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A GAzetA dos Municípios

14ª Paralimpíadas de 
Taubaté encerra com 

festa

Projeto Guardião Azul 
realiza formatura de 

alunos da escola  
Madre Cecília

Jogos Municipais do 
Idoso têm início em 
Pindamonhangaba

Prefeitura de Potim da 
continuidade no plano 
de resíduos sólidos e 

saneamento

A 14ª edição das Paralim-
píadas de Taubaté termi-
nou nesta sexta-feira, dia  
24 de novembro, com en-
trega de medalhas e festa 
para os participantes.
Neste último dia os atletas 
participaram da corrida 
feminina, masculina e, ao 
final, uma caminhada com 
todos os integrantes. O 
evento contou com a par-
ticipação dos jogadores de 
handebol e futsal do time 
do Taubaté.
Ao final das competições 

O projeto Guardião Azul 
realiza na próxima terça-
feira, dia 28 novembro, às 
8h30, a formatura de sua 
primeira turma na Escola 
Madre Cecília.
O projeto é uma parceria 
entre as secretarias de Se-
gurança, Educação e De-
senvolvimento e Inclusão 
Social. Representantes da 
Guarda Civil Municipal 
estiveram na escola desde 
agosto promovendo pa-
lestras, atividades físicas 
e dinâmicas em grupo.  O 
objetivo é mostrar aos alu-
nos a importância de res-
peitar o próximo e do bom 

Os 15º Jomi - Jogos Mu-
nicipais do Idoso - tiveram 
início na noite de quar-
ta-feira (22), no Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira - “João do Pulo”. 
O evento, que é uma rea-
lização da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Semelp - Secreta-
ria Municipal de Esportes 
e Lazer - e Fundo Social 
de Solidariedade do muni-
cípio.
A abertura oficial contou 
com o desfile dos atletas 
que competirão neste ano 
nas seguintes modalida-
des: chute ao gol, bola ao 
cesto, atletismo, damas, 

A Prefeitura de Potim, 
junto ao departamento de 
Planejamento por meio do 
setor de meio ambiente, 
dá continuidade ao Plano 
Municipal de Resíduos 
Sólidos e Saneamento, on-
defoi realizada a Oficina 
2 com os membros da co-
missão.

os atletas do Taubaté en-
tregaram medalhas aos 
alunos e também à equipe 
de funcionários da EME-
EIF Madre Cecília, que 
encerraram o evento com 
um desfile vestindo as ca-
misetas das 14 edições das 
Paralimpíadas.
O encerramento também 
contou com uma apresen-
tação do músico taubatea-
no Rafinha.
O evento contou com a 
participação de 500 atle-
tas. Além dos alunos da 

convívio entre eles, com 
os professores e com a fa-
mília.
No Madre Cecília foram 
atendidas 220 crianças 
que receberão na formatu-
ra um botton de Guardião 
Azul.  Além do Madre o 
projeto atendeu as unida-
des EMIEF Marta Miran-
da Del Rey no Novo Ho-
rizonte e EMEIEF Pref. 
Guido José Gomes Miné 
no bairro Cecap.
 Para 2018, o projeto con-
tinua atendendo outras tur-
mas na escola Madre Cecí-
lia e na EMIEF Professor 
José Marcondes de Moura, 

xadrez, tênis de mesa, vô-
lei adaptado, buraco, truco 
e bocha. A presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, Cláudia Domingues, 
o secretário de Esportes, 
Everton Chinaqui, e o pre-
sidente do Conselho do 
Idoso, Adilson Lima da 
Silva, prestigiaram os atle-
tas e deram sua palavra de 
incentivo aos Jogos.
“Foi um evento lindo e 
emocionante. É gratifican-
te ver a satisfação dos nos-
sos idosos fazendo parte 
desse espetáculo, dando 
exemplo de qualidade de 
vida através da atividade 
física. Obrigado a todos os 

O representante da em-
presa Vallenge, Nicolas 
Ferreira, apresentou o tra-
balho juntamente das aná-
lises coletados na Oficina 
1, realizada em outubro, 
para que os temas fossem 
debatidos entre os mem-
bros da comissão dos pla-
nos.

