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A GAzetA dos Municípios

Pinda confirma
participação no
Caminho da Fé

Pindamonhangaba parti-
cipou, na sexta-feira (17), 
de Assembleia Geral Or-
dinária da Associação dos 
Amigos do Caminho da 
Fé, realizada em Tocos do 
Moji-MG. A cidade foi re-
presentada pela diretora 
do Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura, Ana 
Lúcia Gomes.
Dentre os assuntos em pau-
ta, as atividades desenvol-
vidas pela Associação no 
que diz respeito a fomen-
to, gestão, planejamento 
e manutenção da trilha. O 
ponto chave discutido pela 
diretoria foi de como esse 
caminho crescerá no ano 

de 2017.
Além desses assuntos, foi 
feita eleição para presi-
dente e vice do Conselho 
Deliberativo, apresentação 
de relatório anual de ativi-
dades 2016, demonstrati-
vo de resultados e balanço 
patrimonial de 2016.
Pinda participa do Cami-
nho da Fé desde seu lan-
çamento, em fevereiro de 
2003, e possui o maior 
trecho do percurso dentro 
de seu território. A partici-
pação da cidade na assem-
bleia confirmou a presen-
ça da cidade por mais este 
ano no trajeto.
Inspirado no milenar ca-

minho de Santiago de 
Compostela, na Espanha, 
o Caminho da Fé foi criado 
para dar estrutura às pes-
soas que fazem peregrina-
ção do Santuário Nacional 
de Aparecida, oferecendo-
lhes os necessários pontos 
de apoio.
Em seu caminhar, seguin-
do as setas amarelas, o 
peregrino reforça sua fé 
observando a natureza pri-
vilegiada, superando as 
dificuldades do caminho. 
O trajeto de cerca de 600 
km pode ser feito a pé ou 
de bicicleta e inclui cida-
des dos estados de Minas 
Gerais e São Paulo.

Secretaria de Meio
Ambiente de Taubaté 
promove a Semana

da Água 2017

A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté, pro-
move a Semana da Água 
2017, de 21 a 24 de março 
no Parque Municipal Vale 
do Itaim. Estão programa-
das atividades no período 
da manhã, das 8h30 às 11h 
e no período da tarde das 
14h às 16h30. E poderão 
se inscrever turmas de, no 
máximo, 80 crianças, por 
período.
Em 2017, o tema defini-
do pela Organização das 
Nações Unidas é “Água 
Residual”, que é toda a 
água descartada pelas ati-
vidades humanas. A falta 
de tratamento das águas 
residuais pode acarretar 
na queda da qualidade da 
água dos rios, no compro-
metimento da fauna e flo-

ra, da pesca, da navegação 
e da geração de energia.
Diante da importância do 
tema, a Secretaria de Meio 
Ambiente elaborou uma 
série de atividades de edu-
cação ambiental, que visa 
conscientizar crianças e 
jovens sobre a importân-
cia da preservação e uso 
consciente deste recurso 
natural indispensável à 
vida, de forma lúdica e di-
vertida.
Entre as atividades pro-
postas estão: Trilha Eco-
lógica monitorada em 
meio à Mata do Itaim, 
abordando curiosidades 
e características da Mata  
Atlântica, bem como a 
importância da vegeta-
ção para o ciclo hidro-
lógico; Simulador de 

Chuva, estrutura feita a 
partir de materiais reci-
cláveis que demonstra  
de forma pedagógica a 
importância da vegetação 
para a manutenção do ci-
clo hidrológico e qualida-
de dos solos; Oficina de 
Boneco Ecológico e Con-
tação de Histórias.
Os interessados devem se 
inscrever pelo telefone: 
(12) 3633-5008.
Serviço:
Semana da Água 2017
Data: de 21 a 24 de março
Horário: período da manhã 
das 8h30 às 11h e período 
da tarde das 14h às 16h30
Local: Parque Municipal 
do Vale do Itaim
Endereço: Avenida São 
Pedro, nº 2.000/ Jardim 
América.

