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A GAzetA dos Municípios

Pega-Tudo começa
nesta semana no CDHU
em Pindamonhangaba

Taubaté abre inscrições 
para a VI Conferência 

Municipal de
Assistência Social

Fundo Social de
Tremembé lança

Campanha do
Agasalho 2017

A Subprefeitura de Morei-
ra César informa que os 
moradores do CDHU já 
podem depositar o entulho 
a ser recolhido pela Pega-
tudo, nas calçadas do bair-
ro. A coleta terá início na 
segunda-feira (22) pelas 
ruas do CDHU.
A Importante destacar que 
os moradores do bairro co-
loquem o entulho de seus 
quintais nas calçadas, afas-
tados do muro, para que a 
equipe da Subprefeitura 

De 22 de maio a 9 de junho 
estão abertas as inscrições 
para a  VI Conferência 
Municipal de Assistência 
Social. Os interessados 
podem se inscrever pesso-
almente no Solar dos Con-
selhos Municipais que fica 
na Rua Dr. Emílio Winther, 
nº 785 no centro ou pelo 
site www.taubate.sp.gov.
br/cmas. No site também 
está disponível a Resolu-
ção nº 14, de 10 de abril 
de 2017, que estabelece 
as normas gerais para a 
realização da conferência. 
Com o tema “Garantia de 
direitos no fortalecimento 
do SUAS”, a conferência 
vai acontecer nos dias 22 e 
23 de junho, na sede da Ir-
mandade de Misericórdia 

A Prefeitura de Tremem-
bé, através do Fundo So-
cial de Solidariedade lança 
nesta segunda-feira (22), a 
Campanha do Agasalho. 
Vários postos de coleta se-
rão espalhados pela cidade 
para a população poder 
doar.
De acordo com a Presiden-
te do Fundo Social de Soli-
dariedade, Andrea Vaque-
li, os agasalhos e roupas, 
em bom estado de conser-
vação, devem ser doados, 

possa fazer o recolhimen-
to. Não será retirado entu-
lho de dentro dos quintais 
ou terrenos particulares, 
apenas das calçadas, por 
isso a participação da po-
pulação é de grande im-
portância. Lembrando que 
o entulho depositado nas 
calçadas fora do período 
do Pega-Tudo é passível de 
multa.O Pega-Tudo é um 
programa de recolhimen-
to de entulho dos quintais, 
um aliado dos moradores 

de Taubaté – Rua Portugal, 
169, Jardim das Nações. A 
realização do evento é da 
Prefeitura de Taubaté atra-
vés da Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social e Conselho Munici-
pal de Assistência Social.
A organização informa 
que serão candidatos a 
Delegados representantes 
governamentais e repre-
sentantes da sociedade 
civil, considerando os seg-
mentos: usuários e orga-
nizações de usuários, en-
tidades representantes dos 
trabalhadores do SUAS, 
entidades ou organizações 
de assistência social.
Os delegados terão direito 
a voz e voto nas propos-
tas que surgirem durante 
a Conferência, e possibi-
lidade de indicação para 
participar como repre-
sentante do município na 
Conferência Estadual de 
Assistência Social, em São 
Paulo.

até o dia 30 de junho, nos 
postos de coleta. A expec-
tativa é a arrecadação de 
cerca de 5 mil peças.
A partir do mês de julho, 
todos os itens obtidos se-
rão doados para morado-
res dos bairros carentes do 
município.
POSTOS DE COLETA
– Igreja São José (Jd. San-
tana)
– Centro Espírita (Jd. Bom 
Jesus)
– Padaria Tirelli

da cidade e, atualmente, 
em especial, do distrito 
de Moreira César. A ação 
combate a proliferação de 
animais peçonhentos e co-
labora para exterminar os 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, zika vírus e 
chikungunya. 
O disk-denúncia para en-
tulho depositado em locais 
inapropriados no distri-
to de Moreira César é o 
3641-2060. 

