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A GAzetA dos Municípios

Escola do Trabalho
realiza cursos rápidos 
de férias em Taubaté

Tinga recebe, no sábado, 
tradicional Festa de

Encerramento da Folia 
de Reis em Caraguá

Taubaté abre cronograma 
de transferências no
ensino fundamental

A partir de hoje, Fundo Social 
atende em novo endereço, no 
centro da cidade de Caraguá

A Escola do Trabalho de 
Taubaté, unidade do Cen-
tro, promove  cursos rá-
pidos de férias. No total, 
são 40 vagas para os cur-
sos de Padaria Artesanal e 
Artesanato. As inscrições 
acontecem de 2 a 5 de ja-
neiro, das 8h às 11h30 e 
das 13h30 às 16h30, na 
unidade que fica à rua Ar-
mando Sales de Oliveira, 
284.
Serão formadas duas tur-
mas para o curso de Pada-
ria Artesanal (20 vagas):  
no período da tarde (das 
13h às 16h30) com aulas 
de 15 a 18 de janeiro; e de 
manhã ( das 8h às 11h30) 

A Cia. de Folia de Santos 
Reis de Santo Antônio, 
do bairro do Tinga, reali-
za neste sábado (06/1), a 
partir das 16h, na EMEF 
Lúcio Jacinto dos Santos, 
no Tinga, a 18ª edição da 
Festa de Folia de Reis de 
Caraguatatuba.
A manifestação religiosa 
celebra o fim do ciclo na-
talino e reproduz a passa-
gem bíblica em que Jesus 
Cristo foi visitado pelos 
Reis Magos Melquior, Bal-
tasar e Gaspar.
O cenário da festa repro-
duz o caminho dos reis 
até o presépio e conta com 

A partir desta quarta-feira, 
dia 3 de janeiro, os pais ou 
responsáveis podem  pedir 
a transferência de unidade 
escolar dos filhos estudan-
tes do ensino fundamen-
tal  da Rede Municipal de 
Taubaté.
 O cronograma  para soli-
citar a mudança foi divi-
dido conforme a série do 
aluno e vai até sexta-feira, 
dia 5 de janeiro. Este ca-
dastro prévio é feito para 

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Caraguatatu-
ba atenderá, a partir desta 
terça-feira, 2 de Janeiro, 
em novo endereço à Rua 
José Damaso dos Santos 
39, Centro. A nova sede 
fica próxima ao Banco 
Santander da Praça Cân-
dido Motta e o horário de 
atendimento ao público é 
das 9h às 16h30, com cur-
sos de costura, artesanato, 
padaria artesanal e roupas 
para famílias encaminha-
das pelos Cras-Centro de 
Referência de Assistência 

do dia 22 a 25 de janeiro .
Na área de Artesanato (20 
vagas), os alunos apren-
derão  a fazer peças com 
técnicas de decoupagem, 
caixas com tecido e feltro. 
Também serão formadas 
duas turmas: das 8h às 
11h30, com aulas terça, 
quarta e sexta-feira, com 
início dia 9 de janeiro; e 
das 13h às 16h30, na se-
gunda e quinta-feira, e a 
aula começa dia 8 de ja-
neiro.
Podem se inscrever inte-
ressados com idade míni-
ma de 18 anos e que re-
sidam em Taubaté; sendo 
que no ato da inscrição é 

missa solene e um jantar 
produzido com alimentos 
doados pelos donos dos 
presépios visitados du-
rante o mês de dezembro 
e outros parceiros, que é 
oferecido a toda comuni-
dade.
A Companhia é forma-
da por músicos que to-
cam violas, cavaquinhos 
e pandeiros, entre outros 
instrumentos, além dos 
integrantes que represen-
tam os anjos, as virgens, 
a Rainha (Virgem Maria), 
os palhaços, os sentinelas, 
o Rei Herodes, os três Reis 
Magos e os Alferes que 

poder adequar a demanda 
a disponibilidade de va-
gas.  Para atendimento ao 
pedido de mudança é con-
siderada a proximidade da 
unidade a residência do es-
tudante, além da disponi-
bilidade de vaga na escola 
requerida.
Para efetuar o pedido de 
transferência, são neces-
sários originais e cópias 
dos seguintes documentos: 
RG do pai ou responsável, 

