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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé 
usará Call Center para 
cobrança “amigável”

da dívida ativa

Prefeitura de Caçapava 
recupera sanitários

públicos do
Mercado Municipal

Flit 2017 leva 18.000 
pessoas à Avenida do 

Povo em Taubaté Fundo Social promove
bazar de mudas de árvores 
na Praça do Massaguaçu e 
no Travessão em Caraguá

O objetivo é criar soluções 
que não prejudiquem ne-
nhuma das partes, e, por 

Para oferecer mais segu-
rança e comodidade aos 
usuários dos banheiros pú-
blicos da cidade, a Prefei-

Após uma semana de 
atividades e 70 horas 
de atrações, a Flit 2017 
(Feira de Literatura In-
fantil de Taubaté) che-
gou ao fim no último  
domingo, dia 17 de setem-
bro, com mais de 4.000 
pessoas presentes à Ave-
nida do Povo para o show 
de encerramento com o 
cantor Toquinho e um co-
ral de 1.000 alunos da rede 
municipal de ensino.
Ao todo foram ofereci-
das 79 atrações duran-
te a feira. Caravanas de 
estudantes de Tauba-
té e cidades da região  
estiveram presentes para 
participar de teatro e con-
tação de histórias, totali-
zando 3.613 alunos de se-
gunda a sexta-feira.
Foram 365 alunos na se-
gunda-feira, 420 na terça-
feira, 534 na quarta-feira, 

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Caraguata-
tuba vendeu nesta segun-
da-feira (18/9) um total 
de 91 mudas no Bazar da 
Solidariedade, que expôs 
um total de 488 mudas de 
árvores frutíferas e orna-
mentais para venda a R$ 
30 cada.
Nesta terça (19), parte das 
mudas permanece na Praça 
Jorge de Castro, no bairro 
do Travessão, região Sul, 
para a venda das 8h30 às 
16h30. Outras mudas se-
guem também para a ven-

meio das negociações, 
recuperar receita, permi-
tindo ao município dar se-

tura de Caçapava realizou 
o conserto dos telhados 
e a troca das portas das 
instalações sanitárias do 

948 na quinta-feira e 1.346 
na sexta-feira.
Na sexta-feira, dia 15, o 
período da tarde recebeu 
ainda mais 1.800 crianças, 
que foram todas atendi-
das pela escritora e atriz 
mirim Letícia Braga, a 
Sol, da série Detetives  
do Prédio Azul, que foram 
conhecê-la e autografar 
seus livros.
A praça de alimentação 
Tia Nastácia acomodou 
12 food trucks e duas food 
bikes com variedade de 
sabores como comida ja-
ponesa, mexicana, italia-
na, além de hamburgueres, 
churros, cookies, raspadi-
nhas e sorvete na chapa, 
entre outros.
Onze editoras estiveram 
presentes e expuseram 
mais de 1.000 títulos da li-
teratura infantojuvenil.
O objetivo da FLIT foi 

da na Praça do Massagua-
çu, das 9h às 16h.
A presidente do Fundo 
Social, Samara Fraschetti 
Bastos de Aguilar, informa 
que com as vendas desta 
terça-feira, a entidade já 
arrecadou R$ 2.730,00. 
“Todo o valor arrecadado 
será revertido aos progra-
mas e ações da entidade”, 
ressaltou.
Para a moradora do Tra-
vessão, Gildete Sodre, esta 
foi uma ótima oportuni-
dade para comprar uma 
muda de jabuticaba que 

quência aos investimentos 
em serviços e equipamen-
tos para a comunidade.

