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A GAzetA dos Municípios

INDOMIT 2017 – São Bento no pódio
O mês de abril começou com o frescor do outono e clima de confraternização: no 
dia 1º tivemos a quarta edição do Pedra do Baú INDOMIT Ultra Trail, sendo esta 
a terceira em nosso município. Foram quase seiscentos atletas superando seus pró-
prios limites em busca do tão sonhado pódio. Por se tratar de uma corrida interna-
cional, muitos atletas de elite já consideram esta prova um dos principais eventos de 
montanha do Brasil por conceder 3 pontos para o UTMB – Ultra TrailMont Blanc, 
corrida que acontece nos alpes franceses em área com perfil topográfico semelhante 
ao do nosso percurso de 50km.
Parabenizamos a todos os corredores pela disciplina, persistência e coragem. Desde 
aqueles que simplesmente conseguiram finalizar a prova, até aos que não subiram 
ainda ao pódio, mas superaram suas próprias marcas anteriores.
Segue abaixo a listagem de atletas sambentistas que se destacaram nesta edição 
nos quatro percursos. Para verificar o resultado completo, basta acessar a página 
www.cronoserv.com.br/resultados, com a relação de todos os atletas por percurso 
e modalidade.

Por Jane Soldtner

Ceu das Artes está com 
inscrições abertas para 

oficinas gratuitas

O Centro de Esportes 
Unificado - Ceu das Ar-
tes está com inscrições 
abertas para oficinas gra-
tuitas. São mais de 10 mo-
dalidades entre artesanato, 

canto, dança de rua, circo, 
fanfarra, RG Jogos, teatro, 
entre outras. Cada oficina 
conta com cerca de 20 va-
gas, ou seja, são mais de 
250 vagas oferecidas. As 

aulas são realizadas em 
dias e horários de acor-
do com cada modalidade. 
Serão formadas turmas 
de segunda a sexta-feira, 
nos períodos da manhã, 
tarde e noite. Para partici-
par, basta se inscrever no 
Ceu das Artes, localizado 
entre o Liberdade e Vale 
das Acácias, em Moreira 
César. Para a inscrição é 
preciso apresentar CPF e 
RG e, se o aluno for me-
nor de idade, precisa estar 
acompanhado de seus pais 
ou responsáveis. Mais in-
formações poderão ser ob-
tidas pelo tel.: 3637-1715.

Prefeitura finaliza obras 
de galerias pela cidade

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Serviços 
Públicos, com apoio da 
Subprefeitura de Moreira 
César, está realizando um 
levantamento de todas as 
obras de galerias, que fica-
ram inacabadas, na cidade. 

A intenção é finalizar os 
serviços, beneficiando os 
moradores do entorno des-
sas obras.
Nesta semana, as obras 
de galeria de águas plu-
viais do Mantiqueira fo-
ram retomadas. A equipe 
da Prefeitura está no final 

do bairro, para concluir a 
galeria, que contará com 
rede de águas pluviais e 
bocas de lobo. As obras 
foram iniciadas pelas ruas 
34, 36 e 45 e irão abranger 
toda a extensão final do 
bairro, já na divisa com a 
área verde.
A obra estava incompleta 
e causando muitos trans-
tornos para os moradores 
daquela região. Com a fi-
nalização do serviço, será 
melhorada a condição de 
mobilidade e acessibilida-
de da população, além da 
finalidade da galeria, que é 
acabar com as enchentes e 
alagamentos causados por 
chuvas intensas. 

