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A GAzetA dos Municípios

SAMA visita sede do
Programa Município

Verde Azul do Governo 
do Estado de São Paulo

Virada Cultural em 
Taubaté é sucesso pelo 

2º ano consecutivo

A Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente 
Municipal, visando dar 
continuidade aos projetos 
e programas ambientais 
implantados e em desen-
volvimento  realizou nesta 
quinta feira, dia 01 de ju-
nho, visita técnica na sede 
do Programa Município 
Verde Azul, do Governo 
do Estado de São Paulo, 
na Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente.
A ênfase da visita técnica 
foi conhecer e trocar ex-
periências com os técnicos 
responsáveis pelas avalia-
ções das demandas e pro-
jetos a serem implantados 
pela Secretaria de Meio 
Ambiente Municipal e 
para nortear as realizações 

Taubaté recebeu no último 
final de semana, dias 3 e 4 
de junho, a Virada Cultu-
ral Paulista pelo segundo 
ano consecutivo.
Cerca de 30 mil pessoas 
prestigiaram os dois dias 
de evento em vários pon-
tos da cidade: Avenida do 
Povo, Teatro Metrópole, 
Praça Santa Terezinha, 
Museu da Imigração Ita-
liana, Sítio do Picapau 

das ações ambientais da 
gestão ambiental munici-
pal.
O Programa tem o inova-
dor propósito de apoiar a 
eficiência da gestão am-
biental com a descentra-
lização e valorização dos 
municípios, estimulando 
e auxiliando as prefeituras 
paulistas na elaboração e 
execução de suas políti-
cas públicas estratégicas 
para o desenvolvimento 
sustentável. A participa-
ção do município é um dos 
critérios de avaliação para 
a liberação de recursos do 
Fundo Estadual de Con-
trole da Poluição – FE-
COP, necessário frisar que 
a adesão e participação de 
Tremembé  o certifica a re-

Amarelo, Parque do Itaim 
e Sedes.
Atrações como Emici-
da, Marina Lima, Super-
combo, Luana Camarah 
e Mariana Nolasco, além 
do Coro da Osesp, apre-
sentações teatrais, shows 
de humor, grupos folclóri-
cos, oficinas, circo, expo-
sições, dança, entre outras, 
agitaram a segunda edição 
da Virada na cidade.

ceber prêmios em recursos 
que serão destinados a im-
plantar projetos e progra-
mas ambientais
As ações propostas com-
põem 10 Diretivas norte-
adoras da agenda ambien-
tal local, abrangendo os 
seguintes temas: Esgoto 
Tratado, Resíduos Sóli-
dos, Biodiversidade, Ar-
borização Urbana, Edu-
cação Ambiental, Cidade 
Sustentável, Gestão das 
Águas, Qualidade do Ar, 
Estrutura Ambiental e 
Conselho Ambiental, para 
que o poder público e a 
população possam utilizá
-lo como norteador na for-
mulação e aprimoramento 
de políticas públicas e de-
mais ações sustentáveis.

Virada Cultural
A Virada Cultural Paulista 
é uma realização do Go-
verno do Estado de São 
Paulo, por meio da Se-
cretaria da Cultura, que 
investe na programação 
artística principal. Os mu-
nicípios ficam responsá-
veis pela montagem da in-
fraestrutura de palco, som, 
segurança e limpeza, além 
de reforço à programação 
artística.
Pela primeira vez, a Virada 
teve apoio do Ministério 
da Cultura, por meio do 
Fundo Nacional de Cultu-
ra e da Lei Rouanet.
O evento é produzido pela 
APAA – Associação Pau-
lista dos Amigos da Arte, 
organização social de cul-
tura parceira da Secretaria 
de Cultura do Estado.

