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A GAzetA dos Municípios

Reunião discute
segurança no Carnaval
de Pindamonhangaba

Bloco do Barbosa agita 
Pré-Carnaval em

Moreira César
neste sábado

Prefeitura de Taubaté
realiza reunião para 

formação de Conselho 
Municipal de Cultura

Segurança é prioridade 
para a administração mu-
nicipal, principalmente 
durante as festividades 
carnavalescas, quando a 
cidade receberá centenas 
e até milhares de foliões. 
Por isso, na manhã desta 
quarta-feira (15), foi reali-
zada uma reunião específi-
ca sobre este tema, na Pre-
feitura. O coordenador de 
Eventos, Ricardo Flores, 

Ô ô Barbosa... ! O Bloco 
do Barbosa está de volta a 
Pindamonhangaba e será 
a atração do Pré-Carnaval 
em Moreira César, neste 
sábado (18). Neste ano, o  
bloco estará em novo tra-
jeto: a avenida Adhemar 
César Ribeiro, mais co-
nhecida como a Avenida 
do Zito. A concentração 
será às 15 horas, próxima 

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté vai 
realizar no dia 21 de feve-
reiro, às 19h, reunião para 
elaboração do cronograma 
e procedimentos para a re-
alização de eleição dos re-
presentantes da sociedade 
civil no Conselho Munici-
pal de Cultura.
A reunião, que será rea-
lizada no Centro Cultu-
ral Municipal “Toninho 
Mendes”, deve contar com 
segmentos como: Artes 
Visuais e Design, Artesa-
nato, Patrimônio Histó-
rico, Arquitetura e Urba-
nismo, Audiovisual e Arte 
Digital, Música, Artes 
Cênicas (Teatro, Dança e 
Circo), Cultura Popular, 

recebeu em seu gabinete o 
comandante da PM capi-
tão Ricardo Prolungati, a 
tenente PM Aline Franco, 
o comandante da Guarda 
Municipal, Sandro Faria 
e o secretário de Negócios 
Jurídicos, Anderson Plinio 
da Silva Alves. Durante a 
reunião, foram repassadas 
ações que serão tomadas 
pelas instituições para ga-
rantir a segurança na festa, 

à rotatória do Guardião de 
Moreira César. Durante o 
trajeto, o bloco luizense 
promete levar muita ale-
gria para os foliões que 
deverão lotar o percurso 
ao som da famosa marchi-
nha. As pessoas que forem 
prestigiar o evento podem 
aproveitar para fazer a do-
ação de 1 kg de alimento 
não-perecível nos postos 

Empresas e Produtores 
Culturais, Trabalhadores 
da Cultura, Instituições  
Culturais não-governa-
mentais, Patrimônio Cul-
tural Material e Imaterial e 
Literatura, Livro, Leitura e 
Biblioteca.
A inciativa atende ao Art. 
37, § 2º da Lei Comple-
mentar nº 398, de 24 de 
novembro de 2016. O en-
contro será aberto ao pú-
blico.
Para mais informações ou 
dúvidas, o telefone: (12) 
3635-5030 será colocado à 
disposição. O Centro Cul-
tural fica na praça Coronel 
Vitoriano, 1, no Centro.
Programação:
Reunião – Conselho Mu-

em todos os locais em que 
houver eventos da progra-
mação oficial.
O primeiro evento do Car-
naval Solidário 2017 será 
o Festival de Marchinhas, 
que será realizado de 17 
a 19 de fevereiro e terá 
dois ensaios abertos, nes-
ta quarta (15) e quinta-
feira (16), sempre a partir 
das 20 horas, no Largo do 
Quartel. 

de arrecadação também 
do Pré-Carnaval, colabo-
rando para o Carnaval So-
lidário 2017. As doações 
serão entregues ao Fundo 
Social de Solidariedade do 
município, que fará o re-
passe para as instituições 
assistenciais cadastradas. 
Essa é uma oportunidade 
se divertir e ainda ajudar a 
quem mais precisa. 

