estava acontecendo uma situação inusitada: as meninas que 
usavam batom, todos os dias, beijavam o espelho para remover o excesso de ba-
tom. O diretor andava aborrecido, porque o zelador tinha um trabalho enorme para 
limpar o espelho ao final do dia. Mas, como sempre, a tarde seguinte, lá estava as 
mesmas marcas de batom. Um dia, o diretor juntou o bando de meninas no banhei-
ro e explicou pacientemente que era muito trabalhoso limpar o espelho com todas 
aquelas marcas que elas faziam. Fez uma palestra de uma hora. No dia seguinte, as 
marcas de batom no banheiro reapareceram. No outro dia, o diretor juntou nova-
mente o bando de meninas e o zelador no banheiro e pediu ao zelador para demons-
trar a dificuldade do trabalho. O zelador, imediatamente, pegou um pano, molhou 
no vaso sanitário e passou no espelho. Depois disso, nunca mais apareceram marcas 
de batom no espelho. 
Moral da história: Comunicar é sempre um desafio. Às vezes, precisamos usar mé-
todos diferentes para alcançar resultados. Por quê? Porque bondade que nunca re-
preende não é bondade. Porque a paciência que nunca se esgota não é paciência, 
é sobrevivência. Porque a serenidade que nunca se desmancha não é serenidade, 
é indiferença. Porque a tolerância que nunca replica não é tolerância. O conheci-
mento a gente adquire com os mestres e os livros. A sabedoria com a vida e com os 
humildes.

Pensamentos, provérbios e citações

É melhor não cutucar a onça com vara curta.
O bom humor não custa nada e agrada a todos.
Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.
A filosofia de um século é o senso comum do próximo.
Permita que eu escute a mim e não os outros.
Somente o amor pode juntar duas a almas em um só coração.
A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Não é dignidade que falta ao nosso mundo, o que falta é amor.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
É admirável quanto pode ser feito se não pararmos de fazer.
Os que mais falam, pouco fazem de bom.
Saber o que é possível é o começo da felicidade.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
Os erros são mais proveitosos quando nos educam.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Nunca pare de sonhar, pois o sonho pode se tornar realidade.
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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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 126, Termo nº 6521
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL ALBERTO GOMEZ BRITO DE 
SIQUEIRA E SILVA e CAROLINE DOS SANTOS GOMES, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Ci-
vil Brasileiro. Ele é natural de Campos do Jordão - SP, nascido em 10 de janeiro 
de 1990, de profissão professor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Av. Tremembé, nº 716, Parque Nossa Senhora da Glória, nesta cidade, filho de 
CARLOS ALBERTO DE SIQUEIRA E SILVA, de 50 anos, endereço referente 
ao pai ignorado, natural de Campos do Jordão/SP e de BERNADETE GOMEZ 
BRITO, de 57 anos, nascida na data de 5 de setembro de 1959, residente e do-
miciliada em Tremembé/SP, natural São Paulo/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 25 de abril de 1995, de profissão artista plástica, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua José Gabriel Monteiro, nº 113, Residen-
cial Sítio Santo Antônio, em Taubaté/SP, filha de MARCO ANTONIO GOMES, 
dados ignorados referente ao pai e de VALDENICE DOS SANTOS GOMES, 
de 43 anos, nascida na data de 6 de agosto de 1973, residente e domiciliada em 
Taubaté/SP, natural de Caraguatatuba/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório 
e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 127, Termo nº 6522
Faço saber que pretendem se casar CRISLAN BATISTA MARTINS e CAMI-
LA CRISTINA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Resende - RJ, nascido em 24 de dezembro de 1987, de profissão metalúrgico, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Rodrigo Alves, nº 151, 
Vila Olímpia, Taubaté/SP, nº 151, Loteamento Vila Olímpia, filho de JOÃO BA-
TISTA MARTINS, de 59 anos, nascido na data de 22 de novembro de 1957, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Coimbra/MG e de VERA 
LUCIA APARECIDA CAMPOS MARTINS, de 57 anos, nascida na data de 9 de 
dezembro de 1959, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Barra 
Mansa/RJ. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 22 de março de 1992, de 
profissão analista, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Padre 
Carlos Henrique Fusão, nº 133, São Vicente de Paula, nesta cidade, filha de 
PAULO ROBERTO DA SILVA, de 62 anos, nascido na data de 27 de janeiro de 
1955 e de SUELI CRISTINA DOS SANTOS SILVA, de  45 anos, nascida na 
data de 27 de abril de 1971, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP, 
natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT

DE TAUBATÉ

- Borracheiro
- Operador  de microtratores
- Pizzaiolo

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE 
TRABALHO
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária 
Velha
TEL: 3632-3984
 
HORÁRIO DE FUNCIO-
NAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEI-
RA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 