São Bento do Sapucaí investe 
em melhorias na educação

No decorrer do primeiro 
quadrimestre de 2017, a 
Secretaria Municipal de 
Educação viabilizou vá-
rias iniciativas, demons-
trando concretamente a 
prioridade da gestão “tra-
balhando para todos”, na 
área educacional.
Foram realizadas diversas 
melhorias na EMEF Coro-
nel Ribeiro da Luz, como 
trocas de toldos, calhas e 
reforma dos instrumentos 
da Fanfarra Municipal.
Também outros investi-
mentos foram feitos em 
escolas da zona rural:
EMEF Fundação Paiol 
Grande: melhorias no 
acesso, aquisição de má-
quina de cortar grama, 
limpeza e manutenção do 
campo de futebol e gra-
mado da escola, cobertura 
da piscina, benfeitorias na 

rede hidráulica e elétrica.
CEMEI Maria Clara 
Cleidson Mendes Rober-
ti: colocação de Toldos na 
entrada da escola e corti-
nas nas salas de aula.
EMEF Bairro do Baú e 
Torto: ativação do labora-
tório de informática.
EMEF Bairro do Quilom-
bo: troca do telhado, no 
pátio da escola.
EMEF Bairro do Serrano: 
colocação de calhas, rufo, 
construção de muro e am-
pliação de mais de uma 
sala de aula.
Além de investimentos em 
melhorias concretas (de 
infra-estrutura), a Secreta-
ria Municipal de Educação 
tem desenvolvido vários 
projetos nas escolas muni-
cipais:
Alunos em ação: é um 
projeto com atividades 

esportivas, desenvolvi-
do pelo professor Diego 
e pela professora Aninha, 
com os alunos da EMEF 
Coronel Ribeiro da Luz 
e EMEF Fundação Paiol 
Grande. As atividades de 
basquetebol , futebol, judô 
e natação são desenvolvi-
das em período oposto às 
aulas regulares, visando 
enriquecer as atividades 
pedagógicas.
Para a Secretária Muni-
cipal de Educação, Profª. 
Marigilda, tais melhorias e 
projetos enriquecem ainda 
mais os trabalhos já desen-
volvidos nas escolas mu-
nicipais. Contamos com o 
envolvimento e compro-
misso de todos os servi-
dores da Educação, com 
vistas, a melhorar a qua-
lidade de Ensino do nosso 
Município.

Secretaria de Educação de
Ubatuba divulga campeões 

do 5º Campeonato de
Futsal Estudantil

A última sexta-feira, 
26, foi marcada pela fi-
nal do 5º Campeonato 
de Futsal Estudantil da  
rede municipal de ensino 
de Ubatuba. Após quatro 
dias de disputa, as parti-
das finais aconteceram na 
E.M. Maria Josefina Gi-
glio Silva.
Na categoria masculino, 
a grande vencedora foi a 
equipe da E.M. Tancredo 
de Almeida Neves; já na 
feminina, o lugar mais alto 
do pódio ficou para a equi-
pe da E.M. Mário Covas 
Junior.
A coordenação do setor 
de Contraturno, respon-
sável pela organização do 
evento, agradeceu o apoio 

das equipes gestoras das 
escolas municipais Maria 
Josefina Giglio e Nativa 
Fernandes de Faria pela 
disposição em receber alu-
nos, pais e professores du-
rante o evento.
“Os objetivos foram alcan-
çados. É bom ver a intera-
ção e socialização existen-
tes neste evento. O esporte 
nos traz vários ensinamen-
tos: saber competir, sa-
ber ganhar, saber perder 
e, principalmente, saber 
respeitar o adversário.  
As crianças levam para 
suas vidas esses apren-
dizados”, comentou o 
professor responsável 
pelo setor de Contratur-
no Escolar da Secretaria  

Municipal de Educação, 
Raul Carlos Nemenz.
Confira os cinco primeiros 
colocados das categorias:
Masculino
1º Lugar: E.M. Tancredo 
de Almeida Neves
2º Lugar: E.M. Maria Jo-
sefina Giglio Silva
3º Lugar: E.M. Padre José 
de Anchieta
4º Lugar: E.M. Profº Er-
nesmar de Oliveira
Feminino
1º Lugar: E.M. Mário Có-
vas Junior
2º Lugar: E.M. Pref. Silvi-
no Teixeira Leite
3º Lugar: E.M. Profª Alti-
mira Silva Abirached
4º Lugar: E.M. Profº Er-
nesmar de Oliveira
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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.