Mercado Municipal. Este 
mês também terá início os 
reparos na rede elétrica do 
mercado.

o de consolidar Tauba-
té como Capital Nacio-
nal da Literatura Infantil. 
A feira foi promovida 
pela Prefeitura de Tauba-
té com o apoio do Proac  
(Programa de Ação Cultu-
ral), através da Secretaria 
de Estado da Cultura, e 
curadoria do Icult (Institu-
to de Cultura e Cidadania).
A Flit 2017 contou com a 
parceria e o patrocínio ofi-
cial da EMS Farmacêutica, 
maior laboratório farma-
cêutico no país, que tem 
um histórico de apoio a di-
versos projetos de respon-
sabilidade social com o ob-
jetivo de promover saúde,  
qualidade de vida e bem
-estar. Além disso, a Flit 
teve o apoio da CBL (Câ-
mara Brasileira do Livro), 
ABC Transportes, CCR 
Nova Dutra, Net e Varan-
da Espetinhos.

pretende levar para o seu 
sítio. “Acho que o valor 
está justo, principalmente, 
por ser uma muda de jabu-
ticaba”, observou.
Por estarem sendo co-
mercializadas irregu-
larmente, as mudas fo-
ram apreendidas pela 
Fiscalização do Comércio.  
As mercadorias apreendi-
das só são encaminhadas 
ao Fundo Social de Soli-
dariedade depois de um 
prazo de 10 dias – período 
dado ao infrator para re-
correr da penalidade.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inadequada pode 
ser um fator de risco. Muitos nutrientes são necessários para a saúde dos 
ossos. Alguns deles merecem especial atenção, pois são componentes 
chaves para o processo, como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O 
cálcio está presente nos leite, queijo, iogurtes, brócolis, couve manteiga, 
soja, tofu, feijão, peixes (lambari, manjuba, pescada e sardinha), gergelim, 
ementes de chia, farinha de amaranto e quinua. O magnésio está presente 
nos cereais integrais, nas carnes, nas oleoginosas e nas verduras escuras. A 
principal fonte de vitamina D é a exposição ao Sol, mas na dieta é encon-
trada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha e atum), n fígado bovi-
no, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. Além disso, estu-
dos recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também influencia 
positivamente na formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre 
de intolerância à lactose, deve evitar ingerir leite e seus derivados. Então, 
como proceder nesses casos? Para essas pessoas a alternativa é buscar 
outros alimentos como pescados, alimento solúvel à base de soja, tofu, 
couve manteiga, brócolis, feijão, sementes de chia, quinua, além de evitar 
alimentos que impedem a absorção desses minerais, como o excesso de 
fibras nas refeições ricas em cálcio e o excesso de bebidas industrializa-
das, como refrigerantes. Alguns pacientes toleram o consumo de queijos e 
iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Um brasileiro entra na Delegacia em pleno sul do Brasil e dirige-se ao 
delegado:
- Vim me entregar. Cometi em crime e desde então não consigo mais viver 
em paz.
- Mas o senhor sabe, aqui as leis são muitas severas e são cumpridas e se 
o senhor é mesmo culpado não haverá apelação, nem dor de consciências 
que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul da cidade.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atra-
vessam as ruas e as estradas a todo momento!
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o se-
nhor seria outro qualquer.
- Mas não tive a hombridade de avisar a família daquele pobre homem, 
sou um crápula.
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repú-
dio popular, passeata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, 
acho o senhor um pacifista, merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, és um benfeitor, 
outro qualquer o abandonaria para ser devorados pelos urubus ou outros 
animais, provavelmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava ele gritava: Estoy vivo! Estoy vivo! No 
estoy muerto!
- Tudo mentira, o senhor sabe que esses argentinos mentem muito! Vá em 
paz!

Mensagens

Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. 
A existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia 
que você venha a aceitar influenciará seu espírito, escolha os pensamentos 
do bem para orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa 
cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro não se detenha para 
lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida porque 
somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil 
viver bem se não aprendemos a conviver, A vida é lei da natureza, mas a 
vida pessoal é obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência 
dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que pre-
cisamos entender em nossas próprias experiências. Seu ideal é o caminho, 
tanto quanto seu trabalho é viver.
***
A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria, ela é o lar 
onde a união e o companheirismo se desenvolve. A passagem social pela 
Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando 
na ocasião de espíritos encarnados nos tratássemos, dentro de casa, pelo 
menos com as cortesias que dispensamos aos nossos amigos.