As empresas que têm o in-
teresse em cadastrar vagas 
abertas  entrar em contato 
pelo e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com
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Secretarias de Educação de Ilhabela 
e Saúde unidas para vacinar

adolescentes contra HPV e Meningite

Secretaria de Educação
de Ilhabela realiza

formação com professores
de Educação

As Secretarias de Educa-
ção e Saúde se uniram no 
intuito de vacinar adoles-
centes com idades entre 
12 e 13 anos contra o HPV 
e a Meningite. A campa-
nha, realizada nas escolas 
e destinadas para adoles-
centes, começou em 2014 
e teve 100 de adesão das 
unidades escolares. A par-
tir deste momento, a união 
de esforços se firmou. 
“Valorizamos muito a par-
ceria com a Secretaria de 
Educação, sem eles não 
conseguiríamos atingir de 
forma consistente os ado-
lescentes. Não só na ques-
tão da vacinação, mas no 
trabalho como um todo. O 
adulto tem a consciência 
dos benefícios da vacina, 
já os adolescentes sabem 
da importância, mas não 
procuram a unidade de 

Professores de educação 
física realizam dinâmi-
ca de grupo em formação 
continuada, oferecida pela 
Secretaria de Educação de 
Ilhabela
A Prefeitura de Ilhabe-
la, por meio da Secreta-
ria de Educação, realizou 
na E.M. Mércia do Nas-
cimento Dias, formação 
continuada para os pro-
fessores de educação físi-
ca que ministram aulas de 
esporte e movimento, e de 
disciplinas eletivas espor-
tivas em escolas de tempo 
integral.
O curso ministrado pelo 
coordenador de educação 
física Leonardo Scarpa 
Zanzini, teve como objeti-
vo contextualizar a escola 
de tempo integral de Ilha-
bela; promover reflexão 
sobre a prática docente 
e iniciar o planejamento 
coletivo voltado à base di-
versificada da educação fí-
sica escolar no município. 

saúde. A ideia foi de ir 
até eles e, como passam a 
maior parte do tempo na 
escola, conseguiríamos 
vacinar muito mais jovens 
do que em cidades que não 
possuem esta parceria”, 
explicou Simone Fortes, 
enfermeira da Vigilância 
Epidemiológica.
A escola também é im-
portante para dar apoio 
emocional aos estu-
dantes que têm medo 
ou receio da vacina.  
“Entendemos que muitos 
adolescentes que serão 
vacinados durante a cam-
panha possuem vínculo 
com o professor e encon-
tram nele uma pessoa de 
confiança. Portanto, o 
apoio destes profissionais 
durante a vacinação pode 
contribuir com o proces-
so”, explicou o professor e 

“A importância desta for-
mação é conscientizar os 
professores de educação 
física sobre a utilização de 
ferramentas e estratégias 
que sigam os princípios 
do esporte educacional 
em favor da aprendizagem 
integral dos alunos, e que 
esta aprendizagem seja 
significativa para a vida 
destas crianças”, explicou 
Zanzini.
O coordenador iniciou as 
atividades com uma di-
nâmica de grupo, onde os 
professores construíram 
inúmeras variações facili-
tadoras e desafiadoras do 
jogo apresentado, respei-
tando princípios como a 
inclusão de todos, constru-
ção coletiva, rumo à auto-
nomia, educação integral e 
respeito à diversidade. Em 
seguida, foram realizados 
exercícios de conhecimen-
tos prévios sobre concei-
tos relacionados à educa-
ção física escolar.

coordenador de Educação 
Física, Leonardo Scarpa 
Zanzini.
A vacina da Meningite 
será aplicada em meninos 
e meninas de 12 e 13 anos, 
já a do HPV, para os meni-
nos de 12 e 13 anos e para 
as meninas de 9 a 14 anos. 
O cronograma de vacina-
ção será elaborado pelas 
escolas e, posteriormente, 
repassado aos pais em reu-
niões para esclarecimento 
das dúvidas.
De acordo com a Secreta-
ria de Saúde, a estimativa 
é que Ilhabela tenha cer-
ca de 500 adolescentes na 
faixa etária entre 12 e 13 
anos. Os jovens que perde-
rem o dia de vacinação nas 
escolas poderão procurar 
a unidade de saúde do seu 
bairro portando a caderne-
ta de vacinação.

A formação também abor-
dou a legislação sobre as 
escolas de tempo inte-
gral, desde a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educa-
ção Nacional até o Plano 
Municipal e Educação de 
Ilhabela, macrocampos 
da educação em tempo  
integral, princípios e his-
tórico do esporte edu-
cacional, critérios para 
seleção de bons jo-
gos, apresentação de  
ferramentas para elabora-
ção de jogos como o siste-
ma “Protege” e o sistema 
“Smiles”, e conversa sobre 
as disciplinas eletivas es-
portivas, além de empatia 
e humanização do atendi-
mento.
Na ocasião, também foi 
iniciado o planejamento 
coletivo da base diversifi-
cada da educação física es-
colar em grupos organiza-
dos por segmentos como 
educação infantil, ensino 
fundamental I e II.

