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A GAzetA dos Municípios

Convite: VII Conferência 
Municipal de Assistência 

Social em Tremembé

Taubaté mantém vacinação 
contra influenza para

grupos prioritários

Taubaté conquista
nove medalhas no
Valeparaibano de

Tênis de Mesa

Entidades de Pinda
recebem capacitação 

para adequação à
nova Lei

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé e o Conse-
lho de Assistência So-
cial convidam para o VII 
Conferência Municipal 
de Assistência Social que 
acontecerá no dia 30 de 

A Vigilância epidemioló-
gica de Taubaté esclarece 
que, conforme orientação 
da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo, vai 
manter a vacinação contra 
influenza para os grupos 
prioritários até a próxima 
sexta-feira, dia 9 de junho.
Crianças e gestantes ainda 
estão abaixo da meta de 
vacinação. A campanha 
segue em 24 unidades de 
saúde do município.
Até a última quinta-feira, 
dia 1 de junho, a cobertura 
vacinal de crianças estava 
em 85,10% e a de gestan-
tes em 76,61%. Todos os 
demais grupos prioritários 
superaram a meta de 90% 
de cobertura determinada 
pelo Ministério da Saúde. 
A cobertura geral está em 
97,15%, com 59.485 doses 
aplicadas.
A partir de agora, as uni-
dades da Vila Marli, Bon-
fim, Quiririm, São João, 
Novo Horizonte, Chácaras 
Reunidas, São Pedro, Es-

Taubaté conquistou nes-
te domingo, dia 4 de ju-
nho, quatro medalhas de 
ouro, três de prata e duas 
de bronze no Campeonato 
Valeparaibano de Tênis de 
Mesa por equipes, em Lo-
rena.
Os taubateanos se desta-
caram na categoria Adulto 
Masculino, com os atletas 
Jonas Moradei, Jonas Izu-
mi, Lucas Espirito, Ever-
ton Silva e Thiago Luz.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através 
do Departamento de  
Assistência Social, ofe-
receu na última quinta-
feira (01) e sexta-feira 
(02), um curso de capa-
citação sobre o marco  
regulatório da nova lei 
13.019/14 para as todas as 
entidades carentes de Pin-
da, além de departamentos 
da Prefeitura.
Todas as instituições 
que têm desejo de firmar 

Junho de 2017, na Secre-
taria de Ação Social, das 
8h às 13h.
Programação:
8h – Credenciamento
8h30 – Abertura Oficial
9h – Leitura do Regimento
9h30 – Palestra com Prof. 

panada Santa Terezinha, 
Estiva e Planalto passarão 
a aplicar somente o refor-
ço para as crianças entre 6 
meses e 8 anos que rece-
beram a primeira dose da 
vacina este ano. Conforme 
determinação do Ministé-
rio da Saúde, nestes casos, 
a dose complementar deve 
ser aplicada 30 dias após a 
primeira. A restrição ocor-
re em função dos estoques 
disponíveis, que devem 
ser priorizados para este 
grupo. A relação dos de-
mais postos de saúde do 
município que dispõem de 
salas de vacina está dispo-
nível no portal da prefei-
tura (http://www.taubate.
sp.gov.br/pamos-e-esfs/)
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.
Saiba mais
Grupos prioritários defi-
nidos pelo Ministério da 
Saúde: gestantes, crianças 

Classificação Geral
Campeão no Adulto Mas-
culino: Jonas Moradei, Jo-
nas Izumi e Lucas Espirito
Campeã no Infantil Femi-
nino NF: Debora Bueno e 
Ana Julia Freitas
Campeão no Pré-Senior 
NF: Julio Amaral e Agnal-
do Tavares
Campeão no Infantil Mas-
culino NF: Kennedy Ryan 
e Douglas Gouvea
Vice no Adulto Masculino 

parceria com a Prefeitu-
ra através de convênio 
terão que se adequar à 
nova lei, que é de 2014,  
porém o prazo limite dela 
é de até 2017 para a regu-
larização de todos. Estive-
ram presentes representan-
tes de 24 entidades, além 
dos departamentos de 
Saúde, Assistência Social 
e Financeiro da Prefeitura 
de Pinda.
O objetivo desta capaci-
tação é oferecer as enti-