Miscelânea
Curiosidades

Costumes das noivas

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influenciam da Igreja 
Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando a cerimônia tra-
dicional do casamento se firmou entre os anos de 1534 e 1539. E como o mês é 
dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de todas as mães, por uma questão ana-
lógica, as mulheres escolheram a época para lhes trazer bons presságios. Mas outros 
costumes e apetrechos usados pelos nubentes no dia do casório são até hoje apro-
veitados por elas, mas seus significados, desconhecidos. Por exemplo: o vestido 
branco e a marcha nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da 
rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê, o véu (para espantar o mal) 
e a grinalda (que significa a riqueza). A posição da noiva servia para que o noivo 
ficasse com a mão direita livre para se defender de um eventual atraque. Já o beijo 
surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges ficassem unidas para sempre e 
assim se selasse a união. E a aliança, embora representada para os egípcios antigos 
a perfeição, no século 13, foi adotada como um símbolo da união cristã. E por fim, 
o arroz que, jogado sobre os noivos resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

A gravidez na terceira idade

Com toda essa nova tecnologia recente sobre fertilidade uma senhora de 70 anos, 
foi capaz de dar a luz um menino. Quando ela teve alta da maternidade, foi pra casa 
e umas amigas vieram visitá-la e uma pergunta:
- Podemos ver o novo bebê?
- Ainda não. Vou fazer um café e antes poderemos conversar um pouco. Disse a 
mãe.
Trinta minutos se passaram e a outra pergunta:
- Podemos ver o bebê agora?
- Não, ainda não. Foi a resposta.
Depois de mais alguns minutos elas perguntaram de novo:
- E agora, podemos ver o bebê?
- Não, ainda não. Respondeu a mãe.
Já impacientes, elas perguntaram de novo:
- Bem, então quando poderemos ver o bebê?
- Só quando ele chorar. A mãe respondeu.
- Quando ele chorar? E por que temos que esperar ele chorar?
- Porque eu esqueci onde o coloquei! Foi a resposta.
***
Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra num banco com uma arma 
na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, com a sacola cheia, 
pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você me viu assaltar o banco?
O coitado respondeu:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira pro segundo que estava discutindo com uma velha muito emperi-
quitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. O macho mais do que 
depressa responde:
- Olha, eu não vi nada. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha sogra aqui 
do lado viu tudo, inclusive ela estava dizendo que conhece o senhor e que viu o 
senhor assaltar o caixa.

