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Secretaria de Educação 
divulga cronograma de 
inscrições para alunos 

fora da rede em Taubaté

A Secretaria de Educação 
abre a partir da próxima 
semana as inscrições para 
alunos que pretendem in-
gressar em 2018 na rede 
municipal de ensino. O 
atendimento acontece às 
segundas, quartas e sex-
tas-feiras, das 8h às 11h, e 
as terças e quintas-feiras, 
das 14h às 17h, à rua Ita-
nháem, 37, Jardim Russi.
Os pais ou responsáveis 
devem comparecer muni-

dos dos seguintes docu-
mentos originais e cópias: 
comprovante de endereço 
atual (em nome do respon-
sável), RG do responsável 
e certidão de nascimento/
RG da criança. Para Ma-
ternal I e Berçários I e  II o 
cadastramento é feito du-
rante todo o ano. Confira 
as datas de inscrição, de 
acordo com o nível esco-
lar: – 9º e 8º anos – 2 e 3 
de outubro

– 7º e 6º anos – 5 e e 6 de 
outubro
– 5º e 4º anos – 9 e 10 de 
outubro
– 3º e 2º anos – 16 e 17 de 
outubro
– 1º ano – 17 e 18 de ou-
tubro
– Jardim – 19 e 20 de ou-
tubro
– Maternal II – 23 e 24 de 
outubro
– Maternal I, Berçário II e 
I – durante todo o ano

Tremembé conquista 
mais cursos gratuitos e 
hortas educativas para 
às escolas municipais

Nesta segunda feira, (25), 
a primeira dama e Pre-
sidente do Fundo Social 
do Estado de São Paulo, 
(FUSSESP), Lú Alckmin, 
esteve na cidade de Tauba-
té para a assinatura de 86 
convênios e protocolos de 
intenções em parceria com 
o Fundo Social dos 38 mu-
nicípios da região de São 
José dos Campos. O even-
to aconteceu no Monarka 
Hall.
Tremembé assinou através 
da Secretária de Ação So-
cial e Presidente do Fundo 

Social, Andrea Vaqueli, 
vários convênios que irão 
beneficiar muito a popu-
lação de nossa cidade, são 
eles:
– Implantação de mais três 
Hortas Educativas para es-
colas do município, sendo 
que hoje já temos esse pro-
jeto implantado em duas 
escolas.
– Abertura de Curso de 
Construção civil na cate-
goria de Pedreiro.
– Abertura de Curso de 
Maquiagem.
– Realização de três 

workshops para os moni-
tores já capacitados, sendo 
eles: calorimetria, bordado 
em pedraria e atualização 
em costura.
“É muito importante a 
parceria do Estado com 
os Municípios, o que 
possibilita a execução 
de projetos e qualifica-
ção para às pessoas de 
baixa renda”, comentou  
Andréa Vaqueli.
Após finalizada a parte bu-
rocrática, divulgaremos as 
datas para inscrições dos 
cursos.

Para o, dia das crianças 
Brinca Kids em

Tremembé oferece seus 
produtos e serviços

Em Tremembé a loja Brin-
ca Kids localizada na Rua 
Nossa Senhora da Guia 19 
centro Tremembé Tel 12 – 
99711 8090 e 99795 7792 

oferece serviços e produ-
tos para festas de crianças. 
Lá são encontrados brin-
quedos para uso individual 
e coletivo onde as crianças 

podem brincar à vontade 
com muita alegria e se-
gurança. Faça a alegria de 
seus filhos e amigos esta é 
a oportunidade.

Plano Municipal de
Turismo de Caçapava é 

aprovado na Câmara
O Plano Municipal de 
Turismo de Caçapava foi 
aprovado, por unanimida-
de, na sessão da Câmara 
Municipal do último dia 
19 de setembro. O Plano é 
o instrumento que orienta-
rá as ações de desenvolvi-
mento do turismo a curto, 
médio e longo prazo de 
Caçapava, e compõe o pro-

cesso que será protocolado 
na Assembleia Legislativa 
de São Paulo, pleiteando o 
título de Município de In-
teresse Turístico (MIT).
Caso a classificação do 
MIT seja aprovada, Ca-
çapava receberá recursos 
para investimento no setor 
de turismo. O MIT foi ins-
tituído pela Lei Estadual 

1261/2015 e prevê a con-
templação de 140 muni-
cípios. Até o momento 40 
municípios já foram con-
templados, restando ainda 
100 vagas a serem pre-
enchidas até o final desse 
ano. Uma das 25 metas do 
Plano Municipal é tornar o 
turismo um fator gerador 
de emprego e renda.
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ILUMINAÇAO PÚBLICA 
NO BAIRRO  ATERRADO!

Após muita luta, com abai-
xo assinado os moradores 
do Bairro Aterrado, conse-
guiram a  iluminaçao públi-
ca na Estrada Municipal do 
Aterrado. Essa batalha con-
tou com o apoio da popula-
ção e do empenho de DIE-
GO MOREIRA, jovem líder 
de nossa Cidade, que nunca 
deixou de acreditar que se-
ria possível . Agora essa ilu-

minaçao pública traz maior 
segurança aos moradores. 
“Estou muito fe-
liz por essa conquista.  
Isso nos indica que a verda-
deira política é realizada com 
muito trabalho. Parabéns aos 
moradores do bairro Ater-
rado. Vou sempre lutar pelo 
interesse de nossa popula-
ção. Diego Moreira também 
deixou claro que conseguiu 

recurso com Deputado Esta-
dual Ramalho da Construção 
e Rafael Goffi de R$ 200 mil 
reais para ILUMINAÇAO 
PÚBLICA da Estrada Muni-
cipal do  bairro KANEGAE,  
na qual está melhoria irá be-
neficiar toda a população. E 
também afirma que apenas 
está AGUARDANDO A LI-
BERAÇÃO DA CASA CI-
VIL.
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1. Comis & Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441
2. Curso De Inglês Particular Professora Renata Amaral (0xx12) 3674-1505 
(0XX12) 99763-2800 e-mail:  englishcourse@uol.com.br
3.  Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID*: 85330
4.  Bar do Caveira
5.  Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
6.  Drª Ana Lúcia Ribeiro S Cruz (0xx12) 3674-1664 - TREMEMBÉ e (0xx12) 
3624-7361 –TAUBATÉ e-mail: analurscruz@ig.com.br
7.  Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
8.  FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-1725 e (0xx12) 3674-2649
9.  + 1 K-Brito’s Lanches (0xx12) 98330-3482
10. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
11. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
12. Barbearia 26 de Novembro no mesmo endereço com dois numeros

PATROCINADORES CULTURAIS
DA COLUNA HUMOR DO PEDRÃO 
PARA A EDIÇÃO DE SETEMBRO

E OUTUBRO DE 2017

37ª Caminhada da Fé com
louvor, musica, evangelização

no começo da manhã de
domingo de 10 de
setembro de 2017:

Domingo as 7:00 da ma-
nhã do dia 10 de setembro 
de 2017, aconteceu a 37ª 
Caminhada da fé 2017. 
Foi em grande núme-
ro. Da Praça da Basílica 
Bom Jesus em Tre¬mem-
bé até o Alto do Cristo 
em Taubaté, foram 12 
km de caminhada de pe-
regrinação, canticos em 
louvor a Deus, miuta fé e 
devoção. Agradecimentos 
especiais ao grande Cid 
Ferreira e Pedro Montei-
ro (ORGANIZADORES 
DA CA¬MINHADA DA 

FÉ) que deram um gran-
de show de corrde¬na-
ção e segurança aos par-
ticipantes desse evento.  
Ao Sr Clemente Lima que 
carregou a sua caminho-
nete a Ima¬gem Peregri-
na do Sr Bom Jesus até o 
alto do Cristo, junto com a 
gente nesta festa. A PM de 
São Paulo e os guardas do 
departamento de transito 
de Taubaté e a Ambulân-
cia da Saúde pelo combôio 
e escolta do evento. E Eu, 
Pedrão Simões, tambem 
não posso esquecer do 

talento que Deus me deu 
pelo 3º ano consecutivo 
de cantar, rezar o teço e 
animar a procissão jun-
to com todo o povo ali.  
O grande Cid Ferreira 
e Pedro Monteiro man-
da um abraço fraterno e 
um beijo na alma a todos 
que fizeram acontecer 
esse grande e glorioso  
evento que se mantenha 
por gerações e que na 
38ª Caminhada da Fé em 
2018, seje cada vez mais 
gente e melhor! De Tre-
membé: Pedrão Simões

O ministro da Justiça Eusébio de Queirós: criador da lei
 

O que foi
 
A Lei Eusébio de Queiróz foi uma modificação que ocorreu em 1850 na legislação escravista bra-
sileira. A lei proibia o tráfico de escravos para o Brasil. É considerado um dos primeiros passos no 
caminho em direção à abolição da escravatura no Brasil.
 