nicipal de Cultura
Dia 21 de fevereiro
19h às 19h:15min – Lista 
de presença;
19h15min às 19h30min – 
Explanação da importân-
cia dos fóruns setoriais e 
atribuições dos conselhei-
ros;
19h30min às 19h45min – 
Checagem dos segmentos 
presentes;
19h45min às 20:30h – 
Construção coletiva do 
cronograma e procedi-
mentos da eleição.
Centro Cultural Municipal 
“Toninho Mendes”: Praça 
Coronel Vitoriano, 1, no 
Centro.
Mais informações: (12) 
3635-5030.

Sítio do Picapau
Amarelo oferece

programação variada 
em Taubaté

O Sítio do Picapau Ama-
relo, em Taubaté, ofere-
ce nos próximos finais de 
semana de fevereiro uma 
programação variada para 
adultos e crianças que vi-
sitam o local.
Nos dias 18, 19, 25 e 26, 

o local apresenta a peça 
teatral “As Emili’annas”, 
às 16h. Já nos dias 21 e 
28, os visitantes poderão 
conhecer o Passeio do Vis-
conde, que visita os patri-
mônios culturais na região 
do sítio.

O sítio fica na avenida 
Monteiro Lobato, no bair-
ro Chácara do Visconde, 
s/n. O horário de funciona-
mento é de terça a domin-
go, das 9 h às 17h. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3625-5062.
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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.

Curiosidades

A maioria dos animais e plantas adaptam-se ao meio que os rodeia. Os castores 
fazem exatamente o contrário, eles alteram o ambiente de acordo com suas neces-
sidades. Constroem lagos e barragens para proteger as suas tocas que têm entradas 
subaquáticas.
***
Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neurótica tem conquistado a sim-
patia de muitos especialistas. Como o nome diz, a neurótica, defende uma espécie 
de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a partir do século 20, a neurótica 
ganhou destaque por apresentar bons resultados. O cérebro é como qualquer outra 
parte do nosso corpo. Quando o exercitamos, desenvolvemos novas habilidades e 
nos fortalecemos. Por outro lado, quando não fazemos exercícios necessários, o 
cérebro atrofia, perdendo a capacidade criativa, a memória e o raciocínio lógico.  
A prática desses exercícios é menos complicada do que parece. Basta que mude 
pequenos hábitos do seu dia a dia. Por exemplo, não vá ao mercado sempre pelo 
mesmo caminho, se vista de olhos fechados, converse mais com os outros, resolva 
revistas de passatempo, leia mais, escreva com os olhos fechados, etc. Apesar de se-
rem exercícios simples, eles estimulam o cérebro e auxilia a pessoa a viver melhor.

Humor

O sujeito leva o carro a uma oficina e o mecânico pergunta:
- Qual é o problema?
- Quero colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo!
- Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão.
- Mas não tem uma mais forte?
- Mas porque você quer uma buzina tão forte?
- É que os freios estão falhando...
***
Um dia um mineiro resolveu pescar sozinho, porque já ficava irritado com gente em 
volta dele. Vara na mão, lata de minhocas e lá vai ele pra beira do rio, bem cedinho. 
No caminho, um caboclinho começa acompanhá-lo. O mineiro pensando: Será que 
esse caboclinho vai ficar grudado em mim? Chegaram ao rio e o caboclinho do lado 
sem falar nada. O mineiro se arruma todo, começa a pescar e também não fala nada. 
O tempo passa e o caboclinho acocorado, olhando sem dar um pio. Já no finalzinho 
da tarde, o mineiro fica com pena e oferecendo uma vara para o caboclinho, diz:
- O menino, você quer pescar um pouquinho?
E o caboclinho respondeu:
- Deus me livre, não tenho paciência não, sô!