Programação
Dia 22/06
18h30 – Acolhimento e 
credenciamento
19h30 – Abertura Oficial 
(composição da Mesa)
20h – Leitura e aprovação 
do Regimento Interno
21h30 – Encerramento da 
noite
Dia 23/06
08h – Acolhimento e cre-
denciamento (com café – 
Kit Lanches)
08h30 – Palestra
10h – Debate e perguntas
10h40 – Divisão em gru-
pos e discussão dos sub-
temas. Elaboração de Mo-
ções
12h – Buffet (salgados e 
sucos)
13h30 – Plenária final. 
Apresentação dos grupos 
e aprovação das moções
15h30 – Café (Kit Lanche)
16h – Eleição de delega-
dos para a Conferência Es-
tadual
17h – Encerramento

– Câmara Municipal
– Prefeitura
– Escola Manuel Cabral
– Condomínio Campos do 
Conde
– Condomínio Vale do Sol
– Galeria Ma & Te
– Restaurante Santa Fi-
gueira
– Papelaria do Nonô
– Igreja Adventista
– Lojas Cem
– Lojas Americanas
Faça já sua doação!Prefeito de Caraguá 

anuncia construção de 
UBS no Rio do Ouro

O terreno que receberá a 
UBS tem mais de 3 mil 
m² e conta com uma cons-
trução que será totalmente 
adaptada para o funciona-
mento da unidade. O de-
creto de desapropriação 
do local será publicado na 
próxima semana.
Em visita ao local, o pre-
feito esteve acompanha-
do do Chefe de Gabinete, 
Marcos Freire, e dos vere-
adores Evandro do Nasci-
mento, o Vandinho (PP), e 
João Silva de Paula Ferrei-
ra, o De Paula (PMDB).
A agente comunitária de 
saúde (ACS), Lúcia He-
lena de Castro, moradora 
do bairro, mostrou-se feliz 
com a construção de uma 

nova UBS. “Essa é uma 
ótima notícia, pois vai me-
lhorar muito o atendimen-
to à população. O Rio do 
Ouro agradece ao prefei-
to”, afirmou a ACS.
Segundo o prefeito, já 
para este ano a equipe da 
ESF (Estratégia de Saúde 
de Família) ficará em uma 
casa que está dentro do 
terreno, enquanto a obra é 
realizada paralelamente.
“A previsão é que a UBS 
esteja pronta em 2018. 
Com isso, os moradores 
do Rio do Ouro não preci-
sam se deslocar em busca 
de atendimento. É mais 
saúde e qualidade de vida 
para estes moradores”, ex-
plica.

Infraestrutura: ain-
da no Rio do Ouro,  
Aguilar Junior acompa-
nhou as obras de pavimen-
tação da Rua Horto Flo-
restal e fiscalizou a ponte 
que foi reconstruída pela 
Prefeitura.
Ele também conversou 
com moradores sobre o 
pacote de pavimentação 
de outras ruas do bairro, 
como a Benedita Maria 
das Dores, que tem pre-
visão de início ainda este 
semestre.
Outro anúncio feito pelo 
prefeito foi sobre a colo-
cação de gramado sintéti-
co no campo de futebol do 
bairro e construção de uma 
quadra poliesportiva.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

O Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medicina, como 
nas pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza inúmeros casos de do-
enças bastante antigas, algumas citadas pela Bíblia, como a hanseníase, que afeta 
milhares de pessoas no país. Outros males como a Doença de Chagas, verminose, 
malária, tuberculose, raiva, dengue, leishmaniose e febre amarela já foram erradi-
cadas em vários países, mas aqui, a cada ano, cresce o número de novos casos. Essa 
não é apenas uma questão de saúde publica, mas também econômica. Os adultos 
portadores de algumas dessas moléstias ficam impedidos de trabalhar e prover o 
próprio sustento e de sua família, fazendo com que estejam na linha de pobreza. As 
crianças são prejudicadas em seu desenvolvimento físico e intelectual, perdendo 
anos de estudo que nem sempre conseguem recuperar. Segundo especialistas, a 
falta de políticas sérias para a erradicação dessas doenças e do incentivo à indústria 
farmacêutica em elaborar medicamentos para a população de baixa renda dificulta 
a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimento de es-
pinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. Além disso, a 
predisposição genética e as alterações hormonais comum na adolescência e em mo-
mentos de stress é que são os principais responsáveis pelas espinhas. Essa lenda 
pode ter surgido porque muitas pessoas tendem a consumir mais chocolates nos 
períodos em que estão mais tensas e ansiosas, situações em que os hormônios ficam 
mais a flor da pele, estimulando as espinhas.