Trânsito muda no
sábado para desfile
cívico em Caçapava

O trânsito de Caçapava 
ficará alterado na região 
central até o início da tar-
de, no dia 8 de abril, para 
o desfile cívico em come-
moração aos 162 de eman-
cipação política.
A Prefeitura de Caçapava 
recomenda atenção, prin-
cipalmente, aos motoristas 
que precisam passar pelas 
ruas e avenidas abaixo, 
das 7h às 13h.
Ficarão interditadas às 
ruas e avenidas:
- Avenida Coronel Alcân-
tara, entre a Rua Cônego 
Rodovalho e a Rua José 

Bonifácio;
- Avenida Coronel Mano-
el Inocêncio, entre a Rua 
Marquês do Herval e a 
Avenida Coronel Alcânta-
ra;
- Rua Coronel José Gui-
marães, entre a Rua Cône-
go Rodovalho e a Travessa 
Francisco Emídyo Pereira;
- Rua 14 de Abril, entre a 
Rua Cônego Rodovalho e 
a Rua Prudente de Morais;
- Travessa Francisco Emí-
dyo Pereira, entre a Aveni-
da Coronel Alcântara e a 
Praça da Bandeira;
- Ruas no entorno da Praça 

da Bandeira.
- Rua 13 de Maio, entre a 
Avenida Coronel Alcân-
tara e o calçadão da Rua 
Sete de Setembro.
Em virtude da interdição 
da Rua 13 de Maio, entre 
a Avenida Coronel Alcân-
tara e o calçadão da Rua 
Sete Setembro, os veí-
culos que se deslocarem 
pela Rua 13 de Maio serão 
desviados para a Rua Sete 
de Setembro, sentido cal-
çadão – Travessa Doutor 
Freitas. Por esse motivo, 
o fluxo de veículos na Rua 
Sete de Setembro será in-
vertido.
Já os ônibus que circulam 
pela Avenida Coronel Al-
cântara, entre a Rua Cô-
nego Rodovalho e a Rua 
José Bonifácio, serão des-
viados para a Rua Cônego 
Rodovalho.
Os agentes de trânsito fa-
rão o bloqueio e ajudarão 
a orientar os motoristas e 
pedestres.

Prefeitura de Ilhabela realiza 
Oficina de Ovos de Páscoa

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio de uma parce-
ria entre o Fundo Social 
de Solidariedade e a Se-
cretaria Municipal de De-
senvolvimento Social de 
Ilhabela, realizou no últi-
mo sábado, uma oficina de 
ovos de páscoa, no Centro 
de Referência de Assis-
tência Social – CRAS, na 

Barra Velha.
O workshop contou com 
quatro turmas, em aulas 
com duas horas de dura-
ção. No período, as 38 alu-
nas que participaram da 
oficina, aprenderam com 
a professora Selma Silva a 
confeccionar ovos de pás-
coa, bombons e trufas com 
diversos recheios.

“É muito gratifican-
te ver os olhos des-
sas mulheres brilhando  
depois que terminam de 
confeccionar os ovos e 
percebem que são capa-
zes de fazer perfeitinho. 
Depois deste aprendizado, 
elas podem fazer os qui-
tutes tanto para a família 
como para vender, garan-
tindo uma renda extra”, 
disse a presidente do Fun-
do Social, Júlia Tenório.
No final da oficina, 
as alunas receberam 
certificado e um kit  
com forminhas para conti-
nuar a produção dos ovos 
em casa. Os chocolates 
produzidos durante o cur-
so serão doados à Casa da 
Criança de Ilhabela.
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Miscelânea
Curiosidades

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 vol-
tamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das batidas do coração diminui. Aí 
temos o sonho em “pedaços” 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 
diminuem 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 va-
mos 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 banheiro 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 novamente o bando de meninas e o zelador no banheiro e pediu ao zelador 
para demonstrar 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 
métodos diferentes para alcançar resultados. Por quê? Porque bondade que nunca 
repreende 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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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. 
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das Letras.
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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.

Rede Municipal de
Ensino de Ilhabela
recebe orientações
do Centro de Apoio
Pedagógico sobre