EMEEIF Madre Cecília, 
também participaram alu-
nos de outras entidades, 
como Apae Taubaté, Apae 
Pindamonhangaba, Apae 
Caçapava, Apae Guara-
tinguetá, Assid Taubaté, 
EMEF Edmir Viana de 
Moura (Caçapava), CEEP 
de Tremembé e Centro de 
Convivência Taubaté.
A primeira edição ocorreu 
em 2003. As 14 edições 
das Paralimpíadas envol-
veram cerca de 6.000 atle-
tas de diferentes idades.

no Monjolinho, que teve a 
atividade iniciada em seu 
primeiro ciclo. As novas 
unidades a serem aten-
didas serão EMEF Dom 
Pereira de Barros e EMEF 
Profa. Docelina Silva de 
Campos, ambas no bairro 
Santa Tereza. Os locais 
são definidos pela Secre-
taria de Educação e sema-
nalmente são atendidos 
pelos guardas, no contra-
turno das crianças no perí-
odo integral durante o ano 
letivo.  Participam alunos 
do ensino fundamental, do 
4º ao 6º ano, com idade en-
tre 9 e 11 anos.

gestores e professores, ao 
Fundo Social de Solidarie-
dade, ao prefeito Dr. Isael, 
funcionários e atletas da 
Secretaria de Esportes por 
abrilhantarem a abertura 
do Jomi. Bons jogos a to-
dos!”, declarou o secretá-
rio Everton.  
Os Jomi serão realizados 
na cidade nos dias 25 e 26 
de novembro e 1 e 2 de de-
zembro, nos centros espor-
tivos José Ely de Miranda 
“Zito”, em Moreira César, 
e João Carlos de Oliveira 
“João do Pulo”, no Parque 
São Domingos, além do 
Centro de Convivência de 
Idosos (CCI) no Vila Rica.

Na oficina, foram elabora-
dos planos e formatos de 
como serão realizadas as 
ações, programas e proje-
tos que serão elaborados, 
definindo os indicadores 
de acompanhamento e 
monitoramento dos objeti-
vos e metas para que seja 
apresentada na Oficina 3.
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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

O Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medi-
cina, como as pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza 
inúmeros casos de doenças bastante antigas, algumas citadas na Bíblia, 
como a hanseníase, que afeta milhares de pessoas no país. Outros ma-
les como doença de Chagas, verminose, malária, tuberculose, raiva, 
dengue, leishmaniose e febre amarela já foram erradicadas em vários 
países, mas aqui, a cada ano, cresce o número de novos casos. Essa 
não é apenas uma questão de saúde pública, 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 far-
macêutica 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 apare-
cimento de espinhas, mas não há nada especificamente condenando o 
chocolate. Além disso, a predisposição genética e as alterações hormo-
nais comum na adolescência e em momento de estresse é que são os 
principais responsáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter surgido por-
que muitas pessoas tendem a consumir mais chocolates nos períodos 
em que estão tensas e ansiosas situações em que os hormônios ficam 
mais a flor da pele, estimulando as espinhas.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com mui-
ta pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela 
tinha muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer 
algo muito especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gos-
tar de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também 
gosta de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar 
do jardim para que elas venham até você. No final das contas, você vai 
achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando 
você.
***
Regras básicas da convivência
Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações
Pouco pensa quem muito fala.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
É melhor viver sem felicidade do que sem amor.

Caraguatatuba realiza 
33ª Festa de Iemanjá no 

início de dezembro

No próximo dia 9 de de-
zembro, sábado, acontece 
a 33ª Festa de Iemanjá em 
Caraguatatuba, uma gran-
de festividade religiosa 
que une Umbanda e Can-
domblé em uma grande 

confraternização.
A festa acontece ao redor 
da imagem de Iemanjá, 
localizada próximo a Pra-
ça Ton Ferreira, na praia 
do Centro. Às 20h30 tem 
início a cerimônia de aber-

tura, onde os fiéis se unem 
e prestam homenagens e 
oferendas a Iemanjá. O 
evento segue por toda a 
noite e se estende até às 6 
horas da manhã, do dia 10 
de dezembro.
Ao todo, a festa conta com 
a participação de 40 ten-
das, entre terreiros locais e 
visitantes, além de Exposi-
ção Cultural Afro Religio-
sa e Caiçara com apresen-
tação de cantos religiosos 
com atabaque, mostra de 
roupas e material litúrgico 
e informativo, atendimen-
tos e manifestações cultu-
rais.
De acordo com o secretá-
rio de Turismo, Cristian 
Bota, o relacionamento 
da prefeitura com os di-
versos grupos religiosos 
tem sido fundamental. “É 
uma festa religiosa tradi-
cional em Caraguatatuba 
e o governo Aguilar Junior 
busca apoiar sempre esses 
eventos e manifestações 
religiosas, pois acredita-
mos que assim promove-
mos também o respeito e 
a amizade entre religiões”.