Prefeitura de Ubatuba retoma 
atividades de manutenção 

em toda a cidade

A Secretaria de Serviços 
de Infraestrutura Pública 
da Prefeitura de Ubatuba 
retomou as atividades de 
limpeza geral, capina e 
roçada das margens da es-
trada que dá acesso à praia 
da Almada. O serviço está 
sendo realizado por um 
total de 14 homens, entre 
braçais e motoristas. As 
ações devem prosseguir 
por toda a semana e a pre-
visão é que sejam conclu-
ídas até sexta-feira, 01 de 
abril.

Também nesta segunda-
feira, 27, outra equipe ini-
ciou ações de melhorias, 
como tapa buracos e re-
paginação da estrada que 
interliga a BR – 101 à Vila 
dos Pescadores, na Picin-
guaba.
“Estamos com toda a equi-
pe atuando com base no 
planejamento da secreta-
ria, por determinação do 
Prefeito Sato, que reforçou 
o objetivo de atender a to-
das a comunidades, muní-
cipes e visitantes que dese-

jem fazer uso do acesso”, 
disse o secretário adjunto 
da pasta, Carlos Peixoto 
Júnior.
Região Oeste
Na Região Oeste, uma 
equipe de cinco funcio-
nários da Sanepav reali-
za a limpeza no cemité-
rio Bela Vista, localizado 
no bairro Ipiranguinha.  
De acordo com informa-
ções da secretaria, essa é 
a segunda limpeza execu-
tada no local em menos de 
dois meses.

Pinda obtém bons
resultados em torneio 
regional de natação

Pindamonhangaba foi re-
presentada por 24 atletas 
no I Torneio Regional de 
Petiz à Sênior de Natação 
da 6ª Região, realizado no 
dia 18 de março, na pis-
cina da A.E.S.J., em São 
José dos Campos. A com-

petição contou com a par-
ticipação de sete equipes: 
A.A. Ferroviária Pinda, 
Associação Esportiva São 
José, Sport Club Corin-
thians Paulista, FR4 Fit-
ness Academia de Ginásti-
ca Natação, Associação A. 

Hebraica de São Paulo e 
Thermas do Vale/São José 
dos Campos.
A A.A. Ferroviária Pinda 
teve 20 atletas no pódio, 
obtendo 11 medalhas de 
ouro, seis de prata e três 
bronzes.
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Santo Antônio do Pinhal
contra a Dengue!

Secretaria de Saúde conti-
nua firme no combate aos 
focos do mosquito Aedes 
Aegypti.
Neste mês, a equipe de 
agentes da Saúde este-
ve visitando as residên-

cias do bairro Joaquim 
Alves. Estas visitas têm 
como objetivo detectar 
possíveis criadouros do  
mosquito. Quando a equi-
pe de agentes estiver em 
seu bairro, abra o portão 

de sua casa e seja nosso 
parceiro. Nos ajude a aca-
bar de vez com este mos-
quito.
TODOS CONTRA A 
DENGUE! AQUI NÃO 
AEDES!

Prefeitura de Pinda e 
Conselho organizam 

Conferência Municipal 
de Assistência Social

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Conselho 
Municipal de Assistência 
Social estão trabalhan-
do juntos para organizar 
a Conferência Munici-
pal de Assistência Social 
(CMAS), que tem prazo 
para ser realizada, de 10 
de abril a 31 de julho. O 
tema a ser abordado neste 
ano é “Garantia de direitos 
no fortalecimento do Sis-
tema Único de Assistência 
Social (SUAS)”.
A primeira reunião foi re-
alizada no dia 20 de mar-
ço, com a participação de 
representantes do Depar-
tamento de Assistência 
Social, Secretaria de Pla-
nejamento e CMAS. Os 

encontros municipais são 
preparatórios para a 11ª 
edição da Conferência Na-
cional de Assistência So-
cial, marcada para Dezem-
bro, em Brasília. 
“Estamos desenvolvendo 
a temática para a conferên-
cia municipal e organizan-
do detalhadamente o even-
to para dar tudo certo”, 
explicou o presidente do 
CMAS, Amauri Monteiro.
Segundo Rodrigo Godoi, 
representante da Secre-
taria de Planejamento da 
Prefeitura, as reuniões são 
muito importantes para a 
organização deste evento, 
que tem grande importân-
cia para o nosso município 
e para o nosso país.