autismo

O Capi (Centro de Apoio 
Pedagógico Inclusivo) de 
Ilhabela, realizou na noite 
desta segunda-feira, 3, na 
E.M. Benedita Salinas, a 
palestra “TEA e a Inclusão 
Escolar”, ministrada pela 
psicóloga do Capi, Mônica 
Nascimento e pela fonoau-
dióloga, Andrea Fickel.
Hoje, a rede municipal de 
ensino do município aten-
de cerca de 20 alunos com 
TEA (Transtorno do Es-
pectro Autista), que rece-
bem assistência no Capi. 
Com o diagnóstico pre-
coce e atenção especial, o 
aluno consegue no decor-
rer do tempo conquistar 
autonomia na realização 
de diversas atividades.
Muitas vezes a percepção 
da doença vem do am-
biente escolar, por isso, 
a equipe da Secretaria de 
Educação precisa estar 
preparada para receber 
este aluno, que requer 
atenção diferenciada. “É 
de suma importância fa-
lar sobre o Transtorno do 
Espectro Autista com os 
professores da rede muni-
cipal, pois a identificação 
dos principais sintomas fa-
vorece o encaminhamento 
precoce aos especialistas. 
Dessa forma, a interven-
ção tem mais chances de 
ser efetiva, trazendo ga-
nhos na qualidade de vida 
da criança autista e de sua 

família”, explicou Môni-
ca Nascimento, psicóloga 
especialista em psicopeda-
gogia pelo Conselho Fe-
deral de Psicologia, pós-
graduada em educação 
para autistas pela Federa-
ção Nacional das Apaes e 
cursando atualização em 
TEA, pelo Ministério da 
Saúde.
Após o diagnóstico, a 
criança identificada com 
autismo deve passar, além 
do psicólogo, com fono-
audiólogos e terapeutas 
ocupacionais que realizam 
as atividades especificas 
com cada um de acordo 
com o grau do transtorno. 
“Todo o autista precisa de 
um fonoaudiólogo, porque 
ou ele tem um atraso no 
desenvolvimento da fala, 
que é muito comum, e ele 
se torna uma criança mais 
agressiva, mais briguenta, 
que morde, bate no profes-
sor, ou porque ele não con-
segue se expressar. Outro 
caso é que ele desenvolveu 
a fala, mas não de forma 
social, não tem a intenção 
comunicativa. A função do 
fonoaudiólogo é trabalhar 
o desenvolvimento da fala 
ou trabalhar a intenção da 
comunicação (de ver o ou-
tro e saber que pode se co-
municar e dialogar)”, disse 
Andrea Fickel, fonoaudió-
loga, com mais de 10 anos 
de experiência em unidade 

da Apae.
Outro especialista neces-
sário para o tratamento das 
crianças identificadas com 
o autismo é o Terapeuta 
Ocupacional, que trabalha 
com o esquema corporal, 
equilíbrio, coordenação 
motora e adaptação de ati-
vidades e provas. O Capi 
não conta com a especia-
lidade, mas se necessário 
encaminha o paciente para 
unidade de saúde do muni-
cípio.
A psicóloga orientou pro-
fessores e auxiliares de 
primeira infância, que a 
criança com autismo ne-
cessita de rotina e estímu-
los visuais para facilitar 
o seu desenvolvimento 
escolar e a convivência 
com outras pessoas. Assim 
como aos cuidados que 
precisam ser tomados com 
excesso de barulho, chei-
ros e odores que, muitas 
vezes, incomodam e eles 
não conseguem expressar 
o que sentem e acabam de-
senvolvendo crises.
Autismo        
O “Transtorno de Espec-
tro Autista” pertence a 
um grupo de doenças do 
desenvolvimento cere-
bral. Ele se desenvolve em 
cada indivíduo com um 
grau diferente. A pessoa 
autista apresenta diversos 
sintomas, entre os quais: 
fobias, agressividade, difi-
culdades de aprendizagem 
ou dificuldades de relacio-
namento.
Dia Mundial da Conscien-
tização do Autismo
A conscientização do au-
tismo é comemorada des-
de 2008, sempre no dia 2 
do mês de abril. A data tem 
o objetivo de realizar pa-
lestras e outros movimen-
tos para conscientizar as 
pessoas sobre o autismo.
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Turismo em Paraibuna é tema 
de matérias divulgadas em 