Marcos Valdir
10h – Coffee Break
10h30 – Discussão dos Ei-
xos
11h30 – Plenária
12h30 – Eleição dos Dele-
gados
13h – Encerramento

até 5 anos, trabalhadores 
da saúde, idosos acima de 
60 anos, puérperas, pro-
fessores, portadores de do-
enças crônicas, indígenas, 
detentos e funcionários do 
sistema prisional.
Grupos autorizados pelo 
governo do Estado (lis-
ta atualizada em 1º de 
junho): polícias Militar, 
Civil e Científica, Corpo 
de Bombeiros, carteiros, 
profissionais do Poupa-
tempo, judiciário, Minis-
tério Público e Defensoria 
Pública, Polícia Federal, 
Guarda Municipal, doado-
res de sangue e de medula, 
trabalhadores de tribunais 
de Justiça e fóruns, pro-
fissionais que trabalham 
com pessoas em situação 
de rua, cuidadores de ido-
sos, auxiliares de classe 
e demais funcionários de 
escolas do ensino básico 
e superior, funcionários de 
creches, trabalhadores da 
limpeza urbana e coletores 
de resíduos.

NF: Ailton Gouvêa e Re-
nato Freitas
Vice no Juventude NF: 
Erick SIlva e Diego Santos
Vice no Infan-
til Feminino NF:  
Amanda Gomes e Giovan-
na Quintanilha
Terceiro Lugar Adulto 
Masculino: Everton Silva 
e Thiago Luz
Terceiro Lugar Adul-
to Masculino NF: João 
Gobbo e Leonardo Pousa

dades e departamentos 
da Prefeitura a oportu-
nidade de qualificação  
para que todos trabalhem 
de maneira correta, con-
forme a nova regulamen-
tação, além de também de-
senvolverem um trabalho 
de acordo com as normas 
da Prefeitura. 
Na quinta-feira, o curso se 
iniciou às 9 horas e seguiu 
até as 17 horas. Já na sex-
ta-feira, aconteceu das 8h 
às 15h. 
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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

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, além de 
bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Listamos algumas 
razões para você incluir a batata doce na sua alimentação sem culpas e com muita 
saúde. A batata doce possui substâncias antioxidantes que ajudam a combater os 
radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e ajudando a ficar com uma 
pele maravilhosa. Por conter muitas fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. 
Previne a constipação intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre 
algumas porções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua 
saúde. A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias receitas 
gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, frango, em so-
pas, etc. Escolha a sua receita preferida e aproveite. Além de possuir baixo índice 
de glicêmico, a batata doce ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue impe-
dindo a elevação dos níveis de insulina. Diferente da sua parente (batata inglesa), 
a batata doce possui um tipo de carboidrato de menor índice glicêmico. Fornece 
energia durante todo dia, pois libera energia aos poucos no organismo. Ótimo 
também para o pós-treino nas academias. Fortalece o sistema imunológico. Além 
de vários nutrientes, a batata doce é rica em vitaminas A e C, portanto um pode-
roso aliado na hora de proteger o corpo contra doenças. Pode ainda te ajudar na 
prevenção contra o câncer. Ajuda a diminuir o estresse. Hoje em dia, todos temos 
nossos momentos de estresse em nossas vidas. Por conter uma boa quantidade de 
potássio, essa raiz te ajuda a relaxar e se manter calmo. Mas do que o necessário 
incluir essa raiz na correria do dia a dia. Alto teor de fibras, carboidratos do bem, 
poucas calorias, substâncias antioxidantes e sensação de saciedade. Combinação 
perfeita para quem quer uma ajuda a mais na hora de perder uns quilinhos. Não 
deixe de incluir essa delícia na sua dieta, vale a pena!