Mensagens

O que os filhos pensam do pai:

Aos 7 anos: Papai é um sábio, sabe tudo.
Aos 14 anos: Parece que papai se engana em certas coisas que me fala.
Aos 21 anos: Papai está um pouco atrasado em suas teorias, elas não são desta 
época.
Aos 28 anos: O velho não sabe nada, está caducando.
Aos 35 anos: Com a minha experiência, o velho nessa idade seria um milionário.
Aos 42 anos: Não sei se consulto o velho neste momento, talvez pudesse me acon-
selhar.
Aos 49 anos: Que pena o velho ter morrido, a verdade é que tinha umas idéias e 
umas clarividências notáveis.
Aos 56 anos: Pobre papai, era um sábio, como lamento tê-lo compreendido tão 
tarde.
***
A vida na Terra é somente temporária. Sem dúvida alguns vivem  como se fossem 
ficar aqui eternamente e se esquecem de serem felizes. O valor das coisas não está 
no tempo que duram, mas sim, na intensidade com que sucedeu. Por isso existem 
momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.
***
Os ventos que às vezes nos tiram algo que amamos são os mesmos que nos trazem 
algo que aprenderemos a amar. Por isso não devemos lamentar pelo que nos foi 
tirado, aprender a amar o que nos foi dado, pois tudo aquilo que é realmente nosso, 
nunca se vai para sempre.
***
Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente com coragem 
e determinação, pois se não resolvê-los no dia de hoje, certamente terá que fazê-lo 
no dia de amanhã, porque eles continuarão existindo enquanto não foram resolvi-
dos.

Pensamentos, provérbios e citações

Recordar um tempo feliz é ser feliz por algum tempo.
Não existe melhor travesseiro do que uma consciência tranqüila.
Um coração materno em qualquer lugar é um celeiro de luz.
Espere pela noite pra saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado da audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
Todo amor é eterno, se não era, não era amor.
Entre no peito, faça a pergunta a seu coração o que ele sabe.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro podia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.
Nunca se arrependa do bem que você faz.
Ninguém chega a ser sábio por acaso.
Temos que renunciar o mundo para compreendê-lo.
Só se vê com o coração, o essencial é invisível aos olhos.
Antes a tristeza da derrota que a vergonha de não haver tentado.
Nós temos o poder de mudar nós mesmos, mas não os outros.
De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
É durante a dificuldade que a gente conhece os grandes amigos.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.

MISCELÂNEA Prefeitura de Tremembé
utiliza borras de café 
para auxiliar na horta 

comunitária

A Prefeitura descarta cer-
ca de 50 quilos de pó de 
café/mês que são utiliza-
dos mensalmente pelos 
funcionários por meio da 
coleta seletiva. Na prefei-
tura, a borra é separada 
em um saco e levada a um 
container especifíco de 
lixo orgânico, que por sua 
vez é compostado na Hor-
ta Municipal.
Uma vez por semana, o 
material é recolhido pela 
equipe da Secretaria de 

Meio Ambiente. Os sacos 
contendo as borras de café 
são levados para a Horta 
Municipal , onde é feito o 
processo de compostagem.
Esse processo consiste em 
misturar a borra com ester-
co animal, restos de poda 
dos hortifrutigranejeiros, e 
outros materiais orgânicos 
para se decompor. Nes-
te processo, as minhocas 
presentes na mistura ace-
leram a decomposição e, 
em sessenta dias, o adubo 

está pronto.
De acordo com o Secre-
tário de Meio Ambiente, 
João Vicente , o adubo 
também será utilizado no 
paisagismo urbano, como 
de escolas e rotatórias. “A 
gente deixa de descartar o 
resíduo orgânico, que iria 
para o aterro sanitário, 
e devolve para a nature-
za aquilo que é dela, que 
são os restos de alimentos, 
como a borra de café”, ex-
plica.
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17 a 19 FESTIVAL DE MARCHINHAS
20h - Largo do Quartel
Banda ValeSom
 