mais de 50 órgãos de imprensa 
do Estado de São Paulo

A Associação dos Municí-
pios de Interesse Cultural 
e Turístico (AMITur) di-
vulgou em seu site: www.
amitur.org.br matérias es-
peciais destacando parte 
da história e do turismo do 
município de Paraibuna, 
no Vale do Paraíba.
     Os textos são assinados 
pelo jornalista e presiden-
te da AMITur, Jarbas Fa-
voretto – um especialista 
em assuntos ligados ao 
turismo e com ampla ex-
periência no ramo. Suas 
matérias, incluindo as que 
abordam o turismo em Pa-
raibuna, são publicadas 
em 42 jornais impressos 
no Estado de São Paulo e 
em 10 jornais eletrônicos, 
servindo como uma gran-
de vitrine de divulgação 
para o fomento do turis-
mo nos municípios citados 
pelo jornalista.
     Confira abaixo os textos 
sobre Paraibuna escritos e 
divulgados por Jarbas Fa-
voretto:
Paraibuna, atração na Ta-
moios
     Cultura, natureza, his-
tória e tradição são alguns 
dos elementos que fazem 
de Paraibuna um lugar 
ideal para os mais diversos 
gostos. Assim é definida 
por sua gente a cidade de 
Paraibuna, a apenas 120 
km da capital e a 33 km 
de São José dos Campos, 
bem às margens da Rodo-
via dos Tamoios.
    É nesse município que 
nasce o Rio Paraíba do Sul 
e onde é notada a riqueza 

de recursos hídricos. É até 
impressionante citarmos a 
existência naquele muni-
cípio de 4.780 nascentes! 
Elas formam mais de vinte 
córregos e riachos.
     Cercando o município 
de Paraibuna tem uma re-
presa contendo nada me-
nos do que 204 ilhas cata-
logadas. Além disso tudo, 
há a Mata Atlântica com 
grande variedade de flora 
e fauna, sem citarmos a 
deliciosa gastronomia da 
cidade.
Paraibuna, Chão Caipira
    A cidade, com as primei-
ras povoações no ano de 
1.666, teve a sua economia 
voltada para a agricultura, 
acompanhando as deman-
das de cada época, tendo 
apogeu com a cana de açú-
car e no ciclo do café.
     Muitos prédios antigos 
mostram a arquitetura de 
várias épocas. Eles são 
cenários de inúmeras fes-
tas, pois o povo é festeiro, 
alegre, e sabe bem receber 
os visitantes. Na hora da 
“bóia”, a boa comida do 
fogão a lenha se faz pre-
sente e, como diz o seu 
povo: “transforma o ato de 
comer em uma arte”.
      Paraibuna já realiza 
a sua Feira do Turismo 
local, Feira do Produtor 
Rural e diversas festas, 
tanto as religiosas como 
as folclóricas (também há 
eventos esportivos). To-
dos os eventos preenchem 
o calendário anual num 
ambiente gostoso que nos 
lembra o verdadeiro Chão 

Caipira.
Peixe de Águas Pretas
     Tradução aceita para 
Paraibuna, nome de um rio 
e de uma simpática cidade 
fundada por Bandeirantes 
em 1666, conhecida por 
quem passa pela Rodo-
via dos Tamoios (km 32). 
Nesse ponto o Rio Parai-
buna e o Rio Paraitinga se 
juntam para formar o Rio 
Paraíba.
     Velhos casarões foram 
restaurados para serem 
atrativos. Alguns desses 
casarões foram transfor-
mados em pousadas.
     Outros em restauran-
tes como, por exemplo, o 
“Restaurante da Comadre” 
cujos pratos ficam à dispo-
sição em cima daqueles 
antigos e enormes fogões 
à lenha. Há o “Pastel do 
Manézinho” cuja receita é 
segredo de família há mais 
de 100 anos.
Aproveite Paraibuna
     No caminho para o li-
toral, usando a Rodovia 
dos Tamoios, você deve 
programar uma parada na 
cidade de Paraibuna para 
almoçar ou jantar.
     É uma oportunidade 
para você esticar as pernas 
e passear pelo calçadão 
central da cidade. Você vai 
se sentir como se estives-
se dentro de um autêntico 
cartão postal.
     Em determinadas épo-
cas a cidade oferece be-
las festas folclóricas, mas 
em qualquer época do 
ano você pode apreciar 
ou comprar o artesanato 
local, curtir outro trecho 
da Mata Atlântica e tendo 
sempre os rios a servir de 
moldura.
Para obter informações tu-
rísticas de Paraibuna, entre 
em contato com a Direto-
ria Municipal de Turismo, 
Av. Lincoln Feliciano da 
Silva, 276, Centro, Parai-
buna/SP. Telefone: 3974-
2120.