O nome da lei é uma referência ao seu autor, o senador e então ministro da Justiça do Brasil Eusébio 
de Queirós Coutinho Matoso da Câmara. 
 
Esta lei, decretada em 4 de setembro de 1850, deve ser entendida também no contexto das exigências 
feitas pela Grã-Bretanha ao governo brasileiro no sentido de acabar com o tráfico de escravos. O 
governo da Grã-Bretanha cobrava do Brasil uma posição favorável à recém-criada legislação britâ-
nica, conhecida como Bill Aberdeen (de agosto de 1845), que proibia o comércio de escravos entre 
África e América. A lei concedia o direito à marinha britânica de aprender qualquer embarcação com 
escravos que tivesse como destino o Brasil.
 
A Lei Eusébio de Queirós não surtiu efeitos imediatos. O tráfico ilegal ganhou vitalidade e num 
segundo momento o tráfico interno de escravos aumentou. Foi somente a partir da década de 1870, 
com ao aumento da fiscalização, que começou a faltar mão-de-obra escrava no Brasil. Neste mo-
mento, os grandes agricultores começaram a buscar trabalhadores assalariados, principalmente em 
países da Europa (Itália, Alemanha, por e exemplo) período em que aumentou muito a entrada de 
imigrantes deste continente no Brasil.
 
Curiosidade:
 
- A expressão popular, até hoje muito usada, “lei para inglês ver” surgiu com a Lei Eusébio de 
Queirós. Criada, provavelmente pelo povo, a expressão fazia referência à lei criada para atender as 
exigências dos ingleses, porém com pouco efeito prático em seus primeiros anos de aplicação.
 
Espero que tenham gostado, continuem lendo. 
Fonte: Portal de Pesquisas temáticas e Educacionais

Por: Davi Mariano
Contatos:
E-mail: terreirodecultura@hotmail.com
Página no Facebook: Terreiro de Cultura

Agradeço a todos pelo apoio:

Bateria e Extintor Tremembé
Fones: 3672-3767 / 99137-2600
Praça Jorge Tibiriça, 61- Centro - Tremembé - SP
Rodrigo Lanches
Praça Jorge Tibiriçá - Centro – Tremembé – SP.
(12) 99110 0740 / (12) 98121 2271 / (12) 3672 5382
Auto Escola Tremembé
(12) 3672-1410  /  3672-3768
Rua Souza Ribeiro, 269 – Centro - Tremembé

Instituto Terreiro de Cultura
(Grupo de Resgate e Promoção da

Cultura Afro-Brasileira em Tremembé)
Apresenta Coluna Raízes da História

Nesta Edição: Conjuração baiana:
Lei Eusébio de Queirós

Setembro
Fé. Gratidão. Sonhos. Metas. Objetivos. Luz. Paz. Realizar. Conectar. Família. Amigos. Sol. 
Chuva. Vento. Frio. Sorvetes. Dançar. Beber. Coração. Chorar. Folhas. Flores. Arco-íris. Bo-
los. Sentimentos. Sorrisos. Força. Persistir. Cantar. Caminhar. Correr. Parar. Respirar. Perdoar. 
Vida. Amor.
Será que sabemos o significado de todas essas palavras? Será que entendemos cada uma delas? 
O que cada uma diz sobre nós mesmos? Será que somos felizes? E a felicidade aonde mora? Eu 
li recentemente em um livro. A felicidade mora nos momentos. Não existe fora, ela está dentro. 
Ela está com a gente. Enquanto executamos aquelas mencionadas palavras.
Tá vendo esse sorriso aí? Esse bem no meio do meu rosto. Tem uma história por trás dele. Ah! 
Ele nem sempre esteve aqui. Foi até muito difícil o fazer surgir. Foi sim. Parece simples, não é? 
Sorrir. Trocar as lágrimas pelo simples ato do sorriso. Sorrir é o abraço da alma que não pode 
sair da gente. Sorrir é o beijo sem toque. Mas, o meu sorriso andava torto. Sem graça. Tudo 
porque eu não acreditava na imagem do espelho. Não acreditava na beleza dos meus cabelos 
cacheados. Nem fazia questão de esmaltar as unhas com frequência. Eu andava de tênis e jeans 
quase todos os dias, e ressalto, é realmente confortável. Mas, cadê usar minhas outras roupas 
preferidas? Cadê o me sentir bonita? Para mim?
Quando percebi que algo estava errado, tudo caiu. O céu desabou. Porque eu percebi que fui 
negligente e indiferente. Eu não me amei o suficiente. Quando mesmo sentindo que deveria ser 
só minha, eu insisti em me repartir por aí. E isso, só deixou fragmentos de mim. E para pedir 
perdão pra mim? Acha que foi simples? Ainda estou tentando me conquistar outra vez e não sou 
nada fácil, especialmente quando meu coração é quebrado.
Mas, é que agora é setembro. É primavera. As estações sempre dizem algo. A primavera flo-
resceu no meu coração e se sorrio hoje é porque sei que as fases passam, mudam, mudamos 
com elas, e somos melhores a partir de então. Sei que estou em outro momento, e preciso amar 
esse momento, pois é ele o meu presente, presente para me descobrir, me conhecer, me amar e 
aceitar, nessa vida imperfeita que é perfeitamente linda.

Daniele Aparecida Pereira

“Nota Pública de Retratação

“Reconheço que extrapolei ao proferir pa-
lavras ofensivas aos senhores Alexandre 
Couto de Oliveira e Ana Maria dos Santos 
em discussão ocorrida no recinto da Câmara 
Municipal de Tremembé, no dia 11/04/2014, 
às 10h e que deveria deixar o julgamento 
do senhor Alexandre a cargo do Poder Ju-
diciário, posto que a questão à época já es-
tava judicializada, abstendo-me de fazer 
julgamentos pessoais, respeitando, ainda, a 
opinião da senhora Ana Maria e seu direito 
de expressar seu apoio politico a qualquer 
pessoa. Externizo, por fim, publicamente 
meu pedido de desculpas e me comprometo 
a doravante não mais me manifestar sobre 
este assunto, consoante acordado nos autos 
do Processo nº 0002760-72.2014.8.26.0634 
que tramitou pelo Juizado Especial Cível e 
Criminal de Tremembé.”

Antonio Carlos Amora Ferreira
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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.

EDITORIAL
Era uma vez
Esta tudo bem

O índice de criminalidade está totalmente controlado. Houve queda de forma geral 
em relação aos crimes contra a vida, patrimônio, contra o abuso de autoridade, dos 
que que impedem o livre exercício de manifestação, do direito de ir e vir alem, de 
outros contra a cidadania. A política tem sido exercida em nome do povo pelos re-
presentantes por ele eleitos.
A saúde está funcionando de acordo com a necessidade do cidadão, ainda mais 
levando-se em conta os tributos que são pagos antes, durante e até mesmo após a 
morte pelo contribuinte.
A educação está simplesmente ótima, os alunos saem da escola e da faculdade sa-
bendo tudo e totalmente preparados para o mercado de trabalho. Os professores 
estão satisfeitos com os salários que são suficientes para cumprir todos  os com-
promissos e ainda reservando um pouco para eventualidades.  O sistema de apo-
sentadoria atende de forma a satisfazer as necessidades dos aposentados que com 
suas aposentadorias pagam suas contas em dia, se alimentam em ótimas condições, 
pagam os alugueis, compram seus remédios, usufruem de seus merecidos lazer e 
estão felizes, saudáveis e alegres. È assim que os que detem o poder pensam e que 
a única dificuldade que deparam é com um jeito para se reelegerem de preferência 
se perpetuarem no poder, mas que para isso já encontraram m uma solução que é 
utilizar de dinheiro público para o financiamento de suas próprias campanhas, aque-
le dinheiro que não vai fazer falta ao povo porque segundo eles o povo reclama de 
barriga cheia.

Prefeitura lança campanha 
Cidade Limpa I Nossa

Caçapava

A Prefeitura de Caçapava 
está empenhada em man-
ter a cidade limpa e con-
ta com a ajuda de toda a 
população. “Cidade Lim-
pa Nossa Caçapava”, é 
o tema da campanha que 
visa alertar sobre as con-
sequências do descarte ir-
regular do lixo e orientar 
as alternativas corretas de 
descarte.
A Prefeitura de Caçapa-
va concentra esforços em 
ações como a varrição, re-
colhimento do lixo descar-
tado irregularmente, capi-
na dos canteiros e limpeza 
de terrenos e áreas institu-
cionais, além da instalação 
e manutenção de lixeiras.
Porém, há situações que 
vão na contra-mão da ló-
gica, do bom senso e de 

qualquer esforço da admi-
nistração por uma cidade 
mais limpa, mais bonita 
e mais saudável, como o 
descarte irregular do lixo, 
que suja as ruas, poluí os 
rios, entope os bueiros, 
além de prejudicar o meio 
ambiente, já que alguns ti-
pos de materiais demoram 
mais de 300 anos para se 
decompor. Todos podem 
e devem fazer algo para 
melhorar a limpeza públi-
ca da cidade. Ao evitar o 
descarte inadequado, seja 
em vias, terrenos e ca-
nais, o morador exerce um 
ato de cidadania e contri-
bui com a manutenção da 
limpeza urbana. Também 
é de extrema importância 
a conscientização de toda 
população para promover 

atitudes corretas e, conse-
quentemente, ser exemplo.
Móveis velhos, pneus 
inservíveis, restos de 
construção civil (até um 
carrinho de mão), lixo ele-
trônico, entre outros mate-
riais, são recolhidos pela 
Prefeitura de Caçapava 
através do DSM (Depar-
tamento de Serviços Mu-
nicipais), que dá destino 
correto aos materiais. As 
solicitações podem ser 
agendadas pelo telefone 
(12) 3652-9351.
A população também pode 
fazer denuncias através do 
DSM (12) 3652-9351 ou 
da Defesa Cívil 199. Aju-
de nossa cidade ficar lim-
pa, só depende de você. 
Falta de educação? Aqui 
não!