Dia 18/02 - sábado
15h - Pré-Carnaval em Moreira César
Com o Bloco do Barbosa
Saída: Av. José Adhemar César Ribeiro
(Avenida do CE Zito)
 
Dia 22/02 - Quarta-feira
Associação Atlética Ferroviária
20h - Bloco “Academia Ferroviária”
Saída: em frente à A.A. Ferroviária
 
Dia 25/02 - sábado
Avenida Cel. Fernando Prestes
10h - Bloco das Dondocas
 
Largo do Quartel
15h - Matinê: Banda ValeSom
16h - Bloco Juca Teles
(Participação do Bloco do Cupim)
19h - Banda Charles Anjo 45
 
Avenida do Samba
19h - Banda Multiband
 
Dia 26/02 - domingo
Largo do Quartel
15h - Matinê: Banda ValeSom
17h - Pé na Cova
18h - Bloco Reação (Igreja da Cidade)
19h - Banda Só pra Recordar
 

Projeto Guri oferece 39 vagas 
para Pindamonhangaba

Pindamonhangaba
divulga programação do 
Carnaval Solidário 2017

O Projeto Guri, mantido 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo, em parceria 
com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, oferece 39 
vagas nos dois polos de 
Pindamonhangaba: Mo-
reira César e Araretama. 
As inscrições são até 24 de 
fevereiro.
O Polo Distrito de Moreira 
César tem 20 vagas para 
os cursos de violino, viola 
clássica, contrabaixo acús-
tico, violoncelo, clarinete, 
flauta transversal, saxofo-
ne e percussão. O Polo-
Pindamonhangaba tem 19 
vagas para coral infantil, 

Pindamonhangaba reali-
za, neste ano, o Carnaval 
Solidário. A programação 
será aberta no dia 17 de 
fevereiro, com o 10º Fes-
tival de Marchinhas “Dar-
cy Torres”, no Largo do 
Quartel. Os eventos conti-
nuam com o Bloco do Bar-
bosa em Moreira César, 
neste ano em novo trajeto: 
a avenida do CE Zito.
Os blocos começam a ga-
nhar as ruas da cidade na 
quarta-feira, dia 22, com 
o Bloco Academia Ferro-
viária, que sai às 20 ho-
ras de frente do clube. E, 
a partir do sábado, dia 25, 
Pindamonhangaba terá 
Dondocas, Juca Teles, 
Socó da Madrugada, Los 
Beudos, shows e desfile 
de blocos na Avenida do 
Samba e matinês no Lar-
go do Quartel. Para além 
da alegria dos foliões, o 
Carnaval Solidário de Pin-
damonhangaba será uma 
oportunidade para ajudar 
aqueles que mais preci-

coral juvenil e violão.
Interessados devem ter de 
6 a 18 anos incompletos.
Para realizar a matrícula, 
é necessário comparecer 
diretamente ao polo em 
que deseja estudar, acom-
panhado pelo responsável, 
e apresentar os seguintes 
documentos: Certidão de 
Nascimento ou RG do 
aluno (original e cópia); 
Comprovante de matrícu-
la escolar e/ou declaração 
de frequência escolar; RG 
do responsável (original e 
cópia); Apresentação do 
comprovante de endereço 
para consulta.

sam. Blocos da cidade se 
uniram e estão arrecadan-
do alimentos, junto a ven-
da de seus abadás, e postos 
de arrecadação também 
serão instalados nos even-
tos carnavalescos. Todos 
os alimentos arrecadados 
serão entregues ao Fundo 
Social de Solidariedade, 
que irá repassá-los para as 
instituições sociais e aju-
dar famílias necessitadas. 
As entidades filantrópicas 
também estão com espa-
ço garantido no Festival 
de Marchinhas e matinês 
para comercialização de 
alimentos, bebidas e ade-
reços carnavalescos.
Carnaval para a Família
Em ano de crise econômi-
ca, o ideal é reduzir custos. 
Pindamonhangaba segue 
nesta linha, realizando o 
Carnaval de maneira mais 
enxuta e com foco direcio-
nado para a diversão e se-
gurança das famílias.
Com ações simples, mas 
que não tiram o brilho da 