Bibliotecas municipais
de Taubaté oferecem

atrações para amantes
da literatura em abril

Ponte do Perequê Açu 
é revitalizada
em Ubatuba

De carona com a Semana 
Monteiro Lobato, as bi-
bliotecas municipais de 
Taubaté oferecem boas 
opções para quem aprecia 
a literatura, em abril.
No dia 18 (terça-feira), às 
9h30, haverá um bate papo 
com escritoras de livros 
destinados as crianças com 

A ponte que dá acesso ao 
bairro Perequê Açu está 
sendo revitalizada. As 
obras tiveram início na se-
gunda-feira, 03 de abril, e 
incluem pintura, limpeza 
por hidrojateamento, subs-
tituição de guarda corpos e 
limpeza no entorno.
De acordo com o secreta-
rio municipal de Serviços 
de Infraestrutura Pública, 
Pedro Tuzino, o trânsito de 

Teresa Cristina Bendini do 
livro “Bi…Charada 2” e 
Conceição Felline Moli-
nario da obra “Onde fica o 
Beleléu”, na Biblioteca do 
Quiririm, que fica na rua 
João Botossi, 151.
A Biblioteca Central re-
cebe a Oficina de Tro-
vas, com membros da 

pedestres e bicicletas será 
ordenado com a implan-
tação de 120 m de ciclo-
via e passarela, evitando 
acidentes como os que já 
foram registrados no local.
“A retirada dos obstáculos 
vai oferecer mais fluidez 
aos que transitam pelo lo-
cal. Além disso, reconhe-
cemos a importância da 
limpeza da ponte por ser 
uma peça arquitetônica 

Academia Taubateana 
de Letras e União dos  
Trovadores, no dia 19 
(quarta-feira), às 10h, e 
no dia 20 (quinta-feira), 
às 14h. A biblioteca fica 
no parque Dr. Barbosa de 
Oliveira.
Ambos os locais ofere-
cem livros doados pe-
los munícipes em uma 
mesa acessível para os 
usuários, de modo que 
as pessoas levem o livro  
para ler e passe o livro 
para outo leitor. A leitura 
livre faz com que os livros 
circulem livremente facili-
tando o acesso a leitura e 
informação. As bibliotecas 
funcionam de segunda a 
sexta, das 8h às 17h.

da cidade, e vamos ainda, 
melhorar o ambiente ao 
seu entorno”, explicou Tu-
zino.
Cinco postes serão re-
locados e vão compor a 
iluminação arquitetural 
da ponte. A pasta ainda 
demonstrou preocupação 
com a questão ambiental. 
“Tudo está sendo feito por 
meio de reaproveitamento 
e reciclagem, buscando 
reduzir custos e contri-
buir com a preservação do 
meio ambiente”, acrescen-
tou o secretário.
A obra é uma realização 
da secretaria de Serviços 
de Infraestrutura Pública, 
culminando em um inves-
timento de R$ 15.200,00 e 
compõem o plano dos 100 
primeiros dias de Gover-
no.