Humor 

A professora, após a lição, solicita para três alunos criarem uma frase que tenha as 
seguintes palavras: com certeza.
A riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje, nosso motorista me trouxe à esco-
la de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
A aluna que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje preparou o 
nosso café da manhã, com certeza a nossa empregada está de folga.
O aluno pobrezinho da classe, faz a seguinte frase: Ontem à noite, vovô pegou o 
jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa porque ele não sabe 
ler.
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha 
sido indicada por um dos diretores da empresa como sendo muito prendada. Ao 
encontrar a moça, ele ficou extasiado. Era uma loira estonteante, siliconada corpo 
cultural, olhos verdes, bronzeada ou seja toda prendada. Refeito do susto e come-
çando a dar instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é uma fatura e o que é uma duplicata... 
Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde:
- Mas é claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma das 
pernas e duplicata é quando a gente quebra as duas...

Mensagens

Passamos a vida em busca da felicidade. Procurando o tesouro escondido. Corre-
mos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da felicidade. E achamos 
que a vida seria diferente, se pelo menos fôssemos felizes. E, assim, uns fogem de 
casa para serem felizes e outros voltam pra casa para serem felizes. Uns se casam 
para serem felizes e outros se divorciam para serem felizes. Uns fazem viagens 
para serem felizes e outros trabalham além do normal para serem felizes. Anos 
desperdiçados, uma busca infinita. Nunca a Lua está ao alcance das mãos, nunca 
o fruto está maduro, nunca o vinho está no ponto. Nunca estamos satisfeitos. Mas 
há uma forma melhor de viver. A partir do momento em que decidimos ser feliz, 
nossa busca da felicidade chega ao fim. É que percebemos que a felicidade não 
está na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela carreira, naquela 
pessoa e jamais está à venda. Quando não conseguimos achar a satisfação dentro 
de nós para ter alegria, estamos fechados à decepção. A felicidade não tem nada 
a ver como conseguir. Ela consiste em satisfazer-nos com o que temos e com o 
que não temos. Poucas coisas são necessárias para fazer feliz uma pessoa sábia, 
ao mesmo tempo tem que nenhuma forma satisfará a um inconformado. As neces-
sidades de cada um de nós são poucas. Enquanto nós não tivermos alguma coisa 
a fazer, alguém para amar, alguma coisa a esperar, não seremos felizes. Saiba que 
a única forma de felicidade está dentro de nós e deve ser repartida. Repartir suas 
alegrias é compartilhar gotas de perfume sobre os outros e, sempre algumas gotas 
acabarão caindo sobre nós mesmos. 

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.
A vida é o que se inspira no amor e é guiada pela sabedoria.
Quem inventou a distância não sabia da do da saudade.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo é o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor.
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz.
Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência trás mais frutos do que a força.

Prefeitura de Ubatuba sugere
regulamentação de benefícios por

aperfeiçoamento profissional

A Prefeitura de Ubatuba 
encaminhou à Câmara Mu-
nicipal uma proposta de 
adequação à Lei 1771/98 
– Estatuto do Magistério 
Público de Ubatuba, com 
o objetivo de tornar o pro-
cesso de promoção dos 
docentes por aperfeiçoa-
mento profissional mais 
claro e justo.
Até então, a redação do 
documento poderia oca-
sionar dupla interpreta-
ção dos critérios, além de 
ausência de limitação na 
promoção no quadro de 
funcionários, o que aca-
bou gerando grande pre-
ocupação para o sistema 
de Previdência Social de 
Ubatuba.
“Da forma como se encon-
tra a atual legislação, aca-
ba gerando um desequilí-
brio financeiro do Instituto 
de Previdência Municipal 
de Ubatuba (IPMU), pois 
sendo esse regime contri-
butivo e de capitalização, 
se não há contrapartida 
de contribuição previden-