Não é preciso ter conheci-
mento prévio de música, 
nem possuir instrumento 
ou realizar testes seletivos. 
O início das aulas ocorre 
de acordo com a data de 
matrícula de cada aluno.
Polo Pindamonhangaba
Vagas: 19 As vagas dispo-
níveis estão distribuídas 
nos cursos: coral infantil, 
coral juvenil e violão
Telefone: 3642-2047
Horário das aulas: terças e 
quintas-feiras, das 13h30 
às 18h
Endereço do polo: R. Be-
nedito Darci Monteiro, 
160, Araretama
Polo Distrito de Moreira 
César Vagas: 20
As vagas disponíveis es-
tão distribuídas nos cur-
sos: violino, viola clássi-
ca, contrabaixo acústico, 
violoncelo, clarinete, flau-
ta transversal, saxofone e 
percussão
Telefone: 3637-4476
Horário das aulas: segun-
das e quartas-feiras, das 
14h30 às 17h30
Endereço do polo: R. Dr. 
Gonzaga, s/nº, Moreira 
César

festa, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba está re-
duzindo os custos com o 
Carnaval em aproximada-
mente 50%.
Esse feito foi possível gra-
ças a diminuição de cinco 
para quatro dias de progra-
mação, redução da estrutu-
ra e eventos que terão seu 
horário de término mais 
cedo, seguindo orientação 
da Polícia Militar para a 
segurança e conforto de 
todos os foliões.
O Carnaval Solidário será 
voltado às famílias e, por 
isso, não houve economia 
nem na quantidade de sa-
nitários químicos disponí-
veis e nem na segurança 
para o evento. Além das 
equipes contratadas, o 
carnaval de Pinda conta-
rá com reforço do efetivo 
da PM, guarda munici-
pal, brigadistas, plantão 
do Corpo de Bombeiros e 
ambulâncias disponíveis 
para emergências nos lo-
cais de eventos.

15h30 - Bloco Los Beudos
Rua Capitão Vitório Basso
 
Avenida do Samba
Desfile dos Blocos Carnavalescos
19h - Bloco FFDÉF
19h40 - Bloco Chique Chitas
20h30 - Bloco Império da Banana Ouro
21h15 - Bloco Nego Loko
21h45 - Banda Sambatuque
 
Dia 27/02 - segunda-feira
Largo do Quartel
15h - Matinê - Banda ValeSom
16h - Bloco Socó da Madrugada/ Banda 
Folia
19h - Bloco El Sombrero
19h - Banda Gold
 
Avenida do Samba
19h - Banda Nota Samba
 
Dia 28/02 - terça-feira
Largo do Quartel
15h - Matinê - Banda ValeSom
17h - Aulão de Zumba
19h - Banda Trio Os Marchinhas
 
Avenida do Samba
Desfile dos Blocos Carnavalescos
19h - Bloco Amigos do Terreirão
19h40 - Bloco do Português
20h30 - Bloco Pé na Cova
21h15 - Bloco do Coringão

PROGRAMAÇÃO FINAL
CARNAVAL SOLIDÁRIO 2017
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Equipe de Taubaté
conquista nove medalhas

na Copa América
de Taekwondo

A equipe de Taekwondo de 
Taubaté conquistou nove 
medalhas na Copa Amé-
rica da modalidade, neste 
final de semana, dias 11 e 
12 de fevereiro, em Arujá.
Foi o primeiro campeona-
to do time nesta tempora-
da de 2017 e serviu para 
mostrar o bom preparo dos 
atletas e a esperança de 
mais conquistas durante o 

ano. Agora, os taubateanos 
se preparam para a primei-
ra etapa do Campeonato 
Paulista, que acontece em 
março. Confira os resul-
tados de Taubaté na Copa 
América: Rayane Lenzi 
(+57kg) – 1º lugar – Ouro
Joao Victor Pires – 1º lu-
gar – Ouro
Thiago Billard – 1º lugar – 
Ouro