Miscelânea
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 Gutenberg revolucionou esse processo criando 
os tipos móveis. Com eles era possível 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 ame-
ricano, Richard Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou 
a velocidade da imprensa para cinco mil paginas por hora porque permi-
tia a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, 
que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por compor mecani-
camente os caracteres, chegou-se ao fim da era dos tipos móveis alimen-
tados 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 tex-
tos e as fotos compostos em uma página do computador.

Humor

Um pároco de uma Igreja no interior de Minas Gerais tinha a fama de 
ser bravo e de dar tiro se encontrasse ladrões roubando a Igreja. Todo 
mundo temia o padre. Uma noite, dois ladrãozinhos resolveram roubar o 
cofre da Igreja, mesmo sabendo da fama do padre. Entraram devagarzi-
nho andando nas pontas dos pés e se enfiaram atrás do altar, onde estava 
o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já 
de espingarda nas mãos, pronto pra dar tiros, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro alto!
E os ladrõzinhos:
- Não, não atira não, seu padre, é que nóis somos anjos, só tamo visitando 
a Igreja!
- Anjo? Deixa disso sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voem!
- Nóis ainda num sabemo vuá, nóis ainda somo “fiote”...
***
Manoel e Joaquim entraram num restaurante e pediram:
- Por favor, nós queremos comer uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! Os senhores são portugueses?
- Como descobriste? Foi por causa do nosso sotaque ou pelo fato de nós 
termos pedido uma bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É porque aqui é o MacDonald’s...

Mensagens

Não se irrite com o ignorante, certamente ele não dispõe das oportunida-
des que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas 
fanatizadas das que permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem 
compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado, 
o irmão intratável que tem na maioria das vezes, o fígado estragado e os 
nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, ele talvez não possua o 
necessário, quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato, 
provavelmente, ele é desorientado ou inexperiente. Ajude aos que erram, 
seus pés pisam o mesmo chão e, se você tem possibilidade de corrigi-lo, 
não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais 
tarde voltará à lição. Auxilie o doente e agradeça a Deus o poder e o equi-
líbrio que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece 
o seu caso desde o princípio. Perdoe o mau, a vida se encarregará dele.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas 
o ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores 
ou a alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Necessárias para 
os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer não é 
fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.

Pensamentos, provérbios e citações

É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
As aparências enganam.
Confiança não se impões, confiança conquista-se.
Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.
O homem é o único animal que faz bagunças.
A única maneira de ter amigos é ser amigo.
Nem toda distância é ausência, nem todo silêncio é esquecimento.
Vale mais ser um sábio calado do que um idiota falante.
A coragem é o medo vencido.
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DE 7 DE OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO, ACONTECE 
O FESTIVAL DA CERÂMICA, EM CUNHA (SP)

Exposições Coletivas do IX Festival
Tema: “Hora do Café”
Local: Casa do Artesão – Parque Lavapés s/nº (próximo ao 
lago).
11 de outubro à 05 de Novembro (horário comercial).

Feira de Cerâmica
Exposição e venda de cerâmica a preços convidativos; fo-
gueira, quentão, bate-papo com os artistas, barraca de co-
mida servida na cerâmica de Cunha; além de performances 
dos ceramistas.
13e 14 de outubrodas 16 às 22h
Local: Praça da Matriz
Entrada Franca
Contato: instituto.ceramica.cunha@gmail.com

Queima de Raku
13 e 14 de outubro das 19h às 22h
Local: Praça da Matriz
Evento gratuito

Competição de Torno
Os ceramistas farão uma competição usando o torno elétrico 
com a finalidade de se fazer a maior peça no tempo de 1 hora.
Maior prato(diâmetro) dia 13 de outubro às 21h
Maior vaso(altura) dia 14 de outubro às 21h
Local: Praça da Matriz
Contato: instituto.ceramica.cunha@gmail.com
Evento gratuito

Abertura do Forno sem fumaça com Masakazu Kusakabe
04 de novembro às 18h
Local: Oficina do ICCC – Instituto Cultural da Cerâmica de 
Cunha. Evento gratuito
Abertura de FornadaNoborigama
Abertura de fornada da queima coletiva dos ceramistas de 
Cunha e convidados.
Aldea Terras de Cunha
04 de novembro às 10h (entrada franca).
Local: Aldea Terras de Cunha
Rua Dr. Omair Casemiro Fornitani, 820, bairro Mantiqueira.
Contato: (12) 3111-1753.

Exposições Temáticas Individuais
Durante todo o Festival serão realizadas exposições indivi-
duais dos ceramistas nos ateliers e outros locais. Aconselhá-
vel o contato telefônico ou via email com esses locais para 
maiores informações ou agendamento nos eventos.

“Jóias de Minas” – Bel Resende
Natural de São João Del Rey-MG, residindo em Cunha atu-
almente, Bel apresenta delicadas jóias combinando cerâmica 
e prata; além de pequenas esculturas.
Local: Atelier da Grouze
Rua Gerônimo Mariano Leite, 250 – Vila Rica
Sextas, Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 17h.
Contato: (12) 3111-2672 – bellrezende@yahoo.com.br

“Peças trazidas do Japão e Europa” – René leDenmat
Local: Club 23 – O Atelier do Francês
Rua Manoel Prudente de Toledo, 457, Cajuru.
Sextas, Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 17h.
Contato: videlycabral@hotmail.com

“Bowl, Chawan, Tijela” – Jonas Miranda
A simplicidade e beleza de um dos utilitários mais utilizados 
do mundo
Abertura 11 de outubro às 19 h
12 de outubro à 04 de novembro das 9h às 17h
Local: Galeria Samadhi (Flávia Santoro).
Rodovia Cunha-Paraty, Km 61,5 –Taboão
Contato:(12) 981.957.992

“Cerâmica e Som” – Alberto Cidraes
Local: Atelier do Antigo Matadouro
Rua Manoel Prudente de Toledo, 461- Bairro Cajuru
Visitas agendadas pelo celular (12) 997.465.951 ou (12) 
3111-1628.
Para grupos de mais de 10 pessoas: visitas guiadas ao ate-
lier, com demonstração de torno de pé e amassadura oriental, 
mão no barro, mini palestra e percussão em cerâmica. 10 a 
14 pessoas investimento R$30 por participante. 15 a 30 pes-
soas R$25 por participante. Duração: 01:30h.

“Paneleiras de Cunha” – Casa Cunha
12 de outubro à 05 de novembro (horário comercial).
Local: Casa do Artesão – Rua José Arantes Filho, 27 (pró-
ximo ao lago).
Haverá demonstração das técnicas com Rogério David nos 
dias 13 de outubro e 03 de novembro das 10h às 12h e das 
15h às 17h. Gratuito.

“Cerâmica & Aromas” – Diogo Yas e Brisa Rodrigues
O Atelier Yas & Brisa apresenta algumas formas de se uti-
lizar a cerâmica para a prática da aromaterapia. Dentre as 
peças que criaram estão os difusores pessoais, difusores para 
carro, difusores de ambiente e outros objetos.
Local: Contemplário
Rodovia Cunha-Paraty, Km 61,5 -Taboão
Fone: (12) 981.077.614
www.contemplario.com.br
Sábado, Domingos e Feriados das 10 às 18h

Atelier GalleryTokai
Exposição conjunta Masakazu Kusakabe, Luciane Sakurada 
e Marcelo Tokai
Tema: Teabowls para Cerimônia do Chá.
20 de outubro a 5 de novembro (horário comercial).
Rua Gerônimo Mariano Leite, 450 – Vila Rica
www.gallerytokai.blogspot.com
Fone: (12) 3111-1831 e (12) 981.760.700
Contato:ateliertokai@gmail.com

“Cerâmica e Luz II” – Kimiko Suenaga
Serão apresentadas peças em cerâmica com enfoque no de-
sign e harmonização de ambientes, como abajures, luminá-
rias internas, de teto e de jardim
Local: Atelier Suenaga e Jardineiro
Aberto todos os dias das 9 às 17 h
Rua Dr. Paulo J. da Silva, 150 – Mantiqueira
Fone: (12) 3111-1530
www.ateliesj.com.br
Contato: ateliesj@uol.com.br

“Abertura de Forno a Gás” – Hélio Avelino 
Abertura de forno e “branch caipira”
21 de outubro às 11h (entrada franca).
Local: AtelierCeramicAvelino
Rua Marcolino Veloso, 85 – Bairro do Bexiga (descida em 
frente a Santa Casa).
Contato: helioavelino@bol.com.br – (12) 996.188.885

“Cerâmica na Boca do Forno” – Rogério David
Abertura de forno de panelas, potes e figuras.
03 de novembro das 10h às 12h (entrada franca).