ciária suficiente a cobrir 
o passivo atuarial que o 
benefício gera, poderá 
ocasionar déficit do regi-
me próprio, impactando 
tanto o servidor quanto à 
Administração”, explicou 
o secretário de Educação, 
Hélio José de Paula.
Dados
Nos últimos 10 meses, 
40% da rede municipal 
pediu aumento de refe-
rência. Há alguns que, so-
mente nesse intervalo de 
tempo apresentaram oito 
comprovações de pós gra-
duação, o que implica em 
40% no aumento salarial 
do funcionário.
Os 240 processos com os 
pedidos de promoção por 
aperfeiçoamento que esta-
vam arquivados desde ju-
nho de 2016, agora foram 
remetidos a Coordenado-
ria de Recursos Huma-
nos e serão revistos, bem 
como contabilizados.
“Para os casos como an-
teriormente destacado, 
em que múltiplos diplo-

mas foram apresentados 
em um curto espaço de 
tempo, uma comissão es-
pecialmente formada cui-
dará da análise técnica da 
carga horária, situação das 
instituições e sua regula-
ridade perante o Ministé-
rio da Educação e Cultura 
(MEC).  A medida busca 
garantir que os professores 
se capacitem somente em 
instituições oficiais e de 
qualidade,  aprimorando 
cada vez mais a qualidade 
de nosso ensino”, esclare-
ceu o secretário de Assun-
tos Jurídicos, Marcelo Pai-
va de Medeiros.
“Após a adequação, os 
critérios consistem em 
estabelecer: intervalo 
de dois anos para novo 
pedido; limite máximo 
de 10 pós graduações,  
ou seja, 50 % de aumento 
total durante a vida funcio-
nal; e prazo para o pedido 
– de janeiro a fevereiro de 
cada ano” acrescentou o 
prefeito Délcio José Sato 
(PSD)

Pinda é prata na II etapa da liga
intermunicipal de Ginástica Artística

Pindamonhangaba foi vi-
ce-campeã na II etapa da 
liga intermunicipal de Gi-
nástica Artística, categoria 
pré-infantil e infantil. A 
competição foi realizada 
no sábado (3), em Hor-
tolândia, e teve a participa-
ção das equipes de Pinda-
monhangaba, Hortolândia, 
Boituva, Jundiaí, Barueri, 
Bragança Paulista, Osas-
co, Clube Pinheiros, São 
José dos Campos, Indaia-
tuba e Campinas.

Além do segundo lugar 
geral, as atletas represen-
tantes da cidade conquis-
taram bons resultados in-
dividuais. Gabriela Abdo 
foi campeã no solo, na 
trave de equilíbrio e no in-
dividual geral. Maria Julia 
Basílio ficou com o tercei-
ro lugar na trave de equi-
líbrio, no solo, paralelas e 
quarto no individual geral.
Annita Pain foi terceira 
colocada no salto sobre a 
mesa e quarta colocada na 

trave de equilíbrio.
Eduarda Vitor ficou com o 
quarto lugar no solo e em 
quinto lugar nas paralelas.   
A equipe da Semelp (Se-
cretaria Municipal de Es-
porte e Lazer) é formada 
pelo técnicos e assistentes: 
Marcelo Ronconi, Moni-
que Ellen e Suelen Teixei-
ra, e ginastas: Ana Clara 
Usier, Annita Pain, Edu-
arda Vitor, Gabriela Abdo, 
Maria Clara Barbosa e 
Maria Julia Basilio.
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Dia do Meio Ambiente 
em Ubatuba será
celebrado com