Humor

O sujeito casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. Depois de 
dois anos de casados, a beira de um ataque de nervos, ele finalmente conseguiu 
convencê-la a consultar um psicanalista. Na volta da primeira consulta, ansioso, ele 
pergunta: 
- E então, meu amor? Como foi a consulta? Tudo bem?
- Tudo bem uma ova! Precisei gastar todo o meu horário pra convencer o psicólogo 
que o divã ficava bem melhor no meio da sala!
***
Uma mulher entrega ao Juiz uma petição pedindo o divórcio e o Juiz a questiona:
- A senhora tem certeza do que está pedindo? A senhora que o divórcio por compa-
tibilidade de gênios? Não seria o contrário?
- Não meritíssimo, é por compatibilidade mesmo. É que eu gosto de cinema e o meu 
marido também, eu gosto de ir à praia e ele também, eu gosto de ir ao teatro e ele 
também e eu gosto de homem e ele também gosta!
***
Numa escola americana a professora diz aos alunos:
- A partir de hoje não há mais racismo na minha sala de aula! Agora já não há mais 
nem brancos e nem negros. Passamos a ser todos azuis!
E prossegue... Agora vamos todos sentar... Os azuis claros sentam na frente e os 
azuis escurinhos sentam lá no fundão.

Mensagens

A beleza que tanto buscamos está no nosso interior. Não há roupa, nem penteado 
que embeleze a falta de caráter. Vivemos em um mundo preocupado com o exterior, 
onde por tudo tem que haver uma retribuição, até no amor, espera-se recompensa. 
Nas brigas de casais, de familiares ou de amigos, quase sempre ouvimos queixas 
do tipo: depois de tudo o que eu fiz? Verdades, cobranças infundadas, cheias de 
ressentimentos e mágoas, frutos das atitudes exteriores que praticamos. Esperamos 
demais sem oferecer tanto assim. Alma querida! Antes que o Sol se ponha nova-
mente, aprenda o que vale é o que vai dentro de você! Faça tudo com serenidade, 
mantenha-se de bem com você. Faça o seu melhor, não espere nada dos outros, 
você mesmo deve olhar para o que fez, se sentir-se bem. Ainda que venham críti-
cas, desaforos, mal-entendidos, nada disso vai te afetar, por que você sabe que fez o 
melhora. Vista a alma com bons pensamentos, perfume-se com boas ações,penteie 
as emoções com o bem, seja uma pessoa linda no seu interior e brilhe pelo encanto 
de refletir em sua face, a própria face de Deus. Aquilo que somos é o nosso mudo.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. Você 
não se torna feliz miraculosamente, por conta de mudanças exteriores, mas apenas 
se você mudar. Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. 
Alguém pode até lhe mostrar o caminho, ensinar técnicas, mas é tudo o que pode 
fazer, o resto é por sua conta. Buscar a felicidade e alegria de viver não é de forma 
alguma errado, pecaminoso ou prejudicial ao espírito.

Pensamentos, provérbios e citações 

Eficiência é a inteligência preguiçosa.
O ódio dos fracos não é tão perigoso quanto a sua amizade.
A felicidade consiste em fazer o bem.
Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
Homem galinha se tomar chuva vira canja.
É melhor não cutucar a onça com vara curta.
Herói é um covarde que não teve tempo de fugir.
A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Os remorsos superam a justiça.
Mantenha a distância “seu merda”.
A paciência é a sabedoria da espera.
Preserve o antigo, mas conheça o moderno.
O futuro não é mais do que costuma ser.
Fazer o pior parece a melhor decisão.
Há duas coisas infinitas: O Universo e a tolice dos homens.
É nos momentos de decisão que seu destino é decidido.
Quem cedo madruga, boceja o dia inteiro.
A pior decisão é indecisão.
Não está terminado até que seja terminado.