Mariana Sosa (-67kg) – 2º 
lugar – Prata
Miriam Monteiro (-57kg) 
– 2º lugar – Prata
Marcos Vianna (-80kg) – 
2º lugar – Prata
Otavio Pires – 2º lugar – 
Prata
Felícia da Costa (+73kg) – 
3º lugar – Bronze
Diego da Costa (-54kg ) – 
3º lugar – Bronze

Prefeitura de Taubaté 
abre inscrições para o 

Simube 2017

A Prefeitura de Taubaté 
abriu nesta segunda-fei-
ra, dia 13 de fevereiro, as 
inscrições do Simube (Sis-
tema Municipal de Bolsas 
de Estudo) para cursos de 
graduação e técnico pro-
fissionalizantes.
A ficha de inscrição esta-
rá disponível até 24 de fe-
vereiro, neste link www.
taubate.sp.gov.br/simu-
be/2017/menu.html.
O candidato deve-
rá preenchê-la, im-
primir e juntar toda  
documentação exigida 
no edital, como cópia do 
comprovante de matrícula; 
cópia do RG, CPF, carteira 
de trabalho e comprovan-
te de rendimentos do can-
didato e dos membros do 
grupo familiar; compro-
vante de residência; dentre 
outros. A documentação 
deve ser entregue na insti-
tuição de ensino até às 17h 
do dia 24 de fevereiro.
Para garantir a parti-
cipação no processo,  
o candidato deve estar 
matriculado em uma das 

instituições de ensino ca-
dastradas junto ao Conse-
lho de Administração do 
Fundo Municipal de Bol-
sas de Estudo, deve residir 
em Taubaté nos últimos 
cinco anos e não pode ter 
nenhum outro benefício 
semelhante, como outras 
bolsas.
Após o término do período 
de inscrições, a instituição 
de ensino e o Conselho de 
Administração do Fundo 
Municipal de Bolsas de 
Estudo vão conferir a do-
cumentação e classificar 
os candidatos inscritos de 
acordo com o índice de ca-
rência.
MODALIDADES DE 
BOLSAS
A bolsa custeio é desti-
nada aos alunos classi-
ficados entre os maiores 
índices de carência, rece-
bendo uma bolsa de es-
tudos nos valores entre  
25% a 100% da mensali-
dade, não sendo obrigató-
ria a restituição ao fundo. 
Apenas 20% do montante 
destinado ao fundo será 

para essa modalidade.
Na modalidade finan-
ciamento, o bolsista  
firmará contrato afirmando 
o compromisso de restitui-
ção ao Fundo Municipal 
de Bolsas de Estudo dos 
valores após o término do 
curso, podendo chegar a 
100% de financiamento.
A bolsa estágio permite 
que o aluno realize es-
tágio não remunerado  
nas secretarias municipais, 
tendo como contrapartida 
a bolsa integral.
Os funcionários munici-
pais também podem ser 
beneficiados, através da 
bolsa servidor, desde que 
tenham passado pelo es-
tágio probatório, garantin-
do 50% de benefício, sem  
ressarcimento no futuro.
E ainda há a bolsa para pes-
soa com deficiência, que 
poderá participar desde que  
comprove sua deficiência 
através de laudo atuali-
zado emitido por profis-
sional habilitado, ficando 
o bolsista dispensado do 
ressarcimento.