Local: Casa Cunha
Rua Benedito Marques de Oliveira, 260 – Vila Rica
(12) 996.188.878
Contato: casacunhaceramcs@gmail.com

Cursos e Oficinas

Durante o Festival serão realizados cursos, workshops, pa-
lestras, feira de cerâmica, diversas demonstrações e outras 
atividades ligadas ao tema. Aconselhável o contato telefôni-
co ou via email com os locais para maiores informações ou 
agendamento nos eventos.

Oficina de INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO em Cerâ-
mica com Alberto Cidraes:
Conteúdo: modelagem livre, em torno, extrusora e plaqueira, 
corte, colagem e sgraffito.
Inclui palestra introdutória. Serão 3 dias, sexta, sábado e do-
mingo, 4 horas por dia.
06, 07 e08 de outubro das 14h às 18h
Local: Oficina do ICCC- Instituto Cultural da Cerâmica de 
Cunha
Parque Lavapés s/nº (próximo da Rodoviária).
R$150 (por dia- material incluso).
Contato: albertocidraes@hotmail.com
(12) 997.465.951

RAKU E RAKU PELADO com Flávia Santoro:
24 e 25 de outubro das 9h às 17h
R$500 (material incluso).

QUEIMADE BURACO E SAGGAR à Lenha
23 de outubro das 9h às 18h
Valor: R$250 (material incluso).

FORMULAÇÃO DE ESMALTES de Alta Temperatura e de 
Cinzas
20, 21 e 22 de outubro das 10h às 17h
R$750 (material incluso).
Contato: santoro.flavia@yahoo.com.br – (12) 981.957.992

Oficina de ESCULTURA com Luciano Almeida:
Tema: Padroeira
Confecção de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em 
argila.
12 de outubro das 14h às 17h
Local: Atelier Aldea Terras de Cunha
Rua
R$120 (material incluso- vagas limitadas).
Contato: lucianoescultor@hotmail.com – (12) 996.475.756

DESENVOLVIMENTO CRIATIVO com Nilvanda Rodri-
gues:
Escultura Abstrata
Criação de objetos bidimensionais ou tridimensionais por 
meio de exercícios lúdicos.
14 de outubro das 14 às 17 horas
15 de outubro das 9 às 12 horas
R$ 350 (material incluso).

Modelagem Manual Básica
Confecção de três peças pequenas, usando a técnica de bola, 
serpentina e placa.
28 de outubro das 14 às 17 horas
29 de outubro das 9 às 12 horas para finalização das peças.
R$ 350 (material incluso).
Local: Atelier Nilvanda Rodrigues
Fones: (12) 3111-1695 e (11) 995.137.161
Contato:nilvanda.carmo@uol.com.br

Workshop de PANELAS e POTES com Rogério David:
Local: Casa do Artesão – Rua José Arantes Filho, 27 (pró-
ximo ao lago).
R$ 50 (mais custos de queima e frete).
Contato: casacunhaceramcs@gmail.com– (12) 996.118.878

“MÃO NA MASSA” no Instituto Cultural da Cerâmica de 
Cunha
Você que está conhecendoo universo da cerâmica, aproveite 
também para vivenciar esta arte e colocar a mão na massa! O 
ICCC oferece a oportunidade de ser ceramista por algumas 
horas. Aulas práticas para moldar o barro e formar uma peça 
em argila, em modelagem no torno elétrico e manual.
R$ 120 – 03 hr/aula – com direito a 2 peças (sem queima 
ou entrega).
Horários: Local: Sábados das 14h às 17h- Domingos e Feria-
dos das 10h às 13h
Local: Oficina do ICCC, Parque Lavapés (ao lado da Ro-
doviária).
Agendamento mínimo para 2 pessoas.
Contato: instituto.ceramica.cunha@gmail.com – 
(12)997670516- Luciane,(12)991134782 –Jonatas e 
(12)996149102 -João Felipe.

Palestras
Escultura de Grande Porte: um Desafio com Daniel Maillet
Primeiro Dia: Daniel apresenta a evolução do seu trabalho 
como escultor; introdução à técnica de modelagem para es-
cultura de grande porte; forno especifico para esculturas de 
grande porte; a técnica de impressão 3D Clay Print.
13 de outubro às 17h
Local: Espaço Cultural José Elias Abdalla -Cineteatro
Evento gratuito
Segundo Dia: Como usar a arte para trazer consciência so-
cial; breve introdução ao projeto “Artista invasor: Poço da 
Draga xMuseo de arte contemporânea do Ceará: projeção de 
parte do Vídeo (25 min) “VIDA EM RETRATO”. Promotor: 
Museo de Arte Contemporânea Ceará; bate papo/perguntas.
14 de outubro às 17h
Local: Espaço Cultural José Elias Abdalla -Cineteatro
Evento gratuito

Forno Noborigama com GiltaroSuenaga Jardineiro
Giltaro apresentará um breve histórico do forno Noboriga-
ma: suas origens, a introdução desta técnica em Cunha em 
1975, o processo da queima e as características marcantes 
desta técnica, como a deposição de cinzas nas peças e resul-
tados inesperados. Falará também sobre as famosas “Aber-
turas de Fornada” dos fornos Noborigama de Cunha, evento 
que virou tradição na cultura da cidade e que tem alavancado 
o turismo na região.
21 de outubro às 19h
Local: Espaço Cultural José Elias Abdalla -Cineteatro
Evento gratuito

Estudos Geológicos e Matérias Primas de Cunha com Aman-
da Magrini e Marsis Cabral – IPT 
21 de outubro às 20h
Local: Espaço Cultural José Elias Abdalla -Cineteatro
Evento gratuito

Forno sem fumaça no mundo com Masakazu Kusakabe
MasakazuKusakabe fala sobre o forno sem fumaça e sua 
construção por vários países.
04 de novembro às 17h
Local: Oficina do ICCC – Instituto Cultural da Cerâmica de 
Cunha
Evento gratuito

Taubaté registra queda 
nas estatísticas de

indicadores criminais

O município apresentou 
importantes melhorias na 
redução de crimes e au-
mento da segurança da 
população, conforme os 
dados divulgados pela 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado nesta 
semana.
A taxa de homicídio doloso 
teve uma redução de 80% 
no comparativo entre os 
meses de agosto de 2016 e 
2017. Em agosto de 2016 
foram 5 ocorrências e em 
2017 apenas  1. De janeiro 
a agosto de 2017 o total de 
crimes desta natureza foi 
de 26 sendo que no mesmo 
período em 2016 foram 30 
casos, o que registra uma 
redução de 13.3%.
O número de vítimas por 
homicídio doloso apresen-
tou a mesma redução na 
comparação entre agosto 
de 2017, com 1 vítima, e 
em 2016 com 5, uma que-
da de 80%.  No total entre 
janeiro e agosto de 2016 
foram registradas 31 ví-
timas de homicídio e em 
2017 são 28, com uma di-
minuição de 9.6%.
Os casos de lesão corporal 
por acidente de trânsito re-
duziram de 72 em agosto 
de 2016 para 41 em 2017, 
uma redução de 43%. No 
comparativo entre janeiro 
e agosto também teve que-
da, de 553 casos em 2016 
para 443 em 2017, dimi-
nuição de 19.8%.
No número de vítimas por 
latrocínio a redução é de 
100%, passando de 1 caso 
em agosto de 2016 para 
nenhum registro no mes-
mo período em  2017.
Os roubos reduziram de 
149 para 109 casos no 
comparativo dos meses de 
agosto de 2016 e 2017 res-
pectivamente, uma queda 
de 26.8%. Entre os me-
ses de janeiro a agosto de 
2016 foram 936 ocorrên-
cias e no mesmo período 
em 2017, 921, sendo uma 
redução e 1.6%.
Os casos específicos de 
roubo de veículos tiveram 
redução de 53.3% com-