A diretora do Departamen-
to de Assistência Social, 
Regina Tavares de Souza 
Farias, explicou o anda-
mento dos preparativos. 
“Iniciamos a preparação 
da conferência municipal, 
abordando as temáticas 
que serão discutidas na 
ocasião e que trará gran-
des frutos para os nossos 
profissionais e entidades”, 
disse. Para o responsável 
pelas finanças da Assis-
tência Social, Rodrigo 
Luiz de Souza, a intenção 
é fazer um evento econo-
micamente viável. “Com 
responsabilidade e econo-
micidade, tenho certeza 
que vamos fazer um even-
to sustentável”, afirmou.

Portal da Maranduba
é revitalizadoem Ubatuba

A entrada de Ubatuba para 
quem chega pela praia da 
Maranduba está ficando 
mais bonita. Desde o iní-
cio de março, uma equipe 
está trabalhando na revi-
talização do portal.  Essa 
foi uma das ações solici-
tadas pelo prefeito Délcio 
José Sato (PSD), visando 
o cuidado com a cidade e 
a recepção das pessoas que 
chegam ao município.
O arquiteto Cesar Abboud, 
secretário adjunto de Ha-
bitação e Planejamento 
Urbano, possui uma vasta 
experiência com projetos 
de urbanização, principal-
mente, implantados por 
meio de pleito de convê-
nios. Essa experiência foi 
compatível com o sonho 
do prefeito de criar uma 
equipe específica para cui-
dar de convênios e proje-
tos e, então, a partir das 
demandas, os processos 
estão se desenvolvendo.
Após a criação deste setor, 
o segundo passo foi iniciar 
a revitalização do portal 
da Maranduba. “A inten-
ção de repaginar o portal 
surgiu do desejo de cuidar 
de Ubatuba, porém, traba-
lhando com detalhes, não 
sendo necessárias grandes 
mudanças na infraestrutu-
ra”, explicou Abboud. Ele 
completou, dizendo que a 
intenção é realizar coisas 
simples mas interessantes, 
como no caso do portal, 
onde foi feita a pintura, a 
retirada de lona e cobertu-

ra e que ainda serão feitas, 
como a iluminação e o pai-
sagismo.
“Não poderíamos deixar 
a porta da entrada da ci-
dade da forma como sem-
pre ficou,  abandonada. 
Hoje nossa entrada está 
mais bonita e limpa,  sen-
do elogiada por todos que 
por ali passam. Ainda fa-
remos muito mais, mas já 
estamos melhorando o que 
está aí”, assegurou o pre-
feito.
No entorno do portal, a 
equipe da administração 
Regional Sul promoveu 
a manutenção e limpeza 
do local, realizando me-
lhorias como capina, ro-
çada, pintura nos pontos 
de ônibus entre outras. 
Mesmo com a execução 
desses serviços, o trânsito 
na região, que está com 
um pequeno desvio para a 
conclusão da reforma, não 
ocasionou grandes impac-
tos no tráfego.
A obra foi executada com 
recurso da iniciativa priva-
da- patrocinada pela em-
presa Atmosfera. O arqui-
teto ainda comentou que o 
objetivo da administração 
é que seja instalado um 
portal em cada entrada da 
cidade. Por isso, já existe 
um projeto em andamento 
para a entrada da rodovia 
Osvaldo Cruz, que tam-
bém deve ser executado 
com verba da iniciativa 
privada, e um na região da 
Picinguaba, que ainda não 

foi detalhado.
“Ubatuba tem a iniciativa 
privada muito presente. É 
muito importante que os 
comerciantes e empresá-
rios possam nos ajudar e 
que consigamos valorizar 
isso, afinal, todos ganham 
com esse tipo de inves-
timento, pois a tendên-
cia é aumentar o número 
de visitantes”, enfatizou 
Abboud.
A próxima ação previs-
ta para a região da Ma-
randuba é a revitalização 
da orla, cujo projeto fi-
nal deve ser apresenta-
do pelo prefeito no dia  
9 de abril. A iniciativa 
será realizada com verba 
proveniente de convênio 
e está orçada em cerca de 
R$ 3 milhões.
“Os convênios existem 
para investimentos espe-
cíficos. Não podemos uti-
lizar uma verba destinada 
para essa categoria e apli-
car na saúde, por exem-
plo. Então, já que existe a 
disponibilidade de recurso 
para investimento na es-
trutura da cidade, vamos 
utilizar”, esclareceu.
Segundo Abboud, será 
feita a ordenação das vias 
e comércios para que o 
fluxo e as atividades fi-
quem mais organizadas.  
No local, ainda haverá 
melhorias na iluminação 
e paisagismo, assim como 
no portal. A previsão é que 
a obra tenha início no se-
gundo semestre.