Especialista faz
palestra sobre silagem 

em Taubaté

O Sindicato Rural de 
Taubaté recebe na próxi-
ma quinta-feira, dia 23 de 
março, a palestra “Silagem 
de Grãos de Milho”.
A palestra será ministrada 
às 19h pelo professor dou-
tor Marcos Neves Pereira, 
médico veterinário e mes-

tre em produção animal, 
PhD em nutrição de gado 
pela University of Viscon-
sin-Madison (EUA).
O evento é realizado pela 
Prefeitura de Taubaté, por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento e Inovação, 
com o objetivo de valori-

zar o setor agropecuário e 
unir produtores, técnicos, 
estudantes e juventude ru-
ral.
O recinto de exposições do 
Sindicato Rural de Tauba-
té fica na avenida Dr. Fé-
lix Guisard Filho, 3.001, 
Monte Belo.

Parque da Cidade Pinda
recebe projeto Viva

Melhor neste sábado

O Parque da Cidade vai 
receber o projeto Viva 
Melhor, neste sábado (25), 
com práticas corporais. O 
evento será realizado pela 
Semelp (Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer), 
das 8h às 9h30, e é aberto a 
pessoas acima de 18 anos.
Na programação, aulas 
abertas de caminhada me-
ditativa, exercícios respi-
ratórios, alongamento, tai 
chi pai lin, dança terapêu-

tica, entre outras práticas 
que buscam proporcionar 
mais saúde e qualidade de 
vida.  Para participar, bas-
ta ir ao parque com roupas 
confortáveis.
A iniciativa busca propor-
cionar aos munícipes um 
momento de prática des-
sas atividades, que visam 
a promoção do bem estar e 
do equilíbrio entre corpo e 
mente. A paisagem natural 
do parque proporciona um 

ganho a mais para os pra-
ticantes.  
O projeto do Departa-
mento de Lazer da Pre-
feitura tem à frente a 
professora Ana Paula Be-
raldo, e é composto por 
práticas simples e efica-
zes, que levam ao resgate  
da autoestima. As aulas 
são realizadas todas as se-
gundas-feiras, das 7h30 às 
9h30, no Parque da Cida-
de.  
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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

Comemora-se no dia 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os 
tipos (letras) e as ilustrações eram talhadas em madeira. Esta era molhada em 
tinta e comprimida em uma folha de papel. Um livro de 100 páginas necessitaria 
de 100 tábuas talhadas manualmente, mas em 1454, o alemão Johannes Gu-
tenberg revolucionou esse processo criando os tipos móveis. Com eles era possí-
vel escrever uma página palavra por palavra, através de rodízios das letras. Com 
isso foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes 
se havia feito. Em 1814, outro alemão, Friedrich Koening inventou a impressora 
movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o 
americano Richard Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a 
velocidade da imprensa para cinco mil páginas por hora porque permitia a repo-
sição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplica-
va por seis a velocidade da imprensa, por compor mecanicamente os caracteres, 
chegou-se ao fim da era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século 
passado, a fotocomposição foi inventada, em que os textos e fotos produzidos 
na redação e montadas manualmente em papel especial e depois fotografadas 
para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e 
revistas realizam os textos e as fotos compostos em uma página do computador.
***
O doce brigadeiro foi criado no Brasil, durante a Segunda Grande Guerra Mun-
dial. Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos e açúcar para do-
ces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate daria um 
doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, po-
lítico brasileiro que na época era candidato à Presidente da República do Brasil.

Humor

Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que com dificuldade, lia 
um jornal. De repente, com voz pastosa, o bêbado pergunta ao padre:
- O senhor sabe o que é artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão ao bêbado 
e responde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, por excesso de 
consumo de álcool, certamente com mulheres perdidas, promiscuidade, sexo, 
farras, noites mal dormidas e outras coisas que nem ouso dizer.
O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco depois, o padre, 
achando que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta amenizar e pergunta:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Aqui no jornal diz que quem está com artrite é 
o Papa...
***
O caipira chega e pede ao vizinho:
- Oi compadre, você pode me emprestar o seu burro pra eu terminar de arar mi-
nha plantação?
- Agora não posso compadre, meu burro ta pastando.
Mas, no mesmo instante, o burro relincha lá na cocheira.
- Que vergonha, compadre! Seu burro acaba de relinchar lá na cocheira!
O outro responde todo ofendido:
- E você acredita mais na palavra dele do que na minha?