programação variada

“Jogo das Estrelas”
arrecada alimentos e 

agasalhos em Ubatuba

Shows com músicos lo-
cais, teatro de fantoches, 
exposições variadas e 
plantio de mudas integram 
a programação do Dia do 
Meio Ambiente em Uba-
tuba, que se realiza no 5 
de junho, na Praça Treze 
de Maio, no Centro, das 
8h30 às 17 horas. O even-
to é uma realização da Se-
cretaria de Meio Ambiente 
da Prefeitura de Ubatuba, 
em parceria com a organi-
zação não-governamental 
Amigos da Preservação, 
Proteção e Respeito a 
Ubatuba (APPRU).
Um dos destaques é a ex-
posição “Planeta Inseto”, 
organizada pelo Instituto 
Biológico (IB), órgão da 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo. Considera-
do o único Jardim Zooló-
gico público de insetos do 
Brasil, a exposição tem o 
objetivo de demonstrar a 
importância dos insetos 
na vida dos seres huma-
nos.  São tratados aspectos 
como sua diversidade, im-
portância para a sustenta-
bilidade, produção de ali-
mentos e saúde pública.
Os insetos representam o 
maior grupo de seres vivos 
existentes no planeta Ter-
ra. Há 90 espécies de inse-
tos relacionadas na lista da 
fauna brasileira ameaçada 
de extinção. Uma delas 
é o besouro-rinoceronte 
(coleópteros dos gêneros 
Megasoma), natural da 
Mata Atlântica. Outra é o 
besouro-hércules (Dynas-
tes hercules), um dos mais 
fortes do mundo. Ambos 
poderão ser vistos na ex-
posição, que contará tanto 
com insetos preservados 
em resina, quanto insetos 
vivos como o bicho pau, 
bicho da seda, abelhas e 
formigas, além de uma 

Cerca de 10 mil pessoas 
compareceram ao Estádio 
Municipal Ciciilo Matara-
zzo (Perequê Açu) no últi-
mo sábado, 27, para presti-
giar o “Jogo das Estrelas” 
– uma partida de futebol 
de craques que brilharam 
na história do esporte e 
se voluntariaram por uma 
causa maior: combater a 
fome e o frio no municí-
pio.
A ação beneficente acon-
teceu por intermédio do 
secretário de Esportes e 
Lazer de Ubatuba, Mar-
celo Surcin – Marceli-
nho Carioca, que decidiu 
organizar a partida para 
incentivar a arrecadação 
de alimentos e roupas em 
bom estado, que serão do-
ados às instituições cadas-
tradas no Fundo Social de 
Solidariedade (FSS), tais 
como como asilos, Santa 
Casa, Associação Yalode, 
Lar do Menor, Conselho 
de Pastores, Paróquia São 
Francisco, Namaskar e se-

corrida de baratas. Para 
saber mais, visite a pági-
na: https://www.planetain-
seto.com.br/
Programação
O dia começa já às 8h30, 
com a abertura das exposi-
ções Planeta Inseto, Itaguá 
Azul, Manguezal – berço 
ameaçado e Aves da Mata 
Atlântica. Os artistas lo-
cais Satya Thai, Miguel 
Graça, Júlio Mendes e Di-
vino Sununga vão se reve-
zar no palco ao longo de 
todo o dia.
“Itaguá Azul” é um pro-
jeto da ONG APPRU que 
nasceu com o objetivo de 
descobrir as causas da po-
luição da Baía de Ubatuba 
(Centro e Itaguá). Criada 
em 2011, foram realiza-
das várias atividades des-
de então, como estudos 
que diagnosticaram que os 
dejetos do esgoto clandes-
tino e todo o tipo de lixo 
lançados no rio Acaraú 
eram a causa da poluição 
na baía. “Fizemos várias 
ações de sensibilização da 
sociedade e também das 
autoridades públicas como 
palestras, passeatas, blitz, 
programas de rádio e TV, 
entre outros”, conta Anto-
nio Augusto de Oliveira 
Neto, presidente da APP-
RU.
A APPRU também reali-
za a exposição “Mangue-
zal, berço ameaçado”, que 
apresenta os resultados do 
levantamento iniciado em 
junho de 2016 sobre as 
áreas de manguezais exis-
tentes no litoral de Uba-
tuba, bem como as ações 
de defesa do caranguejo 
guaiamum, que está à bei-
ra de extinção.
Já a organização Profauna, 
que trabalha com animais, 
vai participar apresentan-
do um teatro de fantoches. 
No dia também será possí-