Mensagens 

Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, pra você dizer que ama, pra 
você dizer que perdoa, pra você dizer que desculpa, pra você dizer que quer tentar 
de novo. Amanhã pode ser muito tarde pra você pedir perdão, pra você dizer des-
culpa-me, o erro foi meu. O seu amor, amanhã pode ser inútil. O seu perdão amanhã 
pode já não ser preciso. A sua volta, amanhã, pode já não ser esperada. A sua carta, 
amanhã, pode já não ser lida. O seu carinho amanhã, pode já não ser mais necessá-
rio. O seu abraço, amanhã, pode já não encontrar outro abraço. Porque amanhã pode 
ser muito... muito tarde! Não deixe pra amanhã pra dizer: Eu te amo! Estou com 
saudade de você! Perdoe-me! Desculpe-me! Essa flor é pra você! Você está bem? 
Não deixe pra amanhã o seu sorriso, o seu abraço, o seu carinho, o seu trabalho, 
o seu sonho, a sua ajuda. Não deixe pra amanhã pra perguntar: Por que você está 
triste? O que há com você? Eu... venha cá, vamos conversar. Cadê aquele sorriso? 
Ainda tenho chance? Já percebeu que eu existo? Por que não começamos tudo de 
novo? Estou com você, sabes que podes contar comigo! Cadê os seus sonhos? Onde 
está a sua garra? Lembre-se: amanhã pode ser tarde, muito tarde! Procure! Vá atrás! 
Insista! Tente mais uma vez! Só hoje é definitivo! Amanhã pode ser tarde de mais...
***
Quem se acha superior por ser mais estudados, se engana. Há muitos saberes e esta 
história exemplifica muito bem isso. Um advogado e uma professora estavam num 
barco, atravessando um rio, quando o advogado pergunta ao barqueiro se ele co-
nhecia leis. Diante da sua negativa, o advogado sentenciou: Que pena, você perdeu 
metade da sua vida. A professora indaga se ele sabia ler. Quando o barqueiro diz que 
não, ela fala: Que pena você perdeu metade da sua vida. De repente, o barco começa 
a virar e o barqueiro pergunta se eles sabiam nadar. Ao ouvir a negativa, o homem 
lamenta: Sinto muito, mas vocês vão perder toda a vida.

Pensamentos, provérbios e citações

Mas vale um pássaro na mão do que dois voando.
A memória é o cofre da história.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Aprender sem pensar é tempo perdido.
O despertador é um acidente de percurso do sono.
A alma tem segredos que o comportamento não revela.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 146, Termo nº 6561
Faço saber que pretendem se casar PAULO RAIMUNDO SEVERINO 
e CÉLIA REGINA CARDOSO, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Piquete - SP, nascido em 11 de março de 
1953, de profissão agropecuário, de estado civil divorciado, residente 
e domiciliado na Estrada Dois, nº 1765, Assentamento Conquista, filho 
de LAZARO SEVERINO, falecido em Piquete/SP e de ANA MARIA 
SEVERINO, falecida em Piquete/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, 
nascida em 14 de agosto de 1967, de profissão agropecuária, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraen-
te, filha de MARIA ODILIA CARDOSO, residente e domiciliada em 
Monteiro Lobato/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

Mecânico  de  motor  a  diesel (para pessoa com deficiencia)
Operador  de  vendas  (para pessoa com deficiencia)
office boy (para pessoa com deficiencia)
Auxiliar  de  limpeza (para pessoa com deficiência)
Auxiliar de cozinha
auxiliar de enfermagem
Auxiliar de limpeza
chefe de cozinha
Chefe  Departamento  Pessoal
controlador  de  entrada  e saida
copeiro
comprador
cozinheiro industrial
garçom
Instalador de alarmes
nutricionista
supervisor administrativo
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 FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com
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Prefeitura de Ilhabela
se reúne com taxistas 

para tratar sobre
melhorias no serviço

Curso de pintura predial 
tem início em Ilhabela

Exposição de Ursula 
Möllhoff movimenta

Centro Cultural da Vila
em Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Diretoria de 
Fiscalização, realizou na 
última segunda-feira, 29, 
uma reunião com os taxis-
tas da cidade. O encontro, 
que foi promovido pelo 
prefeito Márcio Tenório, 
teve como intuito apresen-
tar e discutir o projeto de 
lei protocolado pela admi-
nistração pública, na Câ-
mara Municipal, no último 
dia 25.
O projeto visa a organiza-
ção adequada do sistema 
de transporte individual de 
passageiros (táxi) na cida-
de, como a atualização da 
concessão do alvará de es-
tacionamento e a nova le-
gislação para a categoria, 
que está em vigência des-
de 1976 sem alterações.
Além da atualização da 
concessão do alvará de 
estacionamento, o projeto 
de lei pretende que todas 
as alterações municipais 
feitas ao longo dos anos Teve início em Ilhabela 

nesta terça-feira, 31, as 
aulas práticas do curso de 
Pintura Predial. Uma ini-
ciativa da Prefeitura, por 
meio do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) e da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Trabalho e Turismo, 
que buscaram a vinda do 
programa estadual Via Rá-
pida Expresso, que oferece 
cursos gratuitos aos mora-
dores.
O curso de Pintura Predial 
teve início no último dia 
22, segunda-feira e tem 
duração de 30 dias. Além 

Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Fundaci, rece-
be a partir desta semana, 
uma exposição de obras de 
arte no Centro Cultural da 
Vila. A exposição é obra 
da artista Ursula Möllhoff 

por meio de decretos, se 
tornem lei, assim como 
apresenta muitas reivindi-
cações feitas pela classe 
dos taxistas, como a co-
brança da tarifa bandeira 
2 (cobrada pela corrida em 
período noturno).
“Abrimos a administração 
para essa discussão im-
portante a uma classe que 
busca reivindicações já há 
alguns anos, trabalhamos 
com um sistema demo-
crático e precisamos dar 
voz a estes trabalhadores 
e, assim, buscar uma me-
lhor prestação de serviço à 
cidade”, disse Márcio Te-
nório.
Para o diretor de Fiscali-
zação, Alexandre Baptis-
ta, caso o projeto venha a 
ser aprovado pela Câmara 
Municipal, trará benefí-
cios para todos: taxistas e 
população, que só têm a 
ganhar com as mudanças 
propostas. “A atualização 
da legislação é de extrema das aulas práticas e teóri-

cas, os 25 alunos terão uma 
aula de empreendedoris-
mo, ministrada pela dire-
tora do PAT, Alda Torres e 
Sebrae. O prefeito Márcio 
Tenório esteve presente 
no início das aulas práti-
cas e, animado, incentivou 
os participantes. “Partici-
pando do curso, além de 
saírem qualificados, os 
alunos poderão formalizar 
seu trabalho”, disse, sobre 
a oportunidade oferecida 
através do curso.
Além do prefeito, esteve 
presente a diretora do PAT, 
Alda Torres, o secretário 

e ficará para visitação na 
cidade até 2 de julho.
De segunda a quinta-feira, 
o horário para visitações 
começa às 9h e vai até as 
18h. Já nas sextas-feiras 
será das 9h até as 22h e, 
aos sábados, das 14h às 

importância visto que ela 
proporciona alterações e 
benefícios que melhorarão 
o serviço prestado no mu-
nicípio”, conclui Baptista.
Já o secretário de Assuntos 
Jurídicos, Vinícius Julião, 
que também esteve pre-
sente na reunião, ressaltou 
a necessidade do projeto 
para a organização e se-
gurança tanto dos taxistas, 
quanto dos usuários deste 
tipo de transporte.
Os projetos protocolados 
na Câmara Municipal de-
verão passar por análise e 
votação do poder legisla-
tivo.
Também participaram 
da reunião o secretário 
Ricardo Fazzini (Desen-
volvimento Econômico, 
Trabalho e Turismo), os 
vereadores Anísio Olivei-
ra, Antônio Marcos Silva 
(Marquinhos Guti), Ga-
briel Rocha e Nanci Za-
nato, além de cerca de 15 
taxistas da cidade. de Desenvolvimento Eco-

nômico, Trabalho e Turis-
mo, Ricardo Fazzini e os 
vereadores Anísio Oliveira 
e Thiago Souza
O Via Rápida Expresso 
tem como objetivo ofere-
cer cursos de curta dura-
ção, entre um e dois meses 
para qualificação profis-
sional. Essa é a primeira 
vez que a cidade recebe a 
carreta do projeto. “Esse é 
o começo de uma grande 
oportunidade de conheci-
mento. E não queremos 
que essa seja a única vez, 
não vamos parar por aqui”, 
disse Alda Torres.