Mensagens    

Tenha gratidão, mostre às pessoas que você gosta delas. Agradeça um colega 
pela ajuda. Parabenize outro pelo sucesso atingido e, agradeça por ter uma vida 
feliz. Aproveite a vida, arrume um tempo para você e para as coisas que gosta 
de fazer. Faça de você uma prioridade. Mude a rotina, alterar a rotina lhe trará 
novas energias. Tenha uma clara visão entre o trabalho e o tempo livre e, deixe 
espaço para atividades e momentos de reflexão. Mantenha contato com as pes-
soas, lembre-se como você se sentiu quando recebeu uma ligação inesperada 
de alguém. Envie um email para alguém ou ligue para parentes e amigos para 
simplesmente dizer “oi”. Seja criativo, encontre uma atividade na qual você 
possa extravasar sua criatividade. Não importa se você está ocupado ou anda 
com preguiça no fim de semana, se reserve um tempo para atividades criativas e 
você será feliz e mais saudável. Converse com alguém, tenha um melhor amigo 
com quem você possa conversar sobre qualquer assunto. Ele não vai te julgar 
ou tentar resolver seus problemas. Ele escutará porque ele sabe que você fará o 
mesmo com ele. Perdoe, talvez seja a hora de perdoar alguém ou você mesmo, 
por algo que foi feito ou dito. Recupere o controle sobre sua felicidade deixando 
para trás antigas mágoas. Sonhe, escreva seus sonhos e, aos poucos, realize-os. 
Você terá novos objetivos, nos quais focalizará suas energias. Seja feliz, enfim, 
faça com que o ambiente em que você vive ofereça oportunidade para reconhe-
cer e aproveitar os aspectos positivos e os bons momentos da vida. Se esforces 
para ser feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em todas as separações alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas, somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amos é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O melhor lenço para uma lágrima é o sorriso da mulher amada.
Quanto menor a saia dela, mais meu pensamento nela.
Eu sei que nada sei.
Não insulte a mãe do jacaré antes de ter atravessado o rio.

MISCELÂNEA
Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 21/03/2017 e 21/03/2017.

Livro D- 24, FLS. nº 123, Termo nº 6515
Faço saber que pretendem se casar OSVALDO PEDRO DE OLIVEIRA e ED-
JANE CRISTINA CLEMENTE, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Ilicínea - MG, nascido em 14 de outubro de 1978, de profissão téc. 
de manutenção eletrônica, de estado civil divorciado, residente e domiciliado 
na Rua Dracenas, nº 15, Jardim das Flores, nesta cidade, filho de JOSÉ PEDRO 
DE OLIVEIRA, falecido em Ilicínea/MG na data de 3 de novembro de 2013 e 
de COLETA CAMILA ALVES, falecida em Ilicínea/MG na data de 2 de maio 
de 2010. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 5 de julho de 1988, de pro-
fissão enfermeira, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de MAURO DE JESUS CLEMENTE, 51 anos, 
nascido na data de 28 de outubro de 1965, residente e domiciliado em Taubaté/
SP, natural de Taubaté/SP e de INDIRA CLEMENTE, 51 anos, nascida na data 
de 13 de novembro de 1965, residente e domiciliada em Corguinho/MS, natural 
de Taubaté/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 124, Termo nº 6516
Faço saber que pretendem se casar LUCAS OLIVEIRA ZAINA e DANIELI AL-
VES DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé 
- SP, nascido em 27 de junho de 1987, de profissão bancário, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Alvaro barbosa Lima Neto, nº 2343, 
Guedes, nesta cidade, filho de JAIRO ZAINA, 59 anos, nascido na data de 10 de 
novembro de 1957 e de GEORGINA OLIVEIRA ZAINA, 57 anos, nascida na 
data de 27 de maio de 1959, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural 
de Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 25 de setembro de 
1985, de profissão psicóloga, de estado civil solteira, residente e domiciliada na 
Rua Maximiano Antunes, nº 46, Centro, nesta cidade, filha de PEDRO ALVES 
DA SILVA, 62 anos, nascido na data de 1 de julho de 1954, residente e domici-
liado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de MARIA DE LOURDES 
DA SILVA, 58 anos, nascida na data de 10 de abril de 1958, residente e domi-
ciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/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. 