parando agosto de 2016, 
com 15 casos, e agosto de 
2017 com 7 ocorrências. O 
comparativo no período de 
janeiro a agosto entre 2016 
com 126 registros e 2017 
com 119 apresentou queda 
de 5.5%.
Os roubos de carga caíram 
100%, de 3 casos em agos-
to de 2016 para nenhuma 
ocorrência no mesmo mês 
em 2017. Já os furtos de 
veículos passaram de 66 
casos em agosto de 2016 
para 45 em 2017, dimi-
nuindo 31.8%.
As ocorrências por porte 
de entorpecentes redu-
ziu 89,2%, sendo 28 em 
agosto de 2016 contra 3 
registros no mesmo mês 
em 2017. No total foram 
100 ocorrências de janeiro 
a agosto de 2016 e 65 ca-
sos no mesmo período de 
2017, queda de 35%.
Por porte ilegal de ar-
mas foram registradas 7 
ocorrências em agosto de 
2016 e 5 no mesmo mês 
em 2017, queda de 28.5%. 
No período de janeiro a 
agosto de 2016 foram 55 
casos e no mesmo perío-
do em 2017, 46, redução 
de 16.3%.  A redução no 
número de armas de fogo 
apreendidas também foi 
de 28.5%, em agosto de 
2016 foram 7 apreensões, 
e em 2017, 5 armas apre-
endidas.
Os registros de flagrantes 
tiveram queda de 21.42% 
no comparativo de agosto 
de 2016 e 2017, foram 70 
e 55 registros respectiva-
mente.  E o número de pri-
sões em flagrante foi 60% 
mais efetivo em agosto 
de 2017, com 8 infratores 
apreendidos sendo que em 
2016 foram 5. No período 
entre janeiro e agosto de 
2016 foram apreendidos 
em flagrante 27 infratores 
e em 2017 no mesmo perí-
odo já são 66 apreensões, 
aumento de prisões em 
144.4%. Já os infratores 
apreendidos por manda-
do foram 3 em agosto de 
2017 e 1 em 2016, aumen-

to de 200% na efetividade 
das ações policiais.
A produtividade policial 
também teve bons regis-
tros para a segurança da 
cidade, com aumento de 
20.5% no número de pes-
soas presas por mandado 
no comparativo de agosto 
de 2016 com 34 prisões, e 
2017 com 41. No compa-
rativo do período de janei-
ro a agosto  o aumento nas 
prisões foi de  3.4%, sendo 
em 2016 um total de 263 
prisões e em 2017 um total 
de 272.
A Prefeitura de Taubaté 
vem investindo na segu-
rança da cidade e isto se 
comprova com os núme-
ros reduzidos de ocorrên-
cias criminais e o aumento 
das ações policiais efeti-
vas. Desde junho de 2016 
foi celebrado um convênio 
com a Polícia Civil de ces-
são de 40 estagiários que 
atuam agilizando o aten-
dimento nas delegacias da 
cidade, proporcionando 
também mais disponibili-
dade aos policias realiza-
rem investigações.
Em maio de 2016, a Pre-
feitura entregou 42 novas 
viaturas para a Polícia Mi-
litar. Os veículos, da marca 
Pálio Atractive, são desti-
nados ao uso da Atividade 
Delegada, permitindo o 
aumento do policiamen-
to ostensivo nos bairros 
do município. A parceria, 
pioneira entre as cidades 
do Vale do Paraíba, entre 
Prefeitura e Polícia Militar 
acontece desde 2013 em 
Taubaté. Neste período, 
o efetivo, que teve início 
com 50 homens, aumentou 
e hoje, o município conta 
com 150 policiais atuan-
do em horário diferente ao 
que servem na corporação. 
A administração muni-
cipal adquiriu, anterior-
mente, uma frota de duas 
caminhonetes modelo 
Amarok, 50 motocicletas 
e 16 bicicletas e investe 
no pagamento dos salários 
dos policiais que atuam na 
Atividade Delegada.
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Terreno Padre Eterno Tremembé ótima localização, próximo a casa de festas Rancho Neuza Amaral. Tamanho 1300 m2 - Terreno em área rural.  
Documentação em processo de regularização. Acesso aos lotes com portão automático somente aos proprietários.  

Ligação de energia em breve. Tel/WhatsApp: (12) 992186862 / (12) 991991738 Residencial: (12) 3672-3160  /   Outros telefones: (12) 997759491 / (12) 991731365
Terreno Padre Eterno Tremembé ótima localização, próximo a casa de festas Rancho Neuza Amaral. Tamanho 1300 m2 - Terreno em área rural

Vende-se Terreno no Padre Eterno em Tremembé

Megaoperação da
Prefeitura limpa mais 

30 bocas-de-lobo
em apenas um dia

A megaoperação de limpe-
za do sistema de drenagem 
da cidade, realizada pela 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, encerrou o dia de on-
tem (26/09) com o balanço 
de mais de 30 bocas-de-lo-
bo limpas, na região do 
bairro Aruan.
O objetivo da megaope-
ração é de melhorar o 
escoamento das águas, 
evitando enchentes e  
alagamentos no período de 
fortes chuvas que ocorrem 
nos meses de verão. Os tra-
balhos iniciam simultane-
amente à ação de limpeza e  
desassoreamento de valas, 
córregos e rios em toda a 

cidade.
A equipe de trabalhos 
conta com 20 funcioná-
rios ligados à Secretaria de 
Serviços Públicos (Sesep). 
No apoio, estão uma má-
quina Bobcat e um cami-
nhão basculante, que faz 
o transporte dos resíduos. 
Há mais de 10 anos as bo-
cas-de-lobo da cidade não 
passam por um processo 
de limpeza como o que 
está sendo realizado este 
ano.
Hoje, os funcionários 
prosseguem a limpeza 
na Avenida Geraldo No-
gueira da Silva, na orla 
marítima. Em seguida, 

se deslocam em direção 
ao centro, passando pelo 
bairro do Indaiá, na Aveni-
da Arthur da Costa Filho.  
Também está no cronogra-
ma a limpeza do sistema 
de drenagem da Avenida 
Oswaldo Cruz e ruas adja-
centes, região central.
A intenção da Secretaria 
de Serviços Públicos é de-
sobstruir as bocas-de-lobo 
da cidade até o final do ano,  
trabalhando prin-
cipalmente nos  
pontos onde, histori-
camente, ocorrem os 
alagamentos. Todas 
as regiões da cidade  
receberão a ação.

Alunos de Ilhabela
participam de Festival de 

Tênis dentro da
programação dos
Jogos Estudantis

Dando continuidade à pro-
gramação dos Jogos Es-
tudantis de Ilhabela, alu-
nos das escolas do Ensino 
Fundamental Ciclo 2, par-
ticiparam do Festival de 
Tênis realizado no projeto 
Master Tênis, na Barra Ve-
lha, na semana passada. A 
9ª edição dos Jogos Estu-
dantis é uma realização da 
Prefeitura de Ilhabela, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação.
Alunos das seguintes uni-
dades escolares: E. M. 
Prof.ª Mércia do Nasci-
mento Dias, E. M. Paulo 
Renato Costa Souza, E. M. 
Jornalista Nivaldo Simões, 
E. M. Prof.ª Dr.ª Ruth Cor-

reia Leite Cardoso, E. M. 
Waldemar Belisário, E. M. 
Eva Esperança Silva e E. 
M. Vereador José Doni-
zete da Silva participaram 
do festival e vivenciaram a 
modalidade de forma lúdi-
ca e única.
“Hoje, temos a possibi-
lidade de oferecer aos 
alunos momentos de 
aprendizagem da moda-
lidade de forma multis-
seriada, com diversas fai-
xas etárias interagindo”, 
disse o coordenador de  
educação física, Leonardo 
Scarpa Zanzini.
Ao final da brincadeira e 
integração das crianças 
com outras escolas, os alu-

nos receberam uma me-
dalha produzida por eles 
mesmos com orientação 
dos professores.
Além dos alunos corres-
pondentes ao Ensino Fun-
damental Ciclo 2, estudan-
tes do Ciclo 1 participaram 
do I Festival de Tênis, rea-
lizado no mês de maio.
9ª edição dos Jogos Estu-
dantis
Os Jogos Estudantis de 
Ilhabela este ano ganha-
ram novo formato, onde 
o principal objetivo é o 
da convivência entre os 
jovens e é regida pelos 
princípios do esporte edu-
cacional e não o das com-
petições e rivalidade.

Nova empresa assume exames
cardiológicos de Taubaté

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 2 de outubro, 
a empresa Ducordis Assis-
tência Médica Ltda. passa 
a ser a responsável pela 
realização de exames car-
diológicos e vasculares de 
pacientes da rede munici-
pal de saúde de Taubaté.
A Ducordis fica na 
rua Conselheiro Mo-
reira de Barros, 159,  
9º andar. O edifício dis-
põe de acessibilidade e 

está localizado nas pro-
ximidades da Rodovi-
ária Velha de Taubaté.   
O horário de atendimen-
to é das 8h às 18h, de 
segunda a sexta-feira. 
Caberá à Ducordis a re-
alização de uma média 
mensal de 1.440 exames 
de nove tipos diferentes. 
Entre eles estão eletro-
cardiograma, teste ergo-
métrico e holter 24 horas.  
O encaminhamento do pe-

dido de exame será feito 
diretamente da unidade 
para a empresa. Os pa-
cientes serão avisados por 
telefone da data e horário 
do agendamento.
Até então, o serviço vinha 
sendo prestado em Tauba-
té pela Cardiocentro.  
Conforme os termos do 
contrato, a Cardiocentro 
vai encaminhar todos os 
resultados de exames já 
realizados.
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Ator com DRT, já participou das pegadinhas do 
Silvio Santos, de um filme de comédia e figurações. 
Produtor de eventos, trabalha com vendas de shows 

de cantores incluindo sertanejo, é diretor  
comercial da revista Vitrine do Sucesso.