Social, além de um peque-
no bazar de roupas usadas 
e customizadas.
Segundo a presidente do 
Fundo e primeira dama, 
Samara Fraschetti Bastos 
de Aguilar, a mudança tem 
como principal objetivo 
melhor atender as comu-
nidades do Centro e região 
Norte. “A região Sul conti-
nuará sendo atendida com 
o curso de Padaria Artesa-
nal no Núcleo do Perequê, 
Cras Sul e Núcleo do Mor-
ro do Algodão. Quanto ao 
atendimento com roupas 

necessário apresentar ori-
ginais e cópias do CPF, 
RG, título de eleitor do 
município e comprovante 
de endereço (de Taubaté).  
Lembrando que o preen-
chimento das vagas será 
por ordem de chegada.
Serviço:
Escola do Trabalho
Cursos: Padaria Artesanal 
e Artesanato
Vagas: 40
Inscrição: de 2 a 5 de ja-
neiro, das 8h às 11h30 e 
das 13h30 às 16h30.
Endereço:  Rua Arman-
do Sales de Oliveira, 284, 
Centro Telefones: 3625-
5060 e 3631-3199

carregam a bandeira com 
a imagem dos Santos Reis. 
A coroação dos novos rei e 
rainha também é destaque 
da festa.
A 18ª Festa de Folia de 
Reis de Caraguatatuba é 
uma realização da Cia. de 
Folia de Santos Reis de 
Santo Antônio do bairro 
do Tinga com o apoio da 
Fundacc – Fundação Edu-
cacional e Cultural de Ca-
raguatatuba e da Prefeitura 
de Caraguatatuba.
18ª Festa de Folia de Reis 
de Caraguatatuba
Data: Dia 6/1, sábado
Horários: 16h – Chegada 
da Bandeira
17h30 – Missa Solene
18h30 – Saudações ao Pre-
sépio
20h – Jantar
22h – Passagem da Coroa
23h – Baile
Local: EMEF Lúcio Jacinto 
dos Santos
Endereço: Rua Denilza 
Sebastiana dos Santos, 75, 
Tinga
Entrada Franca
Classificação Livre

certidão de nascimento do 
aluno, comprovante de re-
sidência atual e em nome 
do pai ou responsável, de-
claração de escolaridade e 
Cartão SIM do estudante.
O atendimento acontece 
na Secretaria de Educação 
situada a Rua Itanhaém, nº 
37, Jd. Russi, as segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
8h às 11h, e as terças e 
quintas-feiras, das 14h às 
17h

para famílias, já estamos 
com uma sala na Sub Pre-
feitura do Porto Novo, das 
8h às 16h30, local onde 
também são realizados os 
cursos do Polo da Cons-
trução Civil”, explica Sa-
mara. A descentralização 
do Fundo Social deve con-
tinuar durante o primeiro 
semestre com ações que 
chegarão à região Norte.
No mês de fevereiro se-
rão iniciadas as inscrições 
para os diversos cursos, 
priorizando famílias assis-
tidas pelos Cras.
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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.

Prefeitura de Caçapava 
oferece atividades

recreativas para toda
família neste início de ano
A Prefeitura de Caçapava 
através da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer, 
por meio da Divisão de 
Esportes, promove o Agi-
ta Férias no início deste 
ano, com atividades re-
creativas e esportivas em 
diversos bairros e escolas 
da cidade, das 10h às 15h. 
O objetivo é proporcionar 
momentos de lazer e qua-
lidade de vida para as fa-
mílias no período de férias 

escolares. Para participar 
não é necessário inscrição, 
as atividades são gratuitas. 
Confira a agenda: Janeiro:
-Dias 15 à 17
Bairro Caçapava Velha
EMEI “Profª. Hieda de 
Mattos Spinelli”
-Dias 18 e 19
Bairro Nova Caçapava
EMEI “Profª Maria Eugê-
nia da S. Ayello Faria”
-Dias 22 à 24
Bairro Vila Menino Jesus

Parque da Moçota
-Dias 25 e 26
Bairro do Pinus do Iri-
guassu
Escola Estadual “Profª Lu-
ciana Damas Bezerra”
-Dias 29 á 31
Bairro Santa Luzia
EMEF “Dr. Raif Mafuz”
Fevereiro:
-Dias 01 e02
Bairro Piedade
EMEF “Profª. Hermengar-
da Rodrigues Braga”

Miscelânea
Curiosidades

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência 
da Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando 
a cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 
1539. E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de to-
das as mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época 
para lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usa-
dos pelos nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, 
mas seus significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a 
marcha nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da 
rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o 
mal) e a grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para 
que o noivo ficasse com a mão direita livre para se defender de um even-
tual ataque. Já o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges 
ficassem unidas para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, em-
bora representada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi 
adotada como um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado 
sobre os noivos resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas pas-
sam a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que 
é favorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar 
bem, esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine 
o que quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o 
bom possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
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Secretaria de Educação 
restringe atendimento 
ao público em Taubaté

Prefeito de Ilhabela
inicia ano com vistorias 
em obras de norte a sul 

da cidade

A restrição acontece nos 
próximos dias 4 e 5 de 
janeiro, quinta e sex-
ta- feira.  Nestes dias 
serão atendidos apenas 
os casos já agendados  
ou cronogramas estabele-
cidos anteriormente, como 