Tremembé, 22 de março de 2017. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT

DE TAUBATÉ

- Borracheiro
- Operador  de microtratores
- Pizzaiolo

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE 
TRABALHO
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária 
Velha
TEL: 3632-3984
 
HORÁRIO DE FUNCIO-
NAMENTO:

SEGUNDA A SEXTA-FEI-
RA 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

Extrato de Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
Contratada: Centro de Integração Empresa Escola CIEE.
Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Agente de 
Integração de Contrato de Estágio Supervisionado, na forma da Lei nº 11.788/08 e do Art. 
24, XIII, da Lei nº 8.666/93, nos termos da Lei Municipal nº 1.511, de 19 de dezembro de 
2011, para atuar nas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal.
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 001/2017 - Contrato Adm. nº 027/2017
Data da Assinatura: 16/03/2017
Prazo: 15/03/2017

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Sra. ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, Prefeita do município da Estância Turística de 
São Luiz do Paraitinga, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo de Dispensa 
de Licitação nº 001/2017, com base no artigo 24, XIII, da Lei nº 8.666/93 e no parecer 
jurídico emitido pelo Dr. Marcelo Vinícius Sakalauska Barreira, Procurador Municipal, para 
contratação da Empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 61.600.839/0090-20, com sede à Rua 
Dr. Pedro Costa, nº 270, Centro, Taubaté/SP, visando a contratação de Empresa especia-
lizada para serviços de Agente de Integração de Contrato de Estágio Supervisionado, 
na forma da Lei nº 11.788/08 e do Art. 24, XIII, da Lei nº 8.666/93, nos termos da Lei 
Municipal nº 1.511, de 19 de dezembro de 2011, para atuar nas Secretarias Munici-
pais da Prefeitura Municipal, com recursos próprios, a partir da assinatura do contrato, 
podendo inclusive ser revogado ou anulado a qualquer momento, sem direito a qualquer 
tipo de indenização.

São Luiz do Paraitinga-SP, 22 de março de 2017.

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
            Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 

Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
            Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 

Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
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Doações às vítimas das chuvas 
podem ser feitas no prédio da 
antiga Secretaria de Turismo

em Caraguatatuba

Após servir de abrigo
Centro Esportivo Ubaldo 

Gonçalves retoma
atividades em Caraguá

A partir desta segunda-fei-
ra (20/03), as doações para 
as vítimas das chuvas em 
Caraguatatuba podem ser 
feitas no antigo prédio da 
Secretaria de Turismo - 
Praça Diógenes Ribeiro de 
Lima, no Centro.
 A Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiên-

As atividades do Centro 
Esportivo Ubaldo Gonçal-
ves (Cemug) estão sendo 
retomadas nesta segunda-
feira (20/03).

cia e do Idoso (Sepedi) 
está com a triagem dos 
últimos produtos doados 
pela comunidade, que se-
rão encaminhados paras as 
famílias.
 Porém, a ideia é que o es-
paço onde funciona o Cen-
tro Integrado de Atenção 
com Deficiência e a Pes-

 Desde a última quarta-
feira (15/03), as aulas es-
tavam suspensas devido 
às fortes chuvas em Ca-
raguatatuba. O Cemug foi 

soa esteja liberado para o 
retorno das atividades até 
o fim da semana.
 O Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba 
prioriza, neste momento, 
doações de colchões, ele-
trodomésticos, móveis e 
utensílios de cozinha.
 A pessoa que quiser rea-
lizar doações, pode pedir 
o recolhimento através do 
telefone 0800 774 7055 ou 
pelo (12) 3886-3073.
 O Centro Esportivo Mu-
nicipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug) e os Centros de 
Referência de Assistência 
Social (CRASs) voltaram 
a funcionar normalmen-
te nesta segunda-feira 
(20/03). 

temporariamente utiliza-
do como abrigo para as 
pessoas que tiveram que 
abandonar as casas que fi-
cavam em locais de risco.
 Os polos do Centro Inte-
grado de Ações Sócio-E-
ducativas (Ciase) também 
tiveram suas atividades 
retomadas.
 Para mais informações, 
ligue para a Secretaria 
de Esportes e Recreação, 
através do telefone (12) 
3885-2200.