Paulo Salvati - (12) 99661-5800



Especialista faz
palestra sobre cultura 
do milho em Taubaté

Terceira Etapa do
Circuito Taubateano de 

Corrida de Rua
abre inscrições

Prefeito de Caraguá
recebe visita de

diretores da Associação
de Quiosques

O Sindicato Rural de 
Taubaté recebe na próxi-
ma terça-feira, dia 3 de 
outubro, a palestra “Otimi-
zação da cultura do milho 
para a produção animal”.
A palestra será ministrada 
às 19h pelo professor dou-

A partir desta semana, se-
rão abertas as inscrições 
para a Terceira etapa do 
Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua. Pode se 
inscrever nesta data quem 
já participou da segunda 
etapa. Os demais atletas, 
podem se inscrever no dia 
3, terça-feira e no dia 5 
quinta-feira se ainda tiver 
vagas.
  Os interessados devem 
comparecer a Secretaria 
de Esportes e Lazer das 9h 
às 17h, Rua Edmundo Mo-
rewood, nº 331, Vila Ed-
mundo. Para participar é 
preciso apresentar um do-
cumento com foto. Além 
disso, cada pessoa pode 
fazer a sua e mais três ins-
crições para a corrida. As 
inscrições são gratuitas e 
limitadas a 1.000 partici-
pantes.
A 3ª Etapa do Circuito 
Taubateano de Corrida de 
Rua 2017 acontece no dia 
29 de outubro, domingo, 

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior, rece-
beu hoje (2/10) pela ma-
nhã a visita de integrantes 
da diretoria da Associação 
de Quiosques de Caragua-
tatuba (AQC). A pauta da 
reunião foi a regularização 
do uso dos quiosques nas 
praias. Além do prefeito, 
participaram do encon-
tro o secretário de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca, Marcel Giorgeti, a 
presidente da AQC, Mar-
garida Josefa Fernandes, 
o vice-presidente Jair da 
Costa Bueno, além de di-

tor Luiz Gustavo Nussio, 
diretor da Esalq-USP.
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 

com largada às 8h do Par-
que do Sedes. A entrega do 
kit será feita um dia antes, 
no dia 28, sábado,  das 9h 
às 17h, na Secretaria de 
Esportes e Lazer.
O regulamento e o calen-
dário das etapas, das ins-
crições e da entrega dos 
kits estarão disponíveis no 
site: www.taubate.sp.gov.
br.
O Circuito – Este ano o 
circuito acontece em qua-
tro etapas, dividas em 
masculino e feminino, em 
13 modalidades, de acor-
do com a idade dos parti-
cipantes, a partir dos sete 
anos.
O circuito atende tam-
bém a categoria especial, 
para atletas portadores de 
deficiência. Na categoria 
especial, os participantes 
serão divididos em cinco 
categorias diferentes, sen-
do: cadeirantes (CAD 2 ou 
3 rodas), deficientes visu-
ais (DV), atletas amputa-

retores da entidade.
Durante a reunião, ficou 
decidida criação de uma 
comissão para acompa-
nhar os trabalhos de regu-
larização dos quiosques.
Para a presidente da AQC, 
Margarida Josefa Fer-
nandes, o encontro com 
o prefeito foi proveitoso. 
“Fiquei feliz em ver a dis-
posição do Aguilar Junior 
em nos ajudar”, disse ela.
O vice-presidente da enti-
dade, Jair da Costa Bueno, 
acredita que o prefeito está 
decidido encontrar uma 
solução para os comer-

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.

dos de membros inferiores 
(AMP-MI), atletas defi-
cientes de membros supe-
riores (MS) e deficientes 
intelectuais (DI).
O evento conta com dife-
rentes distâncias de acordo 
com a idade dos corredo-
res, sendo as provas de 
5.000m para os inscritos 
maiores de 17 anos.
O circuito é composto da 
seguinte maneira: 1ª etapa, 
que já ocorreu no dia 30 de 
julho no Parque do Itaim; 
2ª etapa realizada no dia 
17 de setembro no Sesc; 3ª 
etapa – dia 29 de outubro 
no Parque do Sedes e a 4ª 
etapa – dia 2 de dezembro 
na Avenida do Povo.
No dia 12 de outubro, tem 
a etapa especial do Dia das 
Crianças, com 500 par-
ticipantes até 12 anos de 
idade já inscritos. A etapa 
será realizada no Parque 
do Sedes, a partir das 8h 
com provas de 100 a 1.000 
metros.

ciantes de quiosques.
No encerramento da visi-
ta, Aguilar Junior esclare-
ceu: “Tudo o que estiver 
dentro da legalidade e das 
regras será feito no sentido 
de dar garantias aos quios-
queiros para que eles pos-
sam continuar exercendo 
seu trabalho. Isso é impor-
tante para o turismo e para 
toda a cidade”.
A comissão que será for-
mada para tratar do as-
sunto deverá se reunir no-
vamente esta semana para 
dar continuidade às trata-
tivas.

Escola Municipal desenvolve
projeto a favor da paz em 

Pindamonhangaba

A Escola Municipal Profª 
Regina Célia Madureira de 
Souza Lima, do Arareta-
ma, realizou, no dia 21 de 
setembro, uma sensibiliza-
ção em comemoração ao 
Dia Internacional da Paz, 
instituído pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) como um dia de 
cessar-fogo e de não-vio-
lência em todo o mundo. 
De acordo com informa-

ções da professora Daniela 
da Silva Paula, esse foi um 
dia não apenas para pen-
sar na paz, mas sim para 
se fazer algo a favor da 
paz. “Vestidos de branco, 
alunos e professores reu-
niram-se para cantar a mú-
sica ‘A paz’, interpretada 
pela Banda Roupa Nova, 
que nos remete ao mundo 
de amor que desejamos”, 
explicou.

As crianças puderam ainda 
plantar uma muda de árvo-
re - lembrando que o dia 
da Árvore é comemorado 
nesse mesmo dia - simbo-
lizando a importância da 
sustentabilidade. Carta-
zes de conscientização e 
mensagens de esperança 
ilustraram e reforçaram 
a importância de se viver 
em harmonia, com mais 
respeito e tolerância.
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Pindamonhangaba
comemora Mês da Educação

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação 
e Cultura, irá promover, 
no mês de outubro, uma 
mostra de filmes e um ci-
clo formativo com HTPCs 
temáticos para falar sobre 
educação. As atividades 
temáticas serão para ce-
lebrar o dia do professor, 
comemorado no dia 15 de 
outubro.
A mostra de filmes será 
nas quartas-feiras, às 19 
horas, no Palacete 10 de 
Julho.
A primeira exibição será 
no dia 4 de outubro, e será 
apresentado o documen-
tário nacional “Nunca me 
sonharam”, com direção 
da Cacau Rhoden e clas-
sificação de 10 anos. O 
documentário mostra os 
desafios e as expectativas 
de quem está presente na 
realidade do Ensino Mé-
dio nas escolas públicas 
do Brasil, na visão de pro-
fessores, gestores, alunos 
e especialistas.
A segunda produção será 
apresentada no dia 11, e 
terá a exibição de outro 
documentário da diretora 
Cacau Rhoden, chamado 
“Tarja Branca”. O docu-
mentário busca, através de 
depoimentos, exaltar a im-
portância do brincar, tra-

zendo diversas brincadei-
ras tradicionais presentes 
na nossa cultura popular.
No dia 18, terá a exibição 
do documentário “Pro dia 
nascer feliz”, com a di-
reção do João Jardim e 
classificação de 10 anos. 
A produção expõe de-
poimentos de estudantes 
sobre seus receios no am-
biente da rede pública e 
particular.
O último documentário 
será no dia 25, e será exi-
bida a produção do diretor 
Antonio Sagrado, “Quan-
do sinto que já sei”. O 
intuito do documentário 
é provocar uma reflexão 
sobre o modelo tradicional 
de ensino, apresentando 
projetos educacionais ino-
vadores do Brasil.
As exibições são gratuitas 
e abertas ao público, e as 
sessões são limitadas a 50 
lugares. O Palacete 10 de 
Julho fica localizado na 
rua Deputado Claro César, 
n°33, centro.
Palestras temáticas
O ciclo formativo de HTP-
Cs começa com a palestra 
“Ensinar a escrever nos 
anos iniciais: da alfabeti-
zação à produção de tex-
tos”, na segunda-feira (2), 
às 18h30, no Auditório da 
Faculdade Anhanguera. O 
segundo será “Os desafios 