Alunos participam de ação no 
Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes

Em continuidade as ações 
alusivas à Semana Nacio-
nal de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania, 
por meio do CRAS Centro 
e do Centro de Convivên-
cia do bairro Ponte Seca, 
realizou na quinta-feira 
(18/5), um ato com os alu-
nos da EE Comendador 
Mário Trombini.
Durante a saída da escola, 
profissionais do Serviço 
de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos, 
em ação comunitária, 
pintaram com tinta gua-

che as mãos dos alunos, 
para que preenchessem  
um mural em apoio à cau-
sa pelo fim da violência 
sexual contra crianças e 
adolescentes, além de de-
monstrar o descontenta-
mento pela realidade de 
violência vivida pelas pes-
soas.
Durante o ato, teve apre-
sentação da fanfarra da 
Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba 
(Fundacc) e entrega de fol-
ders referentes ao tema.
A Data – Em 18 de maio 
é celebrado o Dia Nacio-
nal de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescen-
tes. A data remete ao 
dia 18 de maio de 1973,  
quando a Araceli Crespo, 
de 8 anos, foi raptada, es-
tuprada e morta por jovens 
de classe média alta em Vi-
tória (ES). Os agressores 
nunca foram punidos.
Informações ou denúncias
Disque Denúncia: 100
Creas: Rua Senador Feijó, 
165 – Jardim Aruan – Te-
lefone (12) 3882-5236
Polícia Militar: 190
Conselho Tutelar: Rua 
Olimpio José de Oliveira, 
779 – Jardim Jaqueira –
Telefone: (12) 3882-1690 / 
99723-6758 (Plantão)

Cunha terá oficinas
culturais, em junho, para 
jovens de 16 a 20 anos

A Secretaria de Turis-
mo e Cultura da Estân-
cia Climática de Cunha,  
em conjunto com o Go-
verno do Estado de São 

Paulo, a Secretaria de Cul-
tura, Oficinas Culturais e  
Poiesis, progra-
mou para junho  
próximo duas oficinas gra-

tuitas, uma de literatura e 
outra de dança, para jo-
vens de 16 a 20 anos, que 
estejam cursando o ensino 
médio.
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Prefeitura Municipal de Tremembé, 
por meio da Secretaria de Educação, 

participa do III Seminário sobre a
Experiência Educacional de

Sobral-CE e conhece a melhor escola 
pública do Brasil

A Secretaria da Educação de 
Sobral (SEDUC) promoveu, 
nos dias 27 e 28 de Abril de 
2017, o III Seminário sobre 
a Experiência Educacional 
de Sobral – 20 anos, volta-
do para secretários de edu-
cação, prefeitos, vereadores, 
professores, acadêmicos e 
pesquisadores interessados 
na temática.
A Secretaria de Educação de 
Tremembé participou e ain-
da firmou importante par-
ceria para nosso município. 
Participaram do seminário 
a Secretária de Educação, 
Cristiana M. Esper Ber-
thoud e as coordenadoras 
da Secretaria, Ana Caroli-
na Pereira Hardt e Luana 
Maria Monteiro Campos. A 
equipe de Tremembé parti-
cipou desse seminário a fim 
de trazer para a educação 
do município experiências e 
estratégias possíveis para o 
maior desenvolvimento da 
aprendizagem dos alunos da 
rede.
Sobral tem hoje a melhor 
Rede de Educação Pública 
do Brasil, segundo o Índi-
ce de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), 
do Ministério da Educação. 
Com a primeira reforma 
educacional, iniciada há 20 
anos, o município saltou da 
posição 1.366º, no Ideb de 
2005, para o primeiro lugar 
do país, no Ideb 2015. Com 
o novo currículo, o desafio 
é elevar o patamar da Rede 
de Ensino para uma das três 
melhores da América Lati-
na.
Muitas das ações e metas 
adotadas pelo Governo Fe-
deral para a educação têm 
como referência a experi-
ência de Sobral como, por 
exemplo, o PNAIC (Plano 
Nacional da Alfabetização 
na Idade Certa). O IOEB 
(Índice de Oportunidades da 
Educação Brasileira) é um 
indicador de qualidade que 
destaca Sobral como a me-
lhor educação do país. Ago-
ra, devido aos altos índices 
de qualidade de ensino me-
didos na avalição nacional, 
Sobral se prepara para ser 
avaliado internacionalmen-
te pelo PISA (Programa In-
ternacional de Avaliação de 
Estudantes) que será aplica-
do a todos os alunos da rede 
como métrica dos níveis de 
aprendizagem, sendo que 
os alunos serão preparados 
para este modelo de avalia-
ção e para o PISA for Scho-
ols.
O evento aconteceu em dois 
dias iniciando com a com-
posição da mesa apresen-
tando os técnicos da Secre-