Palestra motivacional
integra valorização dos 

funcionários
da Subprefeitura de Pinda

A valorização do funcio-
nário é uma das diretrizes 
da administração muni-
cipal, para oferecer um 
melhor atendimento à po-
pulação. Diversas ações 
estão sendo realizadas 
desde o início do ano para 
acolhimento e integração 
do servidor.
Na segunda-feira (13), os 
funcionários e PEADs da 
Subprefeitura de Moreira 
César receberam a ação, 
por meio de uma palestra 
motivacional, com a fisio-
terapeuta ocupacional e 
coach Elaine Cristina Fer-
reira. O evento foi reali-
zado no Recinto São Vito, 
para cerca de 100 pessoas.

Durante a atividade, que 
contou com diversas dinâ-
micas, foram transmitidas 
lições para um olhar mais 
positivo diante das situa-
ções do cotidiano. A inten-
ção é valorizar o servidor, 
mas também colaborar 
para a melhora de sua qua-
lidade de vida como um 
todo.
Na ocasião, os funcioná-
rios também puderam ter 
contato direto - alguns 
pela primeira vez - com 
o prefeito e o subprefeito,  
tendo a oportunidade de 
ouvir e falar. Foi, ainda, 
um espaço para a inte-
gração entre os próprios 
funcionários, pois muitos 

trabalham em setores dis-
tantes uns dos outros e não 
têm a convivência do dia a 
dia.  
Além desta palestra, a 
gestão da Subprefeitura 
está procurando também 
humanizar o relaciona-
mento entre os integran-
tes da equipe, com ações 
simples, como a lem-
brança do dia do ani-
versário, por exemplo.  
“Muitas vezes, até os me-
nores gestos são significa-
tivos para que os funcio-
nários possam saber como 
são importantes e que fa-
zem a diferença”, obser-
vou o subprefeito Nilson 
Luis de Paula Santos.

Pinda participa de
seminário de dirigentes 
municipais de educação

Pindamonhangaba esteve 
representada pelo secre-
tário de Educação, Prof. 
Júlio Valle, e pela direto-
ra Pedagógica, Luciana 
Ferreira, no Seminário “A 
Gestão da Educação Mu-
nicipal em Rede”, reali-
zado no dia 31 de janeiro, 
na capital paulista, pela 
Undime SP - União dos 
Dirigentes Municipais de 
Educação Seccional São 
Paulo.
Na ocasião, os dirigentes 
puderam participar das 
oficinas sobre os progra-
mas do governo Federal, 
Estadual e demais institui-
ções voltadas à Educação.
A parte da manhã foi uti-
lizada para a discussão a 
respeito dos desafios da 
gestão em Rede e a agen-
da dos cem primeiros 
dias. Participaram deste 

momento, representantes 
das instituições: Undi-
me São Paulo, Secretaria 
de Educação do Estado 
de São Paulo, Secretaria 
de Educação Básica do  
Ministério da Educação, 
Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas (Inep), 
Secretaria de Articulação 
com os Sistemas de En-
sino, Undime Nacional 
e Associação Paulista de 
Municípios.
No período da tarde, fo-
ram realizadas as oficinas 
de Programas em Rede, 
entre eles: Plano Nacio-
nal de Alimentação Es-
colar (PNAE); Progra-
ma Dinheiro Direto na 
Escola / Programa Mais  
Educação; Plano de Ações 
Articuladas (PAR): Elabo-
ração e acompanhamento 
da liberação de recursos; 

Planejamento da Deman-
da Escolar, Censo Escolar 
/ Prodesp; Sistemas e Pro-
jetos de Avaliação Educa-
cional; Saresp; Pacto Na-
cional de Alfabetização na 
Idade Certa (Pnaic), entre 
outros.
“Compartilhamos, eu e 
Luciana, a convicção de 
que a relevância de par-
ticipar deste evento re-
side justamente em nos 
aproximar de outras es-
feras do poder público 
estadual e federal, o que 
nos permite compreender 
com mais profundidade  
as relações que regem a 
educação em nosso país e 
afinar políticas públicas, 
condutas e princípios jun-
to aos demais secretários 
de educação dos municí-
pios de São Paulo”, ava-
liou Prof. Júlio Valle. 