da diversidade sexual na 
escola”, no dia 03 (terça-
feira), às 14 horas, no Pa-
lacete Dez de Julho.
A próxima palestra será 
“Escola como local seguro: 
trabalhando com o pensar, 
o sentir e o querer”, no dia 
10 (terça-feira), às 18h30, 
no Auditório da FABAD. 
No dia 16 (segunda-feira), 
às 18h30, no Auditório da 
Faculdade Anhanguera, o 
tema será “Financiamento 
público da educação”. Já 
no Palacete Dez de Julho, 
no dia 17 (terça-feira), às 
14 horas, “Educação de jo-
vens e adultos: uma educa-
ção inclusiva, uma escola 
acolhedora” será o tema 
discutido.
O último assunto será “+ 
Meninas + Ciências + 
Matemática”, no dia 24 
(terça-feira), às 18h30, no 
Auditório da Faculdade 
Anhanguera.
O evento é voltado para 
os educadores da rede 
municipal de ensino de 
Pindamonhangaba, po-
rém a partir de segun-
da-feira (2), os interes-
sados em geral poderão  
se inscrever presencial-
mente na Secretaria de 
Educação e Cultura, lo-
calizada na rua Fortunato 
Moreira, 155, centro, ou 
pelo telefone 3644-1570.

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA - A P. M. de Po-
tim torna pública a abertura dos envelopes de Proposta de Preços referente 
a Tomada de Preços N°002/2017 – Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para execução de reforma na escola municipal “Amador Galvão 
César”. Data da realização: 02/10/2017 – às 09:00 hs no setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal, Praça Miguel Correa dos Ouros, nº 101, Centro, 
Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 055/2017. Objeto: Regis-
tro de Preços para aquisição de material pedagógico. Data da realização: 
11/10/2017 às 13h30min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

Taubaté oferece acesso à 
leitura para pessoas com 

deficiência visual e motora
A Biblioteca Municipal 
Professor José Jeronymo 
de Souza Filho foi con-
templada em um concurso 
promovido pela Secretaria 
de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de 
São Paulo.
O concurso selecionou 
projetos de bibliotecas 
públicas interessadas em 
receber equipamentos de 
tecnologia assistiva capa-
zes de assegurar o acesso 
à leitura para pessoas com 

deficiência visual e moto-
ra.
Os projetos foram selecio-
nados por uma comissão 
julgadora e os vencedores 
receberam kit de equi-
pamentos e treinamento 
necessário para sua utili-
zação. O kit recebido pela 
Biblioteca Central contém 
computador, ampliador 
automático, scanner leitor 
de mesa, teclado amplia-
do, mouse estacionário, 
software de voz sintetiza-

da para atuação com o sof-
tware leitor de tela NVDA 
(leitor de tela em código 
aberto para Windows que 
ajuda deficientes visuais 
na inclusão digital), um 
display braile e impresso-
ra braile.
O uso dos equipamentos é 
gratuito e oferecido de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, na Biblioteca que 
fica na Praça Parque Dr. 
Barbosa de Oliveira, no 
Centro.
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Ponte do Paraíba recebe
iluminação de LED em Pinda

Pinda inicia comemorações 
do Outubro Rosa

Pinda Museu recebe
exposição Mazzaropi vive

O projeto de iluminação 
pública da Prefeitura de 
Pindamonhangaba con-
tinua em andamento. Na 
última semana, foram ins-
taladas lâmpadas LEDs na 
ponte do Rio Paraíba, que 
dá acesso à Rodovia Dr. 
Caio Gomes Figueiredo, 
importante via de acesso 
aos bairros rurais, como 
Núcleos Turísticos Ribei-
rão Grande e Piracuama, e 
a Campos do Jordão.

Pindamonhangaba inicia, 
neste sábado (30), as ações 
da campanha “Em Outu-
bro, Pense Rosa”. A pro-
gramação será realizada 
durante todo o mês, para 
estimular a participação 
da população no controle 
do câncer de mama e tam-
bém para conscientização 
sobre a saúde da mulher. 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Saúde, Fun-
do Social de Solidariedade 
e Conselho Municipal de 

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina recebe-
rá, de 2 a 27 de outubro, 
a exposição “Mazzaropi 
Vive” com telas que retra-
tam a vida e obra do artis-
ta.

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Ser-
viços Públicos, as lâmpa-
das de LEDs são as mais 
eficientes, pois são econô-
micas, duram mais e cau-
sam menor impacto am-
biental.
O projeto de ilumina-
ção planeja atender cer-
ca de 19 mil pontos em 
todo município. Além 
da redução do consu-
mo de energia, o que irá  

Defesa da Mulher se uni-
ram para a realização das 
ações, com apoio da Fun-
vic, Instituto Fênix, ONG 
Missionários da Colheita 
Final e ONG GAPC, entre 
outros parceiros. Além da 
programação, que será re-
alizada no Shopping Pátio 
Pinda, campus da Funvic, 
Praça Monsenhor Mar-
condes, Praça do Cisas, 
Parque da Cidade, entre 
outros locais, as unidades 
de saúde dos bairros reali-

São obras de diferentes 
técnicas de pinturas cria-
das por 32 artistas que 
cederam suas telas para 
Washington Oliveira, que 
leva a exposição para di-
versas cidades da região.
O Museu Histórico e Pe-

gerar economia, os LEDs 
possuem também baixo 
custo de manutenção e au-
xiliam os munícipes, pois 
a cidade iluminada de for-
ma correta orienta melhor 
os motoristas e garante 
mais segurança.
Receberam a nova ilumina-
ção locais como o viaduto 
central, Avenida Coronel 
Fernando Prestes, Praça 
Monsenhor Marcondes, 
Rua Deputado Claro Cé-
sar - até o Museu Histórico  
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina.
As lâmpadas substituídas 
serão reaproveitadas em 
áreas com necessidade, 
tais como bairros urbanos 
e áreas rurais para reforço 
de iluminação.

zarão, durante o mês todo, 
programações internas em 
alusão ao tema, para a po-
pulação atendida. “O Ou-
tubro Rosa é uma oportu-
nidade para que a mulher 
possa dar mais atenção a 
sua saúde e também para 
que se conscientize sobre a 
importância de ações sim-
ples, como o auto-exame, 
por exemplo, que pode 
salvar uma vida”, desta-
cou a secretária de Saúde, 
Valéria dos Santos.

dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina funcio-
na de segunda a sábado, 
das 9h às 12h e das 13h 
às 17h. Está localizado na 
rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, no centro da ci-
dade.

Taubaté tem primeira 
sala temática pública 

do Estado para
Capoeira Angola

A sala ambiente, instalada 
no Centro Cultural “Toni-
nho Mendes”, é o primeiro 
espaço temático público 
desenvolvido para a prá-
tica e estudo da Capoeira 
Angola no Estado de São 
Paulo.
Os munícipes encontram 
um espaço planejado com 
materiais pedagógicos e 
instrumentos de percus-
são. O local oferece aulas 
gratuitas de Capoeira An-
gola para crianças, jovens 
e adultos de ambos os se-
xos. O participante se sen-
te acolhido e convidado 
a participar de uma aula 
contagiante, encontrando 
nos ritmos na música e na 
pedagogia utilizada o pra-
zer e bem estar.
Capoeira Angola – Capo-
eira Angola é a Capoeira 
que o negro criou no mo-

mento em que sua alma 
já não aguentava mais a 
situação da escravidão. É 
considerada a Capoeira 
Mãe, a raiz profunda, ca-
racterizada por equalizar 
movimentos lentos e rápi-
dos, furtivos, executados 
tanto perto do solo como 
em cima. Sua música é 
cadenciada, orgânica e ri-
tualizada. Possuí origens 
em elementos da cultura 
de várias matizes de povos 
africanos, sincretizados 
com elementos de culturas 
nativas (povos indígenas) 
e de origem europeia.
A inscrição para as aulas 
pode ser feita presencial-
mente no Centro Cultural 
de segunda-feira a sexta-
feira das 8h às 12h e das 
14h às 18h. Para mais in-
formações, o telefone é o 
3621-6040.