taria de Educação da cidade 
tendo como fala de abertura 
a do Secretário de educação, 
Francisco Herbert Lima de 
Vasconcellos, que deu as bo-
as-vindas aos participantes 
e apresentou a experiência 
de 20 anos de resultados da 
educação da cidade. Logo 
depois, falou a Coordena-
dora do Ensino Fundamen-
tal, Edna Lúcia Carvalho e 
a Técnica da Coordenado-
ria de Desenvolvimento da 
Aprendizagem Jamile Fon-
tenelle de Caldas Rolin. Ao 
longo do seminário foram 
apresentadas a política de 
formação continuada dos 
professores; o trabalho da 
tutoria pedagógica e da ava-
liação externa, que fornece 
um diagnóstico da aprendi-
zagem dos estudantes das 
escolas de Sobral; além dos 
próximos desafios de So-
bral, como a implementação 
de novos currículos de Lín-
gua Portuguesa e Matemá-
tica, a elaboração do currí-
culo de Ciências e a adoção 
do Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes 
(PISA).
Além desse conteúdo os 
participantes também pude-
ram visitar a Escola Emílio 
Sendim, maior Ideb do Bra-
sil (9,8), um momento mui-
to especial para as coorde-
nadoras Carolina e Luana:
Conhecer a escola reconhe-
cida como melhor escola 
pública do país é uma expe-
riência muito significativa. 
Pudemos entrar nas salas de 
aula, conversar com a equi-
pe gestora e perguntar so-
bre as práticas pedagógicas 
adotadas e foi muito escla-
recedor. Nos traz um suspiro 
de esperança perceber que 
é possível chegarmos em 
uma educação de excelência 
como estamos buscando.
O grupo foi recebido pela 
diretora, Lira Augusta So-
ares Santana e pela equipe 
gestora da escola. A Secre-
tária de Educação de Tre-
membé ficou muito emocio-
nada com o que presenciou 
e falou à diretora:
“Estou muito sensibilizada 
com o que vi aqui, como nos 
toca ver que com simplici-
dade e responsabilidade vo-
cês estão fazendo com que 
todos os seus alunos apren-
dam e aprendam muito. As 
instalações são simples e 
não existe aqui na escola 
nada de tecnologias mira-
bolantes, vocês estão foca-
dos no que precisa; a escola 
apoiar o professor para que 
ele tenha condições de dar 
uma aula magistral e fazer 
com que todos os alunos se-