cretaria municipal de Ci-
dadania e Desenvolvimen-
to Social.
No total, foram arrecada-
dos mais de 3700 quilos 
de alimentos e 500 peças 
de roupas.
“O Fundo Social agra-
dece a todos que doaram 
alimentos e as roupas em 
bom estado. Foi um even-
to maravilhoso e quero 
parabenizar a secretaria 
de Esportes e Lazer pelas 
doações para o Fundo” en-
fatizou a primeira dama, 
Sandra Sato.
Futebol Solidário
A partida aconteceu na tar-
de ensolarada do sábado e 
contou com a participação 
de grandes nomes do fute-
bol compondo o time das 
estrelas, tais como Veloso, 
Sérgio, Ronaldo Goleiro, 
Amaral, Vampeta, Denil-
son, Junior Baiano, Mul-
ler, Edilson, Dodô, Mauro 
Galvão e Kleber lateral a 
quem se somaram os fun-
cionários da Prefeitura Ca-

vel ouvir o “seu” Alcides, 
do Quilombo do Camburi, 
que apresentará seus arte-
sanatos e técnicas de ma-
nejo agroflorestal.
A exposição “Aves da 
Mata Atlântica”, organi-
zada por Carlos Rizzo, da 
associação Ubatuba Birds, 
traz uma pequena mostra 
das mais de 400 aves que 
podem ser vistas no mu-
nicípio, como é o caso do 
tangará-dançador, símbolo 
da cidade, que tem o corpo 
azul claro e preto e o tope-
te vermelho vivo.
A Coco&Cia – Associação 
de Reciclagem do Coco 
Verde e de Catadores de 
Materiais Recicláveis – 
explicará como separar e 
destinar o lixo de forma 
correta. Já o plantio de 
mudas será feito na Estra-
da do Caisão do Porto, no 
Itaguá, no horário do al-
moço.
Toda a população está 
convidada a participar da 
programação e, em espe-
cial, alunos e professores 
das escolas da cidade.
“Essa é uma data celebra-
da mundialmente e não 
poderia passar em bran-
co em nosso município, 
que tem mais de 80% de 
sua área voltada para a 
preservação ambiental e 
para a proteção da fauna 
e da flora da Mata Atlân-
tica, sem esquecermos do 
progresso da cidade com 
desenvolvimento sustentá-
vel avançando para o bem 
da população”, destaca o 
secretário municipal de 
Meio Ambiente, Virgilio 
Barroso. Quem tiver inte-
resse em participar da se-
mana para expor um traba-
lho pode entrar em contato 
com Antonio por whats 
app (12) 99716-8747, pelo 
email diretoria.appru@
gmail.com 

chico Campos e Francisco 
Chagas, além do prefeito 
Délcio José Sato (PSD).
O grande elenco ganhou 
de dez gols contra quatro 
do time adversário, com-
posto por nomes do fu-
tebol ubatubense, como 
Aleixo (goleiro), Alexan-
dre, Rochinha, Marcinho, 
Totoca, Fabiano, Jorge, 
Bill, Reginaldo, Fabinho 
Rossi, Eduardo, Julio, Cle-
mente, Damião, Marino, 
Édio, Peixoto e Leme.
“Parabenizo todas as se-
cretarias que estiveram 
envolvidas nesse evento. 
Todos vestiram a cami-
sa de Ubatuba.  Ubatu-
ba agora conta com uma 
gestão pública de quali-
dade, de solidariedade. 
Os atletas ficaram mara-
vilhados com o evento,  
estádio lotado e a recep-
tividade do público. No 
final do ano teremos um 
outro evento nesse nível”, 
garantiu Marcelinho Ca-
rioca.

Atleta de Taubaté vence 
Paulista de Jiu Jitsu em 

Barueri
O atleta Carlos Júnior, de 
Taubaté, venceu a 2ª Etapa 
do Circuito Paulista de Jiu 
Jitsu, neste final de sema-
na, em Barueri.

J ú n i o r  
finalizou seus três adver-
sários na categoria até 83 
kg e ficou com a medalha 
de ouro.

Agora o atleta se 
prepara para três  
competições: Open do Rio 
de Janeiro, Open de São 
Paulo e o Mundial.
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SAMA visita sede do
Programa Município

Verde Azul do Governo 
do Estado de São Paulo

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 

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-

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.

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