Pensamentos, provérbios e citações

Ninguém duvida tanto como aquele que mais sabe.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
Amar é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe.
Quem sente saudades já conheceu a felicidade.
Faça com que a sua língua não vá além do vosso pensamento.
Quanto maior a força tanto maior perigoso o abuso.

Inscrições para a 3ª
Caminhada Solidária do 

Trabiju começam
nesta semana

A 3ª edição da Caminhada 
Solidária do Trabiju será 
realizada no dia 30 de se-
tembro, mas as inscrições 
já começam nesta segun-
da (18), na sede do Fundo 
Social. Para se inscrever, é 
necessário a doação de um 
brinquedo, de qualquer va-
lor. As vagas são limitadas 
em 120. Nesta edição não 
haverá limite de idade, po-
rém as crianças devem es-
tar acompanhadas dos pais 
e todos devem preencher o 
termo de responsabilidade.
Os grupos serão divididos 
em 4 turmas de 30 pessoas, 
e a caminhada será reali-
zada na Trilha da Gruta. O 
Coordenador de Eventos, 
Ricardo Flores, destaca 
que o percurso é de fácil 
acesso. “Nós começare-
mos pela Trilha do Ariete, 
onde os visitantes poderão 
conhecer o monumento 
histórico “Amortecedor de 
Ariete”, que tinha a função 
de amortecer a queda da 

água na década de 1900. 
Depois, iremos seguir para 
a Trilha da Gruta, que ser-
ve como abrigo para os 
animais do parque, e a ca-
minhada irá finalizar com 
chave de ouro na Trilha da 
Cachoeira e da Ponte Pên-
sil”, explicou.
Além do momento de la-
zer em contato com a natu-
reza, Flores ressalta ainda 
a importância da seguran-
ça dos participantes. “A 
segurança é a nossa princi-
pal preocupação, por isso, 
iremos contar com o apoio 
da Guarda Ambiental, da 
brigada e do exército”, 
afirma.
Além da caminhada, os 
inscritos receberão mudas 
de árvores, entregues pelo 
Departamento de Meio 
Ambiente e participarão 
de um café. O evento terá 
uma homenagem para o 
arquiteto e urbanista, Ney 
Marcondes, idealizador 
do conceito indigenista do 

Parque Natural, criador 
das ocas. 
Outra atração do dia será 
a doação das fotografias 
da exposição itinerante do 
grupo Olhos de Pindamo-
nhangaba, com acervo de 
42 fotos do Parque do Tra-
biju, realizada por cerca de 
30 munícipes com a ajuda 
de fotógrafos profissionais 
voluntários.
O evento é uma parce-
ria entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Coordenadoria de 
Eventos e parceiros, Fun-
do Social da Solidariedade 
e Conselho Gestor do Par-
que Natural Municipal do 
Trabiju.
O Fundo Social de Solida-
riedade fica localizado na 
Rua Deputado Claro Cé-
sar, n°53, no centro, e está 
aberto das 8 às 17 horas. 
Para as pessoas que não 
conseguirem se inscrever, 
o parque estará aberto para 
visitação.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 186, Termo nº 6640
Faço saber que pretendem se casar CRISTIANO CESARIO e FRANCISCA 
LÚCIA ALVES CARDOSO, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tremembé - SP, nascido em 25 de setembro de 1972, de profissão motorista, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de BENEDICTO ARMANDO CESARIO, de 80 anos, natural de Tremem-
bé/SP, nascido na data de 9 de junho de 1937 e de MARIA ISABEL CESARIO, 
de 70 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 31 de janeiro de 1947, am-
bos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, 
nascida em 4 de outubro de 1966, de profissão do lar, de estado civil divorciada, 
residente e domiciliada na Rua Miguel Alves Cardoso, nº 70, casa 06, Padre 
Eterno, nesta cidade, filha de MIGUEL ALVES CARDOSO, falecido em Tre-
membé/SP na data de 4 de junho de 1976 e de GEORGINA MARIA CABRAL 
CARDOSO, de 80 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 5 de maio 
de 1937, residente e domiciliada em 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 186, Termo nº 6641
Faço saber que pretendem se casar ÍGOR LEMES DA COSTA RAMOS e JÚ-
LIA TAINÁ RODRIGUES DAS DORES, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Campo Grande - MS, nascido em 26 de janeiro de 1994, de profissão 
engenheiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Castro alves, 
nº 32, Campos do Conde 2, nesta cidade, filho de MARCOS ANTONIO DA 
COSTA RAMOS, de 58 anos, natural de Rio de Janeiro/RJ, nascido na data 
de 22 de dezembro de 1958, residente e domiciliado em Saquarema/RJ e de 
MARIA JOSÉ SIMÕES LEMES DA COSTA RAMOS, de 51 anos, natural de 
Guaratinguetá/SP, nascida na data de 20 de outubro de 1965, residente e domici-
liada em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 8 de outubro 
de 1995, de profissão engenheira, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua Benedito de Paula, nº 314, Jardim Santana, nesta cidade, filha de GIL-
BERTO DAS DORES, de 55 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 
4 de fevereiro de 1962 e de ANGELA MARIA DAS DORES, de 54 anos, natural 
de Tremembé/SP, nascida na data de 24 de março de 1963, residentes e domi-
ciliados em 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