jam motivados e aprendam. 
Como brasileira é um gran-
de orgulho estar na melhor 
escola pública do país e meu 
sonho é que também minha 
cidade, Tremembé, no in-
terior de São Paulo, tenha 
as melhores escolas muni-
cipais da região. Estamos 
caminhando para isso. Para-
béns escola Sendim e Rede 
Municipal de Sobral!”
Cristiana ainda foi recebi-
da particularmente pelo se-
cretário Herbert, trocaram 
experiências e firmaram 
parceria. Tremembé conse-
guiu que Sobral cedesse ao 
município a técnica Jamile 
Fontenelle e a diretora Lira 
Augusta para uma visita a 
Tremembé para uma for-
mação com os membros da 
equipe gestora de nossa rede 
de ensino.
“Sabemos que muitas das 
ações implantadas em nossa 
rede desde 2013 já impactou 
na melhoria da aprendiza-
gem de nossos alunos com 
resultados significativos, já 
melhoramos e muito nos-
sa nota no Ideb, mas ainda 
temos um longo caminho 
a percorrer e ações como 
essa, de trocarmos experiên-
cias com redes referências, 
enriquece nossas práticas 
pedagógicas. Pretendemos 
convidar outros municípios 
próximos para também fa-
zerem parte dessa ação”, 
acrescentou Cristiana Ber-
thoud.   
O prefeito Marcelo Vaqueli 
ficou bastante satisfeito em 
saber que as ações da Edu-
cação em nosso município 
estão no caminho certo e 
que a parceria firmada com a 
SEDUC de Sobral vai enri-
quecer ainda mais nossa tra-
jetória. “Sobral tem uma his-
tória de 20 anos trabalhando 
fortemente pela Educação. 
Com parceria forte entre 
Executivo, Legislativo, do-
centes e familiares dos alu-
nos, construíram uma sólida 
política educacional e isto é 
um exemplo para todos nós.  
A visita da equipe da SME 
foi inspiradora e a parceria 
firmada irá beneficiar nosso 
município com a chance de 
conhecer de perto as estra-
tégias simples e sérias que 
deram tão certo em Sobral. 
Tremembé está caminhando 
fortemente para a consolida-
ção de uma educação muni-
cipal de grande qualidade, 
com o apoio de uma rede 
formada por profissionais 
sérios, professores que real-
mente se importam com os 
alunos e diretores compro-
metidos. Isto nos deixa mui-
to satisfeitos”

Caçapava terá academia
ao ar livre para

deficientes físicos

Campos do Jordão
recebe Carreta da
Gestão e Inovação

Em breve será inaugurada 
a primeira academia ao ar 
livre para deficientes físi-
cos de Caçapava, na Av. 
Brasil, no bairro Vila An-
tonio Augusto. O espaço, 
ao lado da rodoviária, já 
conta com uma Academia 
da Melhor Idade (AMI) e 
ganhará, em breve, uma 
nova unidade adaptada 
destinada à deficientes fí-
sicos.
Os aparelhos foram adqui-
ridos por meio de convê-
nio com a Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência do Estado 
de São Paulo, e estavam 

Iniciativa é do Parque Tec-
nológico de São José dos 
Campos  e Sistema Athos. 
Programa vai percorrer a 
RMVale e todo o Estado 
de São Paulo com diversas 
ações.  
O Parque Tecnológico São 
José dos Campos e a Sis-
tema Athos, trazem para 
Campos do Jordão, de 22 
a 26 de Maio, o progra-
ma “Carreta da Gestão e 
Inovação”.  O veículo to-
talmente equipado com 
diversas soluções e inova-
ções tecnológicas,  ficará 
na praça do Gazebo, na 
Abernéssia.
Campos do Jordão é a pri-
meira cidade a receber o 
projeto que será estendido 
às cidades da RMVale  e 
demais cidades paulistas, 
oferecendo  cursos gratui-
tos para jovens, empresá-

abandonados em um dos 
galpões do Centro Cultu-
ral há mais de dois anos.
As obras estão em fase de 
concretagem, a expectati-
va é que em até 10 dias o 
local já esteja pronto para 
a instalação dos aparelhos.
A academia para portado-
res de necessidades espe-
ciais se diferencia por ter os  
equipamentos adaptados 
ao uso de quem possui 
alguma deficiência física, 
permitindo que esta faixa 
da população, que muitas 
vezes sofre por não dis-
por de meios para realizar 
certas atividades, também 