Taubaté abre cadastro 
para novos alunos do 
ensino fundamental

A Secretaria de Educação 
de Taubaté abre a partir 
desta segunda-feira, dia 
27 de novembro, o crono-
grama de cadastramento 
para alunos do ensino fun-
damental que pretendem 
ingressar a rede municipal 
no ano letivo de 2018.
Este cadastro de interes-
se serve para que, após a 

conclusão do ano letivo de 
2017, a secretaria possa 
adequar a demanda à ofer-
ta de vagas. Para efetuar o 
cadastro, são necessários 
originais e cópias dos se-
guintes documentos: RG 
do pai ou responsável, 
certidão de nascimento da 
criança, comprovante de 
residência atual em nome 

do pai ou responsável, de-
claração de escolaridade e 
Cartão SIM.
O atendimento acontece 
na Secretaria de Educação, 
situada à Rua Itanhaém, nº 
37, Jd. Russi, às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
8h às 11h, e às terças e 
quintas-feiras, das 14h às 
17h.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 209, Termo nº 6687
Faço saber que pretendem se casar ANAOR AMARAL MELO e RAIMUNDA 
FREITAS CAVALCANTE BARBOSA, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Brazópolis - MG, nascido em 13 de julho de 1961, de profissão 
balconista, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Um, nº 82, 
Jardim Alberto Ronconi, nesta cidade, filho de PLINIO AMARAL MELO, de 
77 anos, nascido na data de 2 de dezembro de 1939 e de MARIA APARECIDA 
DE MELO, de 79 anos, nascida na data de 1 de setembro de 1938, residentes e 
domiciliados em Campos do Jordão/SP, natural de Brazópolis/MG. Ela é natural 
de Ererê - CE, nascida em 11 de fevereiro de 1983, de profissão do lar, de estado 
civil viúva, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
JOÃO VALENTINS CAVALCANTE, de 69 anos, nascido na data de 6 de junho 
de 1948, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Ererê/CE e de 
MARIA DO SOCORRO DE FREITAS, de 70 anos, nascida na data de 10 de 
junho de 1947, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Apodi/RN. 
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. 

A Prefeitura de Pindamonhangaba solicitou a retirada da Câmara Municipal da 
minuta do projeto de lei referente à Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar - que havia 
sido encaminhada esta semana para apreciação dos vereadores.
A intenção do projeto de lei era apenas regulamentar a Taxa de Coleta de Lixo 
Domiciliar - que já existia em Pindamonhangaba desde de 1969, com a Lei 1.156 
- que criou o Código Tributário do Município.
A regulamentação da Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar visava atender exigên-
cias de órgãos fiscalizadores, dentre eles o Tribunal de Contas.
A decisão da Prefeitura de retirar o projeto se deve à manifestação contrária por 
parte da população.

Nota oficial sobre retirada do projeto de lei da taxa 
de coleta do lixo domiciliar em Pinda

Relação de Vagas
PAT de Taubaté

AUXILIAR DE LIMPEZA
CHEFE DE COZINHA
COZINHEIRO INDUSTRIAL
COZINHEIRO GERAL
GARÇOM (DE HOTEL)
MARCENEIRO
NUTRICIONISTA
VENDEDOR DE SERVIÇOS 
(EXTERNO)
VENDEDOR (INTERNO –  
LOJA COMÉRCIO)

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 FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H

Cadastro para Empresas 

As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com

Cunha dá um passo importante 
para garantir mais uma alternativa 

de estudo para sua população!

Univesp abre inscrições para o 
Vestibular 2018. Em Paraibuna, 
têm vagas para Engenharia de 

Produção e Gestão Pública

Ilhabala: Administração 
reforça compromisso de 
cumprir Plano de Metas 

da Educação

A Prefeitura de Cunha e 
a Univesp – Universidade 
Virtual do Estado de São 
Paulo

O vestibular da Univesp 
– Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo é 
um dos mais aguardados 
do ano. De acordo com 
informações da própria 
instituição, as inscrições 
começam a partir desta 
segunda-feira (27/11) e se-
guem abertas até 5 de ja-
neiro de 2018.
     Para fazer suas ins-
crições, os interessados 
devem acessar o site da 
Vunesp e preencher o 
formulário de candidatu-
ra. Será preciso gerar um 
boleto e pagar a taxa de 
participação, cujo valor é 