Guarda Civil Municipal
de Ubatuba promove

curso de requalificação 
profissional

Visando a renovação de 
convênio com a Polícia 
Federal, a Guarda Civil 
Municipal de Ubatuba 
(GCM) realiza  um curso 
de requalificação profis-
sional, iniciado  na manhã 
de segunda-feira, 03 de 
abril.
Segundo o comandante 
da Guarda, Almir Rogé-
rio Feliciano de Moura, a 
Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública (Senasp) 
determina uma grade cur-
ricular para formação com 
cerca de 900 horas, po-
rém, para requalificação 
não existe um programa 
específico, mas matérias 
mais voltadas para a atu-
ação da GCM. “Usamos 
os excelentes profissio-
nais que a Prefeitura tem, 
como Marcelo Mendes 
Paiva,  secretário de As-
suntos Jurídicos,  Anthe-
ro Mendes Pereira Junior, 
assessor Jurídico Legisla-
tivo e Sizenando Cristo, 
superintendente de Gestão 
Administrativa”, afirmou 
o comandante.
Serão abordados temas 
como liderança, comuni-
cação, Direito Constitu-
cional (voltado ao trabalho 
da Guarda), Direito Penal, 
além de palestras ministra-
das por representantes de 
outras instituições, como o 
inspetor Borguetti da Po-
lícia Rodoviária Federal, 
versando sobre trânsito e 
o capitão PM Scott, que 

falará sobre técnicas ope-
racionais padrão, como 
abordagem e patrulhamen-
to.
A capacitação presencial 
vai durar, em média, três 
semanas. Haverá outros 
50% realizados  online, vi-
sando cumprir a exigência 
de 80 horas por ano  para 
aprovação da renovação 
do convênio, firmado entre 
Prefeitura e Polícia Fede-
ral, que concede o porte de 
armas para a GCM. Além 
da reciclagem, a renova-
ção do convênio também 
exige uma prova de tiro, 
que deve ser feita a cada 
dois anos. “No nosso caso, 
estamos fazendo o máxi-
mo de aulas presenciais 
possíveis nessas três se-
manas  e também faremos 
aulas online. Serão supera-
das as 80 horas, prevendo 
uma média de 160, a fim 
de mostrar que fizemos a 
carga horária de dois anos 
em um, buscando reconhe-
cimento da PF mediante à 
disposição da nova admi-
nistração de trabalhar e or-
ganizar a requalificação”, 
complementou Moura.
O prefeito de Ubatuba, Dé-
lcio José Sato (PSD), com-
pareceu ao início das aulas 
e reforçou que o curso é 
uma exigência que preci-
sa ser atendida, entretanto,  
destacou que atualização 
e requalificação profissio-
nal é sempre bom, princi-
palmente, a  uma gama de 

profissionais  que vão con-
tribuir com a cidade.
Além disso, Sato enalte-
ceu o trabalho desenvolvi-
do pela Guarda durante a 
temporada, reconhecendo 
que mesmo com poucos 
recursos cobriram toda a 
cidade, exercendo todas 
as funções, inclusive  a 
fiscalização de posturas  e 
cuidado com o patrimônio. 
“Isso nos motiva a fazer 
ainda mais por vocês por-
que  vocês merecem. Jun-
tos podemos construir uma 
Guarda Civil melhor e um 
futuro maior para ela”
Hoje a GCM de Ubatuba 
conta com um efetivo de 
53 profissionais e, segun-
do o prefeito, existe a in-
tenção e a necessidade de 
abertura de concurso pú-
blico para complementar o 
efetivo.
Entenda a Legislação
*O Programa de Seguran-
ça Pública para o Brasil 
propõe a constituição de 
um sistema educacional 
único para todas as polí-
cias estaduais e demais ór-
gãos de Segurança Públi-
ca. Neste sentido, a Matriz 
Curricular Nacional para 
as Guardas Municipais 
constitui referência, favo-
recendo a reflexão unifi-
cada sobre as diferentes 
demandas e contribuindo 
para a busca de respostas a 
problemas identificados na 
formação destes profissio-
nais. *Regulamentações 
do Estatuto do Desarma-
mento – Decreto Nº 5.123, 
de 2004. Define os porme-
nores do porte de armas 
das instituições, dentre 
elas, a Guarda Municipal.
*Institui normas gerais 
para as Guardas Muni-
cipais – Lei Nº 13022 de 
2014. Ratifica as funções 
da guarda e concede mais 
algumas.
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Unidades educacionais 
celebram dia mundial 
de conscientização do 