Alinhador de Pneus
Almoxarife
Auxiliar de Cozinha
Cozinheiro Geral
Cuidador de Idosos
Garçom
Pintor industrial
Técnico de Enfermagem

DOCUMENTOS NECES-
SÁRIOS PARA CADAS-
TRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE 
TRABALHO -NÚMERO 
DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviá-
ria Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIO-
NAMENTO: SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA DAS 
08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o in-
teresse em cadastrar vagas 
abertas  entrar em contato 
pelo e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com

Jardim Santa Catarina 
recebe unidade escolar 
revitalizada em Taubaté

Prefeitura promove programação 
extensa em comemoração a
Semana da Árvore em Pinda

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Educação, entrega na pró-
xima terça-feira, dia  19 de 
setembro, a revitalização 
da EMEF Prefeito Álvaro 
Marcondes de Mattos, no 
Jardim Santa Catarina.
Foram investidos R$ 
716.188,57 na reforma 
da unidade, com melho-
rias na cozinha da me-
renda, despensa, cozinha  
dos professores, banheiro 
dos alunos e dos professo-
res, troca de piso do pátio, 

Durante a próxima sema-
na, do dia 18 a 22, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
por meio do Departamento 
de Meio Ambiente, Casa 
Verde e do Conselho Mu-
nicipal do Meio Ambiente 
(CONDEMA), irá promo-
ver a Semana da Árvore.
O dia da Árvore é come-
morado de fato no dia 21, 
e serve para conscientizar 
as pessoas sobre a impor-
tância da preservação am-
biental. A semana do dia 
da árvore é especialmente 
importante para a cidade 
de Pindamonhangaba, já 
que o ilustre engenheiro 
Dr. João Pedro Cardoso, 
nascido no município foi 
quem instituiu a data no 
País. O Diretor de Meio 
Ambiente Fred Gama 
acredita que a data auxilia 
na comunicação da Prefei-
tura com os munícipes em 

bebedouros, secretaria ad-
ministrativa, pintura geral, 
manutenção elétrica e hi-
dráulica.
Atualmente são cer-
ca de 17 mil alunos, 
de Educação Infantil  
e Ensino Fundamental, no 
Período Integral nas uni-
dades escolares da rede 
municipal de ensino. So-
mente nesta escola são 
atendidos 1.100 alunos.
Até agora já foram refor-
madas e/ou ampliadas 
mais de 100 escolas mu-