A gestão municipal reite-
rou, em audiência públi-
ca realizada na noite de 
quinta-feira, 23, na Câma-
ra, o compromisso com a 
implantação das metas do 
Plano Municipal de Edu-
cação de Ilhabela. A vice
-prefeita, Maria das Gra-
ças Ferreira, a Gracinha, 
representou o prefeito, 
Márcio Tenório, no even-
to.
Durante a audiência, a 
secretária de Educação, 
Yeda Lopes, e o presidente 
da Comissão de Acompa-
nhamento do Plano Mu-
nicipal de Educação, Ro-
gério Ribeiro, o professor 
Catolé, explicaram as ini-
ciativas do governo para o 
atendimento das 20 metas 
integrantes do documento, 
aprovado em 2015.
Falaram da forma demo-
crática que vem sendo 
conduzida a Educação no 
município, com a parti-
cipação dos professores, 
eleitos pela categoria, 
na condução do plano e 
também na elaboração do 
Plano de Cargos, Carreira 
e Salários de todos os ser-
vidores públicos munici-
pais. Essa última iniciativa 
do atual governo contou 
com a indicação de um 
representante dos servido-
res de carreira de todas as 

fizeram uma parceria para 
garantir três cursos su-
periores e gratuitos, pelo 
sistema EAD – Ensino a 

R$ 47,88. Há, porém, ca-
sos nos quais os estudan-
tes ficam isentos de pagar 
a taxa. Veja no Edital de 
abertura.   
     Em Paraibuna, serão 
disponibilizadas 100 va-
gas, sendo 50 para o curso 
de Engenharia de Produ-
ção e 50 para Tecnólogo 
em Gestão Pública.
Provas
     Tudo indica que o for-
mato da prova seguirá o 
modelo das edições ante-
riores. Os candidatos terão 
que resolver 60 questões 
objetivas, relacionadas às 
disciplinas de Matemática, 

secretarias para compor a 
comissão, que elaborará a 
proposta do texto a ser fi-
nalizado por um instituto 
especializado no assunto, 
que será definido com a 
categoria.
Entre os destaques das 
metas do Plano Municipal 
de Educação, a secretária 
Yeda Lopes lembrou as 
iniciativas indicadas no 
Plano Plurianual enviado à 
Câmara, que a revisão pre-
vê grandes investimentos 
na qualificação profissio-
nal de professores e todos 
os profissionais da área, 
além de obras e serviços 
que visam melhorar ainda 
mais a qualidade do ensi-
no no arquipélago.

A vice-prefeita, Gracinha, 
lembrou que as metas e a 
revisão e atualização do 
documento estão no plano 
de gestão da administra-
ção Márcio Tenório, cons-
truído com a participação 
popular, e reiterou o com-
promisso com o seu cum-
primento.
Gracinha falou que a ad-
ministração pretende hon-
rar o compromisso assu-
mido com a qualidade do 
Ensino e os investimentos 
necessários à estrutura e 
qualificação. “Esse assun-
to é de grande relevância, 

Distância:
Engenharia de Produção
Engenharia de Computa-
ção
Pedagogia
As inscrições para o ves-
tibular começam já nesta 
segunda-feira: 27 de no-
vembro.
São online e terminam dia 
5 de janeiro, pelo site uni-
vesp.br
Não perca essa oportuni-
dade!
Mais informações, pelo 
site da Univesp ou procure 
a prefeitura.

Português, Ciências Na-
turais e Ciências Huma-
nas. Também será preciso 
produzir uma redação de 
acordo com o tema pro-
posto.
     A aplicação da prova 
está agendada para o dia 21 
de janeiro de 2018, com o 
gabarito sendo divulgado 
no dia 22/01 e a divulga-
ção do resultado em 14 de 
fevereiro de 2018, no no 
site: https://www.vunesp.
com.br/uvsp1703
Último vestibular da Uni-
vesp
     A Universidade Virtu-
al do Estado de São Pau-
lo realizou o seu último 
vestibular em julho, com 
o objetivo de selecionar 
estudantes para as turmas 
do segundo semestre de 
2017. Na ocasião, foram 
anunciadas 10 mil opor-
tunidades para cursos de 
bacharelado e licenciatura 
a distância. Foi a maior 
oferta de vagas da história 
das universidades públicas 
paulistas.