autismo

As unidades educacio-
nais municipais de Pinda-
monhangaba realizaram 
eventos, nesta semana, em 
alusão ao dia 2 de abril - 
Dia Mundial de Conscien-
tização do Autismo. A data 
foi criada pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU), em 18 de dezem-
bro de 2007, com o intuito 
de alertar as sociedades e 
governantes sobre esta do-
ença, ajudando a derrubar 
preconceitos e esclarecer a 
todos.
A Escola Municipal Dr. 
Francisco de Assis César 
realizou, na tarde de se-
gunda-feira (3), um boa 

tarde especial, com o tema 
“Amar, respeitar e cui-
dar”. Durante o evento,  
os alunos assistiram a um 
vídeo informativo sobre a 
síndrome, que é represen-
tada pela cor azul por ser 
mais comum em meninos 
e atingir milhões de pes-
soas no mundo todo.  A 
tarde foi finalizada com a 
oração do autista, volta-
da ao olhar acolhedor das 
pessoas p quem é portador 
da síndrome. Estavam no 
evento alunos da Educa-
ção Infantil e do Ensino 
Fundamental. 
A CMEI Dona Maria Be-
nedita Cabral San Martin 

fez a comemoração na 
noite do dia 3, na primeira 
reunião de pais e mestres, 
ministrada pela Gestora da 
Unidade, Melissa Parus-
sulo. Foi um momento de 
reflexão sobre o desenvol-
vimento da criança, apre-
sentação do trabalho reali-
zado pela equipe do CMEI 
(funcionários, professo-
res e gestão) , bem como 
esclarecimentos sobre o 
regulamento dos Centros 
Municipais de Educação 
Infantil de Pindamonhan-
gaba.
A conversa foi encerra-
da com a mensagem “Kit 
Familiar”, contendo in-
gredientes que não podem 
faltar para dar um tempero 
mais saboroso à vida fami-
liar. 
“O número expressivo de 
pais presentes na reunião 
nos deixa uma sensação 
de um ano letivo de suces-
so, grandes realizações e 
um trabalho de excelência 
pois a comunidade escolar 
está presente, e ela é a for-
ça de nossa instituição”, 
disse a gestora Melissa.

Secretaria de Habitação de Caragua 
é transferida para o Indaiá

Prefeitura de Caçapava
e Conam oferecem

curso para funcionários

A Secretaria Municipal 
de Habitação informa que 
não haverá expediente no 
setor nos dias 5 e 6 de abril 

Na última terça-feira, 04, 
os funcionários da Pre-
feitura Municipal de Ca-
çapava participaram de 
um curso oferecido pela 
empresa Conam (Consul-

(quarta-feira e quinta-fei-
ra), em função da mudan-
ça para novo endereço no 
Indaiá, em Caraguatatuba.   

toria e Administração Mu-
nicipal) para atualização e 
melhorias no controle de 
entrada, saída e estoque 
de materiais nos Almoxa-
rifados do Município de 

A secretaria funcionava 
nas instalações da antiga 
Secretaria de Trânsito, Se-
gurança e Defesa Civil, na 
Av. Arthur Costa Filho, no 
Centro. O atendimento ao 
público retorna na próxi-
ma sexta-feira (7/04), das 
8h30 às 16h30, na Av. Mi-
nas Gerais, 1.290 – Indaiá, 
esquina com a Av. Mato 
Grosso (via da Catedral 
do Divino Espírito Santo, 
no sentido praia). Os tele-
fones são (12) 3885-1600/
(12) 99663-5688.

Caçapava.
O instrutor Patrick Vicente 
de Oliveira Santos, tam-
bém esclareceu dúvidas 
referentes a fase IV do 
projeto de Auditoria Ele-
trônica de Órgãos Públi-
cos (AUDESP), que é uma 
iniciativa do Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo no aperfeiçoamento 
do controle de gestão go-
vernamental que objetiva, 
através do concurso da 
tecnologia da informação, 
aprimorar os procedimen-
tos de coleta de dados e 
informações dos órgãos 
fiscalizados.