22h. Já aos domingos, 
a abertura da exposição 
acontece às 10h até as 19h.
O Centro Cultural da Vila 
fica na avenida Pedro de 
Paula Moraes, nº 139, no 
Centro Histórico.
A artista: Ursula Möllho-
ff nasceu na Alemanha 
em 1939 e mora no Brasil 
desde 1963. Já participou 
de mais de 70 salões de 
artes e exposições coleti-
vas. Quando completou 
50 anos de carreira (em 
2013), criou a exposição 
“50 anos no Brasil”. Ursu-
la mora em Ilhabela desde 
2000 e naturalizou-se bra-
sileira em 2016.

Caraguatatuba promove 
ações de combate ao

Aedes aegypti

Mesmo com a queda no 
índice de casos de dengue, 
a Prefeitura de Caraguata-
tuba está realizando ações 
de combate ao mosquito 
Aedes aegypti. Nesta sex-
ta-feira (02/06), a Equipe 
de Controle de Dengue 
fará aplicação de insetici-
da nas casas do bairro Rio 
do Ouro, para eliminar o 
mosquito em fase adulta.
Essa aplicação faz parte do 
Plano Municipal de Con-
trole do Aedes aegypti, 
que consiste ainda no con-
trole mecânico (retirada 
de criadouros) e químico 
(aplicação de inseticidas), 
na realização de vistorias 
quinzenais em pontos es-
tratégicos (borracharias, 
ferro velho, depósitos de 

materiais de construção), 
locais que tendem a ter 
muitos criadouros.
Além disso, também são 
feitas vistorias trimestrais 
em todas as casas do mu-
nicípio para detectar e 
eliminar criadouros e pro-
duzir Avaliações de Densi-
dade Larvária (ADL) du-
rante o ano. Nos primeiros 
cinco meses de 2016, a Se-
cretaria de Saúde registrou 
60 casos confirmados de 
dengue. No mesmo perío-
do em 2017, foram conta-
bilizados apenas 10 casos 
da doença, uma queda de 
aproximadamente 85%. O 
município não registrou 
ocorrência do Zika Vírus 
neste ano. Entretanto, Ca-
raguatatuba contabilizou 

dois casos de Chikun-
gunya. Por isso, o coorde-
nador da Equipe de Con-
trole de Dengue, Ricardo 
Sousa, alerta a população. 
“Precisamos acabar com 
os criadouros e a popula-
ção pode nos ajudar. Basta 
cada pessoa vistoriar casa, 
local onde trabalha e eli-
minar os focos de água pa-
rada” afirmou.
Ricardo Sousa falou ainda 
sobre a aplicação de inse-
ticida em cada casa. ”Re-
comendamos que após a 
aplicação o morador da 
casa fique 20 minutos fora 
dela e que as janelas este-
jam abertas para o insetici-
da espalhar por toda a casa 
e matar todos os mosqui-
tos” disse o coordenador.

São Bento do Sapucaí CRAS abre
inscrições para atividades Artesanato 

e Exercícios Físicos
O CRAS – Centro de Re-
ferência de Assistência 
Social de São Bento do 
Sapucaí abre inscrições 
para novas atividades a 
serem oferecidas gratuita-
mente para a população. 
Serão ofertadas oficinas de 
artesanato e também gru-
pos para exercícios físicos.
As Oficinas de Artesanato 
tem o propósito de ofere-
cer um ambiente agradável 
para a população, no qual 
poderão descobrir novas 
habilidades, estimulando 
e valorizando o potencial 
criativo do nosso público. 
O artesanato é uma prática 
que traz bem-estar, forta-
lece os vínculos da comu-
nidade quando produzido 
em grupo, além de repre-
sentar uma possibilidade 

de fonte de renda.
As Atividades Físicas re-
presentam o cuidado com 
a saúde física e mental da 
população. Os exercícios 
serão planejados para tra-
zer mais disposição aos 
praticantes, favorecer a in-
teração do público e o cui-
dado com o corpo, visando 
uma população mais feliz 
e saudável. As oficinas de 
artesanato serão aplicadas 
quinzenalmente às sextas-
feiras, das 14h às 16h30. 
Serão trabalhadas técnicas 
diversas, sendo que em 
cada encontro os alunos 
produzirão uma peça dife-
rente. Os exercícios serão 
oferecidos para todos os 
públicos, desde jovens a 
idosos, portanto serão for-
madas duas turmas, com 