porque a Educação é o ca-
minho de uma sociedade 
mais justa. Estou muito 
contente em representar, 
mais uma vez, o prefeito 
Márcio Tenório, atenden-
do recomendação dele, 
que está em compromisso 
fora da cidade. Nossa par-
ticipação no governo é efe-
tiva. Agradeço a confiança 
depositada pelo prefeito e 
pelo trabalho que desen-
volve em atenção às rei-
vindicações da população 
na Educação e nas demais 
áreas”, disse.
Secretários municipais 
participaram da audiên-
cia que debateu a situação 
atual da implantação do 
Plano Municipal de Edu-
cação de Ilhabela:  Osval-
do Julião (Administração), 
Tiago Correa (Finanças), 
Vinícius Julião (Advoca-
cia Geral do Município), 
Luiz Paladino (Obras), 
Nilce Signorini (Desen-
volvimento e Inclusão)
A audiência foi convocada 
pelo vereador Anísio Oli-
veira e contou com a pre-
sença dos vereadores Nan-
ci Zanato, Mateus Pestana, 
Vando da Vila, Valdir Ve-
ríssimo, Salete Magalhães, 
Marquinho Guti e Gabriel 
Rocha. Cerca de 80 pro-
fessores estiveram na reu-
nião.
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Projeto “Bairro Iluminado” 
zera demandas de iluminação 
elétrica em cinco bairros de 

Ilhabela

A primeira edição do pro-
jeto “Bairro Iluminado” 
atingiu o objetivo e zerou 
as demandas e pendências 
de iluminação elétrica nos 
bairros Água Branca, Co-
caia, Costa Bela, Green 
Park e Reino, em Ilhabela. 
A ação foi realizada pela 
Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos nos dias 
16 e 17 deste mês.
Ao todo, 36 postes de ilu-
minação passaram por re-
paros. Houve substituição 
de 21 lâmpadas vapor de 
sódio de 70w, uma lâmpa-

da vapor de sódio de 100w; 
duas bases para relé; 15 
relés fotoelétricos e qua-
tro soquetes de porcelana 
E27.  Os bairros Cocaia 
e Costa Bela possuíam 
maior demanda, sendo 17 
unidades atendidas. Já na 
Água Branca foram 13, e 
seis nos bairros do Green 
Park e Reino. Os próximos 
bairros beneficiados serão 
Itaguaçu, Itaquanduba e 
Perequê, já nos dias 23 e 
24. Gradativamente, após 
mapeamentos noturnos, 
as demais localidades do 

município também se-
rão atendidas. O secretá-
rio de Serviços Urbanos, 
Thiago Souza, ressaltou 
o trabalho dos funcioná-
rios realizado em horário  
estendido. “As equipes fi-
caram de plantão nos bair-
ros e, aos poucos, foram 
solucionando os proble-
mas detectados. Estamos 
felizes pelo resultado, pois 
zeramos em dois dias de 
projeto as demandas des-
tes cinco bairros e agora 
partiremos para outros três 
ainda nesta semana”, afir-
mou.
Márcio Tenório, prefeito 
de Ilhabela, finaliza dizen-
do que “a administração 
segue trabalhando a pro-
posta de levar infraestrutu-
ra aos bairros e que, cada 
vez mais, as equipes estão 
trabalhando visando pro-
porcionar segurança aos 
cidadãos”. Os telefones 
para contato com a Secre-
taria de Serviços Urbanos 
são: (12) 3895-8638 / (12) 
3895-8290 / (12) 3895-
8648 ou diretamente na 
sede, que fica na rua Rio 
Grande do Sul, nº 2, na 
Barra Velha.

Semelp realiza Festival 
de Esportes com seus 

alunos em Pinda

Cerca de 2300 alunos das 
escolas de esportes da Se-
melp estão participando 
do Festival de Avaliação, 
que tem abertura oficial 
nesta sexta-feira (24), às 
19 horas, no CE “João do 
Pulo”. Durante o festival, 
serão realizadas, também 
as finais do torneio de es-
portes que vêm acontecen-
do desde setembro entre as 
turmas de basquete, volei-
bol, handebol e futsal.
O Festival de Avaliação 
tem como objetivo exa-
tamente este: avaliar os 
alunos das escolinhas para 
“promovê-los” para as tur-
mas de treinamentos, para 
a troca de faixa ou de ca-