rios e empreendedores na 
área de gestão, inovações 
para prefeituras econo-
mizarem e melhorarem a 
qualidade de vida da po-
pulação e ainda diversos 
outros serviços gratuitos.
As inscrições podem ser 
feitas  no site http://carre-
tadagestao.com.br/agenda 
Programação
No período de 22 a 26 
de maio a Carreta estará 
na Praça da Bandeira, na 
Abernéssia em Campos 
do Jordão. Serão ofereci-
dos os cursos:  Primeiro 
Emprego, com atividades 
que vão desde como mon-
tar um currículo a técni-
cas de marketing pessoal; 
Construindo uma empre-
sa lucrativa, voltado a em-
presários; e Conhecendo 
o Sistema Athos, de Auto-
mação Comercial. A pro-

possam se exercitar.
Com total acessibilidade 
para os deficientes físi-
cos, os equipamentos da 
Academia ao Ar Livre não 
terão pesos, será usado 
apenas a força do próprio 
corpo para os exercícios 
de musculação e alonga-
mento.
O espaço será total-
mente aberto ao públi-
co, com atendimento 
de um profissional de  
educação física, em ho-
rários determinados, para 
auxiliar os praticantes na 
utilização adequada dos 
equipamentos.

gramação está disponível 
no site (http://carretada-
gestao.com.br/agenda).
No dia 22, no período da 
tarde, o TIC Vale também 
desembarca em Campos 
do Jordão com as soluções 
para Cidades Inteligentes 
desenvolvidas pelas em-
presas associadas e resi-
dentes no Parque Tecnoló-
gico, à partir das 14 horas, 
com a presença do Prefeito 
Fred Guidoni, dos secretá-
rios municipais e vereado-
res.
SERVIÇO
Carreta da Gestão e Inova-
ção
22 – 26 de maio
Campos do Jordão
Praça do Gazebo –  Vila 
Abernéssia
Acompanhe no site:
http://carretadagestao.
com.br/agenda
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“Jogo das Estrelas”
é atração em Ubatuba 

no dia 27

Rede Municipal de Ensino
de Ubatuba promove

5º campeonato de
Futsal Estudantil

Para os amantes do futebol 
e de grandes estrelas desse 
esporte, Ubatuba é o des-
tino certo no próximo dia 
27 de maio. A cidade sedia 
o “Jogo das Estrelas”, uma 
ação beneficente que visa 
arrecadar doações para o 
Fundo Social de Solidarie-
dade do município.
A ação é uma realização 
da secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer, por 
meio do secretário da 
pasta, Marcelo Surcin – 
“Marcelinho Carioca, que 
convocou esse elenco para 
fomentar o futebol em 
Ubatuba e estimular o es-

De 22 a 26 de maio, as 
escolas E.M. Maria Jose-
fina Giglio Silva e  E.M. 
Nativa Fernandes de Fa-
ria sediam as competições 
do 5º campeonato de Fut-
sal Estudantil masculino 
e feminino, direcionado a 
crianças da rede municipal 
de ensino fundamental I. 
As partidas acontecem das 
8h às 13h. Serão 18 esco-

porte como meio de inclu-
são social.
“São pessoas notórias que 
venceram com base em 
princípios de vida.  O in-
tuito é mostrar que é pre-
ciso agregar o futebol com 
a importância do estudo 
e da família. Além disso, 
futuramente, iremos trazer 
esses atletas para ministrar 
clínicas de futebol no mu-
nicípio”, enfatizou Marce-
linho.
A partida acontece no Es-
tádio Municipal Ciccilo 
Mattarazzo, no Perequê 
Açu, a partir das 14h30 e a 
entrada é 1kg de alimento 

las envolvidas, que divi-
didas em quatro grupos, 
irão compor as chaves de 
disputa durante a semana 
a fim de conquistar uma 
vaga na grande final, mar-
cada para sexta-feira, 26, 
na E.M. Maria Josefina 
Giglio Silva. De acordo 
com informações da secre-
taria, o evento é organiza-
do pelo setor responsável 