Confira o endereço, dias, 
horários e disponibilidade 
de vagas
Centro Cultural Toninho 
Mendes
Endereço : Praça Coronel 
Vitoriano nº 01, centro
Segunda-feira
10h – acima de 18 anos- 
02 vagas
Terça-feira
14h30- de 02 a 04 anos- 06 
vagas
18h10 – de 05 a 07 anos- 
05 vagas
Quarta-feira
15h- de 08 a 11 anos- 12 
vagas
Quinta-feira
09h20 – de 05 a 07 anos- 
06 vagas
14h50 – de 05 a 07 anos- 
06 vagas
Sexta-feira
10h acima de 18 anos- 04 
vagas
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Comunicado da comissão
organizadora da eleição 

do COMUS em Tremembé

Grupo de operadores de 
viagens do Peru e

Uruguai realizam visita 
técnica para conhecer

Caraguatatuba

Prefeitura de Caraguá
descongela área para 
beneficiar 230 famílias 
da Vila São Lourenço, 

no Rio do Ouro

Projeto de segurança
realiza blitz com transporte 

escolar em Pinda

Diante do número de ins-
crições terem sido insufi-
cientes para a composição 
do segmento trabalhador 
de saúde, fica determi-
nado à prorrogação do 
prazo para o recebimen-
to de novas inscrições de 
29/09/2017 a 13/10/2017 
com a entrega das inscri-
ções na Secretaria do Cen-
tro de Saúde de Tremem-
bé.
Tremembé, 29 de setem-
bro de 2017.
Ofício nº 02/2017
Tremembé, 17 de agosto 
de 2017.
 Prezado (a) Senhor (a):
Considerando a Lei 
Municipal nº 2.386 de 

Durante três dias (29, 30/9 
a 1/10), operadores de via-
gens do Peru e Uruguai 
puderam visitar, desfrutar 
e se encantar com as bele-
zas de Caraguatatuba.
O grupo veio por meio de 
uma iniciativa da Embra-
tur, que organizou o fam-
tour por algumas cidades 
do Litoral Norte após a 45ª 
edição da ABAV EXPO, 
uma feira voltada para 
agentes e operadores de 
turismo.
O objetivo do famtour é 
apresentar o produto turís-
tico ao agente ou operador 
de turismo, para que ele 
possa conhecer e oferecer 
o destino aos seus clientes.
A programação para Cara-
guatatuba, elaborada pelo 
Comtur (Conselho Mu-
nicipal de Turismo), em 
parceria com a Secretaria 
de Turismo, buscou con-
templar todos os aspectos 
da cidade para dar uma 
ampla visão de tudo o que 
cidade oferece.
O grupo realizou visitas 
técnicas em hotéis e co-
nheceram alguns restau-
rantes locais, pontos turís-
ticos como o Morro Santo 
Antonio, a Feira de Arte-
sanato e a Praça Cândido 

O prefeito de Caragua-
tatuba, Aguilar Junior, 
anunciou na manhã desta 
quinta-feira (28/9) o des-
congelamento do Lotea-
mento Vila São Lourenço, 
no bairro do Rio do Ouro.
A área engloba quatro ruas 
(Francisco Edisson Gue-
des Saraiva, José Antônio 
de Souza Castro Rodri-
gues, Benedito de Carva-
lho e Benedito José Bar-
bosa) e estava bloqueada 
pela Justiça desde 2010.
Com a decisão, cerca de 
230 famílias serão benefi-
ciadas e poderão iniciar o 
processo de regularização 
fundiária de seus imóveis 

O Setor de Transporte Es-
colar da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, em parce-
ria com a Polícia Militar e 
o Departamento de Trân-
sito, iniciaram na última 
semana um projeto de se-
gurança que visa fiscalizar 
todos os veículos do trans-
porte escolar da cidade de 
Pindamonhangaba.
A Polícia Militar, atra-
vés da Ronda Escolar, 
faz a fiscalização de ro-
tina verificando toda 
a documentação dos  
veículos e dos condutores 
como também fiscaliza 
todos os equipamentos de 
segurança dos veículos es-

07/05/1997, alterada pela 
Lei nº 2.443 de 21/08/1998 
e pela Lei nº 3.277 de 
18/10/2007, convidamos 
os trabalhadores de saúde 
da área pública e privada 
para participar da escolha 
dos membros do Conse-
lho Municipal de Saúde do 
segmento trabalhador de 
saúde que estejam  cadas-
trados no Cadastro Nacio-
nal de Estabelecimentos 
de Saúde – CNES, e infor-
mando que:
Todos os trabalhadores da 
área de saúde poderão vo-
tar e ser votado;
O segmento trabalhador 
de saúde possui 06 vagas 
de representação sendo 03 

Mota, além de diversas 
praias, com parada final na 
Martim de Sá – onde pu-
deram aproveitar um di-
vertido passeio de banana. 
Os operadores prestigia-
ram também nossa cultu-
ra local com apresentação 
da Banda Carlos Gomes e 
Coral Água Viva.
A peruana Sandra Inti, da 
American Reps, contou 
que a oportunidade de co-
nhecer os arredores de São 
Paulo foi muito produtiva, 
pois com isso é possível ex-
plorar novos destinos para 
o seu público que viaja a 
negócios. “Temos muitos 
passageiros de corporativo 
que acabam indo para o 
Rio de Janeiro, mas agora 
temos um novo produto a 
oferecer, mais próximo da 
capital e com muitas coisas 
para se explorar. Eu gostei 
muito da cidade”, desta-
cou.
Representante da Azul 
Viajes, a uruguaia Maria 
Victoria, também aprovou 
o destino. “Nossa ideia é 
fazer parcerias com os ho-
téis locais e oferecer aos 
nossos clientes que vem a 
São Paulo, opções de pa-
cotes de 2/3 dias. Amei as 
praias, a receptividade do 

e terrenos.
A liberação só foi possí-
vel graças a uma decisão 
assinada na última segun-
da-feira (25/9) pelo juiz de 
Caraguatatuba, Ayrton Vi-
dolin Marques Júnior.
O prefeito Aguilar Junior, 
a parceria com o Judiciá-
rio foi de vital importância 
para o descongelamento.
“Mais uma boa no-
tícia para nossa  
comunidade. Há anos os 
moradores lutam para 
regularizar seus imó-
veis. Mais uma impor-
tante parceria com o  
Judiciário. Durante o pe-
ríodo de bloqueio, muitos 

colares. O Departamento 
de Trânsito, além de dar 
todo o apoio necessário 
nos locais das fiscaliza-
ções, também faz a fisca-
lização municipal nos ve-
ículos. Enquanto isso, os 
responsáveis pelo Setor de 
Transporte Escolar fiscali-
zam todos os documentos 
e procedimentos munici-
pais exigidos dos monito-
res e dos condutores, como  
planilhas de contatos dos 
alunos, listas de presença, 
uniformes, crachás, entre 
outros.
“É muito importante essa 
fiscalização, para saber-
mos se todas as ações 

titulares e 03 suplentes;
As fichas de inscrições 
com os nomes dos candi-
datos deverão ser enviadas 
até o dia 15/09/2017, às 
10h na sala da Secretaria, 
no Centro de Saúde de 
Tremembé;
A eleição do representante 
esta prevista para o perío-
do de 25 a 29/09/2017 às 
15h na sala do Conselho 
Municipal de Saúde, no 
Centro de Saúde de Tre-
membé;
A sua participação é muito 
importante. 
Atenciosamente.
Lucila de Medeiros Silva
Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde

povo, a estrutura e a feijoa-
da com pagode”, enfatizou.
Experiência positiva para 
Caraguatatuba
Para Sandra Abril, presi-
dente do Comtur, o fee-
dback foi extramente po-
sitivo. “Essa foi a primeira 
vez que Caraguatatuba re-
cebeu um famtour e com 
certeza foi uma experiên-
cia ótima. Pudemos apren-
der e com certeza a ideia é 
melhorar e investir nesses 
programas. A cidade só 
tem a ganhar com isso”, 
comentou.
O chefe de Seção de Pla-
nejamento de Projetos 
Turísticos, Marcelo Su-
ckow acompanhou os 
operadores durante todos 
os dias da visita e acre-
dita que isso é resultado 
do investimento da ad-
ministração no setor de  
Turismo. “Temos parti-
cipado de muitas feiras e 
isso nos abriu um grande 
leque de contatos, inclusi-
ve estreitou nosso relacio-
namento com a Embratur. 
O prefeito Aguilar Junior 
entende que esse é o ca-
minho para que possamos 
trabalhar um turismo mais 
efetivo na baixa tempora-
da”.

moradores não conse-
guiam solicitar, por exem-
plo, a ligação de água e 
luz para seus terrenos ou 
casas”, destaca.
Outra comunidade
Cerca de 600 famílias tam-
bém foram beneficiadas 
com o anúncio do descon-
gelamento do Balneário 
Maria Helena, no bairro 
Perequê-Mirim, Região 
Sul da cidade.
A área estava embargada 
desde 2005 pela Justiça, 
porém após incessantes 
tratativas com o Ministé-
rio Público e o Judiciário, 
houve autorização para o 
desbloqueio.

que o setor vem desen-
volvendo na teoria com 
todos os envolvidos com 
o transporte escolar, es-
tão sendo colocadas em 
prática pela empresa pres-
tadora do serviço, assim  
podendo garantir a qua-
lidade do transporte aos 
nossos alunos”, disse o di-
retor de Educação, Carlos 
José Laurindo Lemes.
De acordo com infor-
mações da Secretaria 
de Educação e Cul-
tura, este projeto será  
executado duran-
te todo o período  
letivo do ano, no mínimo, 
trimestralmente.