tegoria. Todos os alunos 
estão participando deste 
evento: judô, ginástica rít-
mica, ginástica artística, 
futsal, capoeira, taekwon-
do, futebol, handebol, vo-
leibol, basquete e aulas de 
esportes.
Mesmo antes da abertura 
oficial, o Festival já teve 
início, neste domingo 
(19), com o batizado da 
capoeira, no ginásio do 
“João do Pulo”. O encer-
ramento acontecerá dia 03 
de dezembro, também no 
João do Pulo, a partir das 
11h30.
Para que todos possam 
participar, o Festival foi 
dividido em categorias, 

sendo: 7 a 10 anos, 11/12 
anos, 13/14 anos, e 15 a 17 
anos. “Nosso intuito é rea-
lizar uma confraternização 
entre os alunos, com a par-
ticipação e apoio dos pais, 
além de promover uma 
integração entre os giná-
sios e centros esportivos. 
Temos o propósito de or-
ganizar uma festa bem bo-
nita e agradável a todos os 
nossos alunos, para que o 
espírito esportivo seja cul-
tivado dentro de todos”, 
informou a gestora espor-
tiva, Priscila Mateus.
O evento é aberto e todos 
estão convidados a presti-
giar os futuros atletas de 
Pindamonhangaba.

Feira do Produtor Rural 
agora em novo endereço 
em Natividade da Serra

A Prefeitura recebeu hoje 
representantes dos Produ-
tores para juntos decidir o 
local onde seria instalada a 

“Feira do Produtor Rural”, 
que acontece todos os sá-
bados das 07h às 12 horas. 
E por decisão unânime a 

partir deste sábado a mes-
ma acontecerá na Avenida 
13 de Agosto em frente ao 
Centro Cultural.

Ubatuba conquista
primeiro lugar no VIII

Festival de Judô e
Campeonato por Faixas

O VIII Festival de Judô e 
Campeonato por Faixas 
de Ubatuba reuniu no do-
mingo, 19, no Ginásio do 
Tubão, no Centro, cerca de 
200 atletas de São José dos 
Campos, Ubatuba, Cara-
guatatuba, São Sebastião, 
Jacareí, Caçapava e São 
Paulo.
O evento, que encerra o 
calendário 2017 de com-
petições de judô na re-
gião, foi realizado pela 
Associação Esportiva de 
Ubatuba e Federação Pau-
lista de Judô-2ª Região, e 
teve o apoio da Prefeitura 
de Ubatuba, por meio das 
secretarias de Esportes e 
Lazer, Saúde, Companhia 
Municipal de Turismo 
(Comtur) e Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatuba 
(Fundart), além da Guar-
da Mirim, Escola Técnica 
de Enfermagem (ETENF) 
e Associação Comercial 
e Industrial de Ubatuba 

(Aciu).
O festival abriu com apre-
sentação de uma escola de 
kung fu, seguida de exe-
cução do Hino Nacional 
Brasileiro e do Hino de 
Ubatuba pela Banda Lira 
Padre José de Anchieta, 
da Fundart, e com hastea-
mento pela Guarda Mirim 
de Ubatuba das bandeiras 
do Brasil, do Estado e do 
Município. Os combates 
se iniciaram com as cate-
gorias sub-15, no Festival 
de Judô, quando todos 
os participantes são pre-
miados com medalhas do 
primeiro ao quarto lugar, 
como forma de incentivo 
à competição. No evento 
também foi feita homena-
gem ao mestre faixa preta 
6º dan professor Josino 
Franscisco de Souza, que 
recebeu placa de honra.
O presidente da Associa-
ção Esportiva de Ubatu-
ba, Luiz Carlos Castilho 

Jr. (Tuta), ressaltou o bri-
lhante desempenho da 
equipe de apoio. “O even-
to ocorreu com 100 por 
cento de aproveitamento 
e não foi registrado ne-
nhum incidente”, afirmou 
Tuta. “Agradecemos a to-
dos os estabelecimentos 
comerciais da cidade que 
nos deram seu apoio, sem 
os quais não poderíamos 
ter realizado este evento”, 
completou.
Tuta informou que, no iní-
cio do ano, novas bolsas 
de judô serão abertas para 
crianças e adolescentes 
que tenham interesse na 
prática esportiva. O evento 
fará parte do Calendário 
Oficial de Ubatuba para 
o ano de 2018. O telefone 
de contato com a entida-
de é (12) 99144-9671 ou 
pelo e-mail: tutacastilho@
hotmail.com. A página no 
Facebook é: Associação 
Esportiva de Ubatuba.