relação ao meio ambiente 
da cidade, onde todos po-
dem discutir sobre novas 
ideias que ajudem na pre-
servação da cidade. 
“O meio ambiente possui 
três datas importantes: O 
dia da água no dia 22 de 
março, o dia mundial do 
meio ambiente em 5 de 
junho e o dia da árvore no 
dia 21 de setembro. Todas 
as datas nós transforma-
mos em semanas de cons-
cientização, promovendo 
diversas atividades para a 
população. É necessário 
ressaltar que é importante 
preservar a natureza todos 
os dias, mas nessas datas 
nós aproveitamos para 
dialogar com a popula-
ção, com uma aproxima-
ção maior dos munícipes”, 
destaca. Programação 
A abertura da semana será 
na segunda-feira (18), às 

nicipais, incluindo a re-
vitalização de 36 quadras 
descobertas e 4 cobertas 
dessas unidades. Outras 
seis novas escolas foram 
construídas e mais seis es-
tão em construção.
Serviço
Revitalização da EMEF 
Prefeito Álvaro Marcon-
des de Mattos
Dia: 19 de setembro
Horário:  10h
Endereço: Rua Terezinha 
de Fátima Cursino, 105, 
Jardim Santa Catarina

8h com a palestra do histo-
riador Dr. José Lelis sobre 
o criador da data, e a im-
portância dela; 
Às 9h o Dr. José Luiz do 
Instituto Florestal tam-
bém irá palestrar sobre 
a importância da árvo-
re; Das 11h às 12h o  
Diretor de Meio Ambien-
te Fred Gama irá falar 
de ideias para a regula-
mentação da Lei de ar-
borização, todos no Au-
ditório da Prefeitura; A 
equipe do Departamento de  
Meio Ambiente irá promo-
ver um plantio de mudar 
no Residencial Andrade 
das 8h às 11h; No período 
da tarde, das 13h às 16h o 
Auditório irá receber uma 
mesa redonda e a equipe 
da Casa Verde irá promo-
ver uma exposição de qua-
dros com árvores e jogos 
ambientais.

Atletismo de Taubaté
é ouro nos Jogos

Escolares da Juventude

A atleta taubateana Ka-
thelyn Rocha, 14 anos, 
venceu na manhã des-
ta sexta-feira, 15 de se-
tembro, os 1.000m rasos 
dos Jogos Escolares da 
Juventude, competição  
nacional, que acontece em 
Curitiba-PR. Kathelyn foi 
campeã com o tempo de 

3min02s, o que a fez que-
brar o recorde brasileiro da 
categoria até 14 anos.
Em agosto a atleta re-
presentou a equipe sub 
16 de Taubaté no Cir-
cuito Estadual e teve  
dupla vitória nos 1.000m 
livres e nos 1.000m com 
obstáculos. Nos 1.000 m 

livres, ela chegou a assu-
mir a liderança do ranking 
brasileiro com o tempo de 
3’33”.
Com a vitória, Ka-
thelyn garantiu vaga 
para o Campeonato  
Sulamericano Escolar, que 
será realizado em dezem-
bro na Bolívia.
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IV Festival de Música da 
Juventude divulga

selecionados e ordem 
de apresentação

O Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura finalizou, 
na tarde desta quinta-fei-
ra (14), a seleção e ordem 
de apresentação dos par-
ticipantes do IV Festival 
de Música da Juventude. 
Neste ano, o evento será 
realizado no Teatro Gal-
pão, dias 19, 20 e 21, a 

partir das 18 horas, com 
entrada gratuita.
O Festival abrange todos 
os gêneros musicais e será 
dividido em duas catego-
rias: Composição inédita 
e Interpretação. O valor 
do prêmio para o primei-
ro lugar será R$ 2.588,08, 
o segundo receberá R$ 

1.294,04 e o terceiro R$ 
647,02.
Na terça-feira (19), será 
realizado o Ensaio Geral. 
Na quarta-feira (20), será 
a eliminatória da categoria 
Composição. E, na quinta-
feira (20), será a final das 
categorias Composição e 
Interpretação.