Aulas gratuitas de dança
circular no Parque da
Moçota em Caçapava

Autoridades participam
de evento sobre gestão
ambiental em Caçapava

Todo 3º domingo do mês 
acontece no Centro de 
Educação Ambiental Par-
que Ecológico da Moçota 
a roda Ciranda das Flores, 
das 10h às 12h.

No último sábado,18, 
ocorreu o evento sobre 
gestão ambiental da Se-
cretaria de Planejamento 
e Meio Ambiente com o 
Instituto Ekos Brasil, para 
apresentação do projeto e 
da equipe técnica

A proposta da atividade é 
apresentar danças tradi-
cionais e contemporâneas 
de diferentes povos, de 
forma lúdica e dinâmica, 
conectando não apenas as 

responsável pelo processo 
de elaboração dos Planos 
de Manejo da APA (Área 
de Proteção Ambiental) da 
Serra do Palmital e RVS 
(Refúgio da Vida Silves-
tre) da Mata da Represa, 
na pousada Bicho Pregui-

mãos mas também almas 
e corações. As focaliza-
doras voluntárias Elaine 
Miragaia, Janaína Guer-
ra, Sívia Helena, Vanessa 
Borsoi e Vera Correa que 
ministram as aulas, que 
são abertas ao público em 
geral.
Em abril será no 4º domin-
go por conta do feriado de 
Páscoa.
Foto: Bruna Pinto
Serviço: Dança de roda do 
Centro Educacional Par-
que Ecológico da Moçota
Endereço: rua Antonio 
Guedes Tavares, sem nú-
mero, Vila Menino Jesus
Telefone: (12) 3652-9009

ça.
Na reunião foram expostos 
os trabalhos já realizados 
pela Ekos Brasil e os que 
estão sendo realizados nas 
UCs (Unidades de conser-
vação) municipais. Os pre-
sentes também trocaram 
informações e discutiram 
sobre diversos temas em 
mesas de debates.
O evento contou com a 
presença de munícipes, 
proprietários da APA, 
membros do departamen-
to de Meio Ambiente, da 
Câmara Municipal e da 
Secretaria de Cultura e 
Esporte e Lazer de Caça-
pava, além de representan-
tes de Monteiro Lobato e 
Taubaté, da Câmara Mu-
nicipal e da Secretaria de 
Meio Ambiente.

Cirepe realiza o
7º Encontro de

Conscientização do
Dia Mundial do Autismo
em Campos do Jordão

O Cirepe – Centro Integra-
do de Recursos Pedagógi-
cos Especiais realiza de 3 
a 7 de Abril o seu Encon-
tro Anual de conscientiza-
ção sobre autismo.
O Centro é um setor da 
Prefeitura de Campos do 
Jordão que atende alunos 
da rede pública municipal 
que apresentam diversas 
necessidades especiais e 
dificuldades na aprendiza-
gem.
Durante o encontro deste 
ano haverá três momen-
tos especiais: dois deles 
são palestras públicas que 
acontecerão no Auditório 
da Secretaria Municipal 
de Educação nos dias 3 e 
5, às 18h.
No dia 3, a cidade recebe-
rá o Neuropediatra Dr. Vi-
cente José Assencio Fer-

reira que falará sobre os 
Transtorno do Espectro de 
Autismo. No dia 5, a Pa-
lestra será com a Psicóloga 
Dra. Lilia Maise de Jorge 
que traz a sua experiência 
clínica para falar sobre a 
“Estimulação Cognitiva 
de Crianças com Espectro 
de Autismo”. No dia 7 de 
abril, a palestra é fechada 
e exclusiva para os pais 
de alunos do Cirepe que 
apresentam Transtorno de 
Espectro de Autismo que 
vão receber ensinamentos 
da Nutricionista Carina 
Alice Gomes de Sá sobre 
“Alimentação saudável”
Com a boa gestão de re-
cursos públicos, desde 
2014, o Cirepe funciona 
em prédio próprio e teve 
a sua equipe ampliada. O 
Centro atua na identifica-