não perecível ou um aga-
salho em bom estado.
Confira o elenco que já 
confirmou presença:
Neto
Veloso
Sérgio
Ronaldo Goleiro
Amaral
Vampeta
Denilson
Junior Baiano
Marcelinho Carioca
Muller
Edilson
Dodô
Mauro Galvão
Kleber lateral
Juiz Margarida

pelo Contraturno Escolar.
“Essa experiência propor-
ciona aos alunos aspectos 
positivos e fundamentais 
envolvidos em uma com-
petição”, destacou o secre-
tário Municipal de Educa-
ção, Hélio José de Paula.
Todas as crianças envolvi-
das receberão certificado 
de participação, medalhas 
e troféu.

Bairro do Bexiga recebe 
serviços de limpeza e

infraestrutura pelo
programa “IlhaMaisBela”

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Municipais, re-
alizou nesta quinta-feira, 
18, o sétimo mutirão do 
projeto “IlhaMaisBela”. 
Desta vez a ação benefi-
ciou o bairro do Bexiga, 
localizado na região Sul da 
Ilha. O projeto visa ofere-
cer benefícios de limpeza 
e de conservação nas vias 
públicas da cidade propor-
cionando serviços de ma-
nutenção de ruas (tapagem 
de buracos, mantimento 
de guias e sarjetas), servi-
ços de manutenção da rede 
elétrica, podas de árvores 
em vias públicas (em par-

ceria com a Defesa Civil) 
e limpeza das ruas (capina, 
roçada e raspagem de terra 
e areia).
Segundo o secretário de 
Serviços Municipais, Pau-
lo César Mathias, o ob-
jetivo central do progra-
ma, que é oferecer esses 
serviços de reparos nos 
locais que encontram-se 
com necessidades prioritá-
rias, está sendo executado 
com sucesso. “Apesar de 
realizarmos todos os dias 
esses mesmos trabalhos 
em toda a cidade, através 
do mutirão podemos nos 
concentrar e solucionar, 
mais rapidamente, os pro-

blemas e insuficiências de 
uma determinada região”, 
ressalta.
Mathias explica ainda que 
a escolha pelo bairro do 
Bexiga se deu pela defi-
ciência na localidade Sul, 
de uma forma geral, e que 
este mutirão é a continua-
ção do sexto (realizado en-
tre os bairros do Borrifos e 
Taubaté no último dia 12).
Cerca de 120 funcionários 
atuaram neste sétimo mu-
tirão, que foi realizado en-
tre 7h30 e 16h30.
A Prefeitura pede a cola-
boração dos munícipes em 
manter o espaço limpo e 
conservado.

Vem aí a Festa de Santo 
Antônio do Pinhal 2017

Neste ano a Prefeitura de 
Santo Antônio, Paróquia 
de Santo Antônio com 
apoio da ACASAP (As-
ssociação Comercial de 
Santo Antônio do Pinhal), 
está preparando uma Festa 
com muitas atrações. Os 
Shows acontecerão na Pra-
ça do Artesão nos dias 08, 
09, 10, 11, 15,16, 17 e18 
de junho. Uma novidade 
este ano será a formatação 
da Praça de alimentação 

voltada a comida da Roça. 
Então, se preparem para 
saborear as delicias da co-
mida caseira de Santo An-
tônio do Pinhal. A Praça 
de alimentação funcionará 
a partir do dia 08 de junho 
das 14h às 00h. Além de 
apresentações musicais, 
teremos apresentações re-
gionais de violeiros duran-
te a Festa e participações 
de Banda Marcial e Fan-
farra. Uma novidade para 

a Festa deste ano será o 
Bolo de Santo Antônio. Os 
organizadores prometem 
para o último dia da Festa 
colocar na Praça do Arte-
sãoi um bolo de 15 mts de 
comprimento. Então… Se 
preparem e fiquem ligados 
na nossa página, pois em 
breve colocaremos toda 
programação das festivi-
dades mais esperada do 
ano. E viva Santo Antô-
nio!!!