Projeto Educação/Turismo
Cultura é discutido em

reunião na Prefeitura de 
São Bento do Sapucaí

Conselho de Juventude
realiza Encontro de
Grêmios Estudantis

em Ubatuba

A manhã de quinta-fei-
ra, 14/09, teve início com 
uma reunião para tratar 
sobre a concepção de um 
projeto que envolve Edu-
cação, Turismo, Cultura, 
Financeiro, dentre outros. 
A convite da Secretaria 
Municipal de Turismo e 
Desenvolvimento Eco-
nômico, a palestrante, Sr. 
Glória Bravin, Secretária 

O Conselho Municipal de 
Juventude (Comjuv) de 
Ubatuba está organizan-
do o primeiro Encontro 
de Grêmios Estudantis do 
município. O evento acon-
tece no Dia da Juventude 
Brasileira, 22 de setembro, 

de Turismo de Campos 
do Jordão, veio conversar 
e apresentar a proposta ao 
Prefeito, equipe gestora 
da Prefeitura, Diretoras 
das escolas municipais e 
estaduais e COMTUR. O 
projeto contempla levar 
aos alunos, de forma lúdi-
ca, dados sobre o municí-
pio, trabalhando diversas 
áreas, como cidadania, 

no Centro de Convenções 
de Ubatuba (rua Lia de 
Barros s/n – Itaguá), das 
14 às 18 horas.
O objetivo do encontro é 
promover a integração en-
tre os 12 grêmios das es-
colas públicas da cidade e 

pertencimento local e re-
gional, educação, turismo, 
cultura, meio ambiente e 
mais. A proposta foi apre-
sentada, anteriormente, ao 
Codivap, que compreende 
44 municípios, a fim de 
implantá-la em âmbito re-
gional.
Todos estão trabalhando 
em prol de um desenvolvi-
mento consciente e eficaz.

destes com as instâncias 
gestoras da Educação no 
município e no Estado, 
bem como o Comjuv.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo email: 
comjuv.ubatuba@gmail.
com

A prova do l’étape Brasil 
em Cunha agora faz parte 
do calendário turístico do 

Estado de São Paulo

12 DE SETEMBRO DE 
2017
128ª SESSÃO ORDINÁ-
RIA – Assembleia Legis-
lativa
AUTÓGRAFOS EXPE-
DIDOS
13/09/2017-AUTÓGRA-
FO Nº 31.971
Projeto de lei nº 149, de 
2017
Autor: Deputado Luiz 

Carlos Gondim – SD
Inclui no Calendário Tu-
rístico do Estado o evento 
“L’Étape Brasil by Le Tour 
de France”, em Cunha.
A ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO DECRETA:
Artigo 1º –  
Fica incluído no Calendá-
rio Turístico do Estado, o 
evento “L’Étape Brasil by 

Le Tour de France”, que 
se realiza, anualmente, 
no mês de setembro, em 
Cunha.
Artigo 2º – Esta lei 
entra em vigor na  
data de sua publicação. 
Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 
11 de setembro de 2017.
a) CAUÊ MACRIS – Pre-
sidente

Aluno de Ilhabela está na seletiva do concurso 
Matemática Vanguarda

O representante de Ilhabe-
la no concurso Matemática 
Vanguarda, Mathias Carri-
zo Navarre, da E. M. Pro-
fessora Mércia do Nasci-
mento Dias, irá participar 
amanhã, 15, de mais uma 
seletiva do concurso, que 
acontece no Teatro Mário 
Covas, em Caraguatatuba.
Navarre faz parte do Gru-
po 2 e compete com outras 
sete crianças para seguir 

avançando na competição; 
cerca de 20 colegas irão 
com ele na disputa, que 
também contará com a su-
pervisão de funcionários 
da unidade escolar.O aluno 
de 13 anos foi o vencedor 
da seletiva realizada na ci-
dade no dia 23 de agosto, 
no auditório do Paço Mu-
nicipal, sendo o primeiro 
colocado em um teste de 
20 questões matemáticas 

envolvendo adição, sub-
tração, divisão e multipli-
cação, com o tempo de 30 
segundos para a resolução 
de cada uma delas.
O Matemática Vanguarda 
é uma realização da Rede 
Vanguarda e conta com a 
parceria da Diretoria de 
Ensino (região de Cara-
guatatuba) e da Secretaria 
de Educação do Municí-
pio.