intensidades diferentes de 
atividades. Os encontros 
serão semanais, com uma 
turma às terças-feiras e 
outra às quintas-feiras, das 
17h às 18h.
As inscrições para as ati-
vidades físicas vão até o 
dia 05/06, segunda-feira, 
enquanto que as inscrições 
para as aulas de artesanato 
irão até o dia 08/06.
Para se inscrever, bas-
ta comparecer ao CRAS 
munido de seus documen-
tos pessoais. O Centro 
fica localizado ao lado do 
Mercado Municipal, com 
horário de funcionamento 
das 8h às 17h.
Todas as atividades ofere-
cidas pelo CRAS são gra-
tuitas para a população. 
Esperamos por você!



06 de junho de 2017página 4 A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Caçapava
divulga programação da 

Semana do Meio
Ambiente 2017

Caraguatatuba lança 
Projeto Santo Antônio

De 03 a 09 de junho acon-
tece a Semana do Meio 
Ambiente 2017, com ati-
vidades na Praça da Ban-
deira e no Centro de Edu-
cação Ambiental Parque 
Ecológico da Moçota. A 
Secretaria de Meio Am-
biente da cidade vai pro-
mover oficinas, exposição, 
caminhada ecológica e do-
ações de mudas em come-
moração ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente, cele-
brado em 05 de junho.
No dia 03 de junho, das 9h 
às 12h, ocorre a abertura 

O projeto, uma parceria 
entre a Secretaria de Turis-
mo, Fundo Social de So-
lidariedade e Igreja San-
to Antônio, conta com o 
apoio da Oficina de Costu-
ra da Secretaria de Educa-
ção, além de voluntários.
Segundo a presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade, Samara Fraschetti 
Bastos de Aguilar, a ideia 
é motivar o turismo reli-

da Semana do Meio Am-
biente na Praça da Bandei-
ra, com exposição ecoló-
gica, oficina e doação de 
mudas, além de estande 
com informações para a 
população.
No evento também haverá 
ponto de coleta para lixo 
eletrônico, serão recolhi-
dos monitores de compu-
tadores, telefones celula-
res, televisores, câmeras 
fotográficas, impressoras, 
entre outros, para dar des-
tinação correta ao mate-
rial. 

gioso incentivando a visita 
no nosso principal ponto 
turístico. “Lá no Morro 
Santo Antônio e movidos 
pela fé, os devotos pode-
rão fazer seu pedido de 
graça. As fitinhas de Santo 
Antônio que compõe o kit 
ficarão amarradas num pe-
queno alambrado aos pés 
da imagem”, explica Sa-
mara. Além da fitinha de-
vocional, o kit contém um 

Já de 05 a 09 de junho as 
atividades serão promo-
vidas no Centro de Edu-
cação Ambiental Parque 
Ecológico da Moçota, para 
escolas da rede municipal 
de ensino, com diversas 
atividades ambientais, 
como caminhada ecoló-
gica, rodas de conversa e 
oficina de mudas.
Mais informações na Se-
cretaria de Meio Ambiente 
pelo telefone 3652-9229 
e pelo e-mail secretaria.
planejamento@cacapava.
sp.gov.br.

terço e uma oração para 
encontrar coisas perdidas 
e para os namorados, já 
que o santo é famoso por 
interceder nessas causas.
Os valores arrecadados 
serão investidos em proje-
tos sociais do município. 
Cada flâmula custa R$ 10 
e pode ser adquirida du-
rante a Festa de Santo An-
tônio (em frente a Matriz) 
até o dia 18 de junho.