ção das necessidades es-
pecíficas de cada aluno, 
elaborando planos de atu-
ação, intervenções nas es-
colas e orientações à equi-
pe escolar e família. Além 
disso, promove formação 
continuada para professo-
res, auxiliares de Vida Es-
colar, comunidade escolar 
em geral e familiares.
Com a ampliação da equi-
pe, atualmente duas pro-
fessoras especializadas 
atendem, crianças com 
Transtorno do Espectro do 
Autismo, uma professora 
atua na Sala Especializada 
em eficiência Visual, uma 
professora na Sala de Re-
cursos Pedagógicos Espe-
ciais. A equipe conta ainda 
com dois fisioterapeutas, 
duas fonoaudiólogas e três 
psicólogas.

Juiz convoca eleitores
da 43ª Zona eleitoral de 

Cunha para revisão
do eleitorado
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Circuito Sesc de Xadrez 
Escolar tem início neste 

sábado em Taubaté

Secretário de Esportes 
de Ilhabela recebe
atleta paraolímpico

O Sesc, em parceria com 
a Prefeitura de Taubaté, 
realiza a 1ª Etapa do Cir-
cuito Sesc de Xadrez Es-
colar 2017, neste sábado, 
dia 25 de março, das 10h 
às 12h45. 
A competição inclui as 

O secretário de esportes de 
Ilhabela, Beto de Mazinho 
e o secretário adjunto Flá-
vio Cesar, receberam nesta 
sexta-feira (17/3), o atleta 
de triátlon paraolímpico 
Fernando Aranha, que es-
teve no arquipélago a con-
vite do atleta ilhabelense 
de Jiu Jitsu, Clehomens 
Almeida, para apresentar o 
projeto “Inclusive Você”, 
do “Instituto Entre Rodas 
e Batom”, onde é diretor 
de esportes.
O “Instituto Entre Rodas” 
tem como desafio formar 
lideranças humanitárias 
para igualdade de gênero, 
por meio de projetos que 
eliminem barreiras e trans-
forme vidas. “O projeto 

categorias sub 10, sub 12, 
sub 14 e livre. As meda-
lhas serão entregues aos 
cinco primeiros colocados 
de cada categoria.
As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas das 
9h30 às 9h50 no dia do 

“Inclusive você” nasceu a 
partir da minha experiên-
cia no esporte adaptado. 
Estou entre os dez melho-
res atletas do mundo na 
modalidade, e acabo de 
retornar ao Brasil trazendo 
na bagagem a medalha de 
ouro conquistada no Pana-
mericano de Triathlon, que 
aconteceu em Sarasota 
(Flórida – USA)”, decla-
rou Aranha.
A fundadora do instituto 
Eliane Lemos, ressaltou 
que a importância dos pi-
lares do projeto. “O prin-
cipal objetivo do projeto 
é ressaltar a importância 
e a inclusão das pessoas 
com deficiência, por meio 
da educação e do esporte, 

torneio (no mesmo local). 
Cada competidor deve le-
var seu próprio jogo de xa-
drez. O Sesc fica na Ave-
nida Engenheiro Milton de 
Alvarenga Peixoto, 1264, 
no bairro Esplanada Santa 
Terezinha.

além da doação de cadei-
ras de rodas para crianças 
e adolescentes entre 5 e 14 
anos de idade.
No Brasil são mais de 45 
milhões de pessoas com 
deficiência que, em sua 
maioria, continuam fora 
das escolas, do mercado 
de trabalho e/ou do con-
vívio social. “Transformar 
essa realidade torna-se 
um desafio quando ainda 
é preciso lidar com a falta 
de acessibilidade nos es-
paços públicos, por isso, 
essa reunião com o Secre-
tário de Esportes sinaliza 
uma grande oportunidade 
na vida de muitas pessoas 
que possuem uma defici-
ência”, finalizou o atleta.