Vaqueli conquista R$650 mil para asfalto
no Vale das Flores em Tremembé

O prefeito de Tremembé, 
Marcelo Vaqueli, anun-
ciou investimentos de R$ 
650 mil para a pavimenta-
ção de ruas do bairro Vale 
das Flores. Essa verba, foi 
conquistada através da vi-
sita do prefeito à Brasília 
junto ao Deputado Fede-
ral Baleia Rossi. Ao todo, 
serão beneficiadas várias 

ruas que não foram con-
templadas na primeira eta-
pa do projeto de pavimen-
tação no bairro, realizado 
em outubro de 2014.
COMPROMISSO – Va-
queli lembra que visitou 
o bairro diversas vezes 
e prometeu aos morado-
res o asfalto e outras me-
lhorias “Quero agrade-

cer muito a pessoa do 
Deputado Baleia Rossi,  
que teve o compromisso 
de atender Tremembé e 
que se envolveu direta-
mente para viabilizar esses 
recursos”, destaca. “Havia 
me comprometido com 
esse projeto, e agora esta-
mos perto de realizá-lo.” 
finalizou.

Taubaté encerra o Maio 
Amarelo com ações na 

Praça

Na última terça-feira, 30 
de maio, a Prefeitura de 
Taubaté realizou uma ação 
em parceria com o Sincor
-SP, na Praça Santa Tere-
zinha, onde os artistas da 
ONG Picadeiros do As-
falto e agentes de trânsi-
to abordaram motoristas, 
ciclistas, motociclistas e 
pedestres.
Cerca de 2.500 pessoas fo-
ram abordadas pela trupe 
de palhaços durante toda 
a manhã na praça e nas 
vias do entorno, e de uma 
forma bem descontraída 
foram orientadas sobre a 
importância de fazerem 
boas escolhas para que os 
acidentes sejam evitados.
Os profissionais da Secre-
taria de Mobilidade Ur-
bana estiveram também 
na Sabesp, orientando os 
profissionais que traba-
lham diretamente nas vias. 
A palestra focou o assunto 
de segurança viária e os 
acidentes mais graves que 
envolvem motocicletas.

Durante todo mês de maio 
foram realizadas ativi-
dades nas vias públicas, 
como blitz e panfletagem 
em praças, além da ativi-
dade de educação para o 
trânsito nas escolas, ilu-
minação dos prédios pú-
blicos na cor amarela e os 
painéis com mensagens de 
segurança viária.
Maio Amarelo
O Movimento Maio Ama-
relo nasceu com a propos-
ta de chamar a atenção da 
sociedade para o alto índi-
ce de mortes e feridos no 
trânsito em todo o mundo.
O objetivo é colocar em 
pauta o tema segurança 
viária e mobilizar toda a 
sociedade, envolvendo os 
mais diversos segmentos. 
A marca que simboliza 
o movimento, o laço, se-
gue a mesma proposta de 
conscientização já idea-
lizada e bem-sucedida, 
adotada pelos movimentos 
de conscientização, como 
no combate ao câncer de 

mama. A cor amarela faz 
uma alusão à própria sina-
lização de trânsito, como 
o semáforo onde a luz 
amarela pede atenção, e as 
próprias placas de adver-
tência.
Década de Ação para a Se-
gurança no Trânsito
A Assembleia-Geral 
das Nações Unidas edi-
tou, em março de 2010, 
uma resolução definin-
do o período de 2011 a 
2020 como a “Década de 
Ações para a Segurança 
no Trânsito”. O documen-
to foi elaborado com base 
em um estudo da OMS  
(Organização Mundial da 
Saúde) que contabilizou, 
em 2009, cerca de 1,3 
milhão de mortes por aci-
dente de trânsito em 178 
países. Aproximadamente 
50 milhões de pessoas so-
breviveram com sequelas. 
A meta estabelecida é re-
duzir em até 50% os aci-
dentes de trânsito em todo 
o mundo.