Após chuvas, obras emergenciais 
são iniciadas e limpeza de bairros 
é intensificada em Caraguatatuba

Quinta Solidária promove
a solidariedade ao som

do Coral Municipal
em Caçapava

A Prefeitura Municipal 
de Caraguatatuba deu iní-
cio em duas importantes 
obras, em caráter de ur-
gência, para aumentar a 
drenagem de águas plu-
viais, evitando alagamen-
tos nas regiões mais críti-
cas da cidade.
 As obras estão sendo rea-
lizadas nos bairros Canta-
galo, região central, e Jetu-
ba, região Norte da cidade.
 No Cantagalo, oito adue-
las de concreto estão sen-
do instaladas na rua An-
tonio Francisco Pascoal,  
para dar vazão à chuva. 
Uma escavadeira e um ca-
minhão trucado estão em 
operação e a previsão é 
de que, até amanhã, a via 
esteja liberada para passa-
gem de veículos. 
 O secretário de Obras Pú-
blicas, Leandro Borella 
explica que o ritmo da 
obra está acelerado para 
que, em caso de chuvas 
fortes, não haja danos às 
casas da região.

Todas as quintas-feiras 
acontece a Quinta Solidá-
ria, evento que tem como 
objetivo principal desper-
tar a solidariedade dos ca-
çapavenses unindo a com 
entretenimento e música 
de qualidade.
Fraldas, roupas, alimen-

 “Até amanhã, o canal já 
estará pronto para receber 
um fluxo maior de águas e 
a via será liberada. Depois, 
faremos o acabamento 
com a aplicação de asfal-
to, entre outros detalhes. O 
importante é que a área es-
teja a salvo de alagamen-
tos”.
 No bairro Jetuba, foi 
instalado um extravasor 
de águas na entrada do 
bairro. Borella conta que 
esteve no local, acompa-
nhado por uma equipe de 
topógrafos. “Decidimos 
iniciar a obra rapidamente, 
também como uma medi-
da emergencial”, explica.  
A Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesep) enviou 
funcionários e maquinário 
ao local e já finalizaram a 
instalação. 
 Recuperação da cidade
Para somar à frota de ma-
quinários e caminhões da 
Sesep, o prefeito Aguilar 
Júnior autorizou a con-
tratação (por conta do de-

tos e leite em pó são algu-
mas opções que você pode 
doar para ajudar diversas 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social. As 
doações podem ser depo-
sitadas em uma caixa em-
baixo do coreto no dia do 
evento ou diretamente no 

creto da situação de emer-
gência) de mais máquinas 
para ajudar no socorro às 
famílias atingidas pelas 
chuvas. Todo esse maqui-
nário prossegue agora na 
limpeza e recuperação das 
ruas.
 Um dos bairros da região 
central da cidade que foi 
tomado pela lama, o Su-
maré, recebeu hoje (20) 
pela manhã equipes da 
Sesep, acompanhadas de 
retroescavadeiras e cami-
nhões trucados. As equipes 
estiveram nas ruas Lucas 
Nogueira Garcez, Horá-
cio Valério dos Santos e 
Benedito Alves. No perí-
odo da tarde, caminhões 
pipa fizeram a lavagem 
das vias.  Na região Nor-
te, a principal atividade é o 
desassoreamento de valas.  
No Condomínio Jetuba, o 
desassoreamento de dois 
quilômetros de vala mo-
biliza parte da equipe da 
Regional Norte da Sesep, 
para evitar alagamentos na 
área. Também estão sendo 
desassoreados o rio Gra-
cuí, no bairro Massaguaçu, 
e parte do rio Capricórnio.
 Na região Sul, o rio da 
Paca também está sen-
do desassoreado. Bairros 
como Gaivotas, Tinga, 
Pontal Santamarina, Porto 
Novo e Morro do Algodão 
estão recebendo serviços 
de limpeza geral e opera-
ção Bota Fora. 

Fundo Social de Solidarie-
dade (Rua Alberto Pinto 
de Faria, 280 - Jardim Ju-
lieta) das 9h às 15h30.
A Quinta Solidária dessa 
semana traz a apresenta-
ção do Coral Municipal de 
Caçapava, sob a regência 
do maestro Márcio Faria 
e com acompanhamento 
da pianista Jeane Silva, a 
partir das 18h na praça da 
Bandeira.
O coral da cidade promete 
emocionar os caçapaven-
ses presentes com um pro-
grama de canções eruditas 
e populares, desde temas 
folclóricos até sucessos da 
música brasileira.
A Quinta Solidária é uma 
iniciativa do Fundo Social 
de Solidariedade de Ca-
çapava e da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer.