O primeiro dia útil do ano, 
2, em Ilhabela, foi marca-
do pela vistoria feita pelo 
prefeito Márcio Tenório 
em diversos bairros das 
regiões central, norte e sul. 
O prefeito esteve na Barra 
Velha, Vila e Bexiga.
O dia, que começou às 
7h30, com o início da posse 
do prédio onde funcionará 
o Centro de Referência da 
Mulher, na Avenida Prin-
cesa Isabel, no Perequê, 
prosseguiu com a vistoria 
da obra de revitalização da 
área de esporte e lazer co-
nhecida como “Campo do 
Leandro”, na Barra Velha. 
O local, atualmente com 
um campo de areia, será 
reurbanizado e terá um 
campo society, com dre-
nagem, nova iluminação 
arquibancada, vestiário, 
churrasqueira e melhoria 
no acesso. Muitas benfei-
torias foram apresentadas 
pela população durante 
reunião com o prefeito, 

pedidos de transferências 
para o ensino fundamen-
tal.
A restrição temporá-
ria no atendimento ao 
público é necessária 
para a organização dos  
arquivos e início da mu-

que determinou a incor-
poração ao projeto inicial. 
Após visitar o Campo do 
Leandro, Márcio Tenório, 
acompanhado do secretá-
rio de Obras, Luiz Paladi-
no, esteve na obra de con-
tenção do morro da Rua 
Libertador, ainda na Barra 
Velha, com risco iminen-
te de desmoronamento. O 
objetivo é fazer serviço 
de contenção, em torno 
de 55 metros de extensão, 
e assegurar a segurança 
da população. No mesmo 
bairro, Márcio Tenório 
visitou a Rua Imperador 
e determinou o início das 
obras de calçamento da 
via pública; depois fez a 
mesma orientação sobre 
o calçamento na Rua Au-
rentino Guimarães Silva, 
localizada próxima à Ave-
nida São Paulo, que tam-
bém terá um trecho revi-
talizado. A penúltima obra 
vistoriada foi a instalação 
de um dos três flutuantes 

dança de prédio. A Se-
cretaria de Educação atu-
almente funciona na rua 
Itanhaém, no Jardim Russi.  
A partir da segunda quin-
zena de janeiro passará a 
funcionar na Praça Oito de 
Maio.

nas proximidades do píer 
da Vila, acompanhado do 
secretário de Desenvol-
vimento Econômico e do 
Turismo, Ricardo Fazzini, 
que contou que um quar-
to flutuante será implan-
tado no Saco da Capela, 
todos com o objetivo de 
atender a demanda de na-
vios e lanchas de passeio. 
Por último, foi realizada 
vistoria na obra de refor-
ma e ampliação da Escola 
Municipal Sebastião Leite 
da Silva, no Bexiga, que 
está na fase final e deve 
ser concluída em 20 dias. 
A escola ganhou parte su-
perior e agora terá 9 salas 
de aula, almoxarifado, sala 
de informática e outros. O 
prefeito comentou a reali-
zação de obras em toda a 
cidade. “Estamos levando 
a riqueza de nossa cidade 
aos bairros, um compro-
misso que assumimos com 
a população”, concluiu Te-
nório.

Prefeitura e empresas 
definem ações do
“Acelera Taubaté”

Representantes da Pre-
feitura de Taubaté e das 
empresas envolvidas no 
programa Acelera Taubaté 
iniciaram estudos para de-
finir a instalação de cantei-
ros de obras, logística de 
operações e cronograma 
de atividades.
A ideia é dar início aos 
serviços em 2018 de for-
ma a minimizar os impac-
tos à população. Entre as 
estratégias abordadas, por 
exemplo, ficou definida a 
elaboração de um “plano 
de ataque” das obras a par-
tir dos bairros em direção 
à região central. Isto por-
que o centro da cidade já 
estará impactado por uma 
série de obras, como a re-
qualificação das calçadas.

Com esta definição, a pro-
posta é de mobilizar um 
grande canteiro central, 
que ficará responsável por 
abastecer canteiros satéli-
tes localizados geografi-
camente nas proximidades 
de cada um dos trechos 
abrangidos pelas obras.
Também será feito um es-
tudo para identificar quais 
regiões podem receber 
frentes de trabalho em 
dois turnos para dar mais 
agilidade aos serviços. 
Em locais de grande con-
centração urbana e com 
moradias, as obras devem 
ocorrer em um turno para 
evitar incômodos no perío-
do noturno. A primeira eta-
pa do Acelera Taubaté vai 
priorizar obras de recape-

amento asfáltico em 141,5 
km de vias e de construção 
das bacias de contenção 
de enchentes. As obras de 
prolongamento da estrada 
do Pinhão, no sistema vi-
ário do Quiririm, integram 
este lote e estão na fase de 
elaboração do projeto exe-
cutivo.
O financiamento interna-
cional no valor de US$ 60 
milhões foi assinado em 
Brasília no dia 1º de de-
zembro. O contrato prevê 
a melhoria das condições 
de acesso ao transporte 
público e ao fluxo do trá-
fego urbano, por meio de 
infraestrutura viária, mo-
bilidade urbana, segurança 
pública e conservação de 
áreas verdes.
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Taubaté inicia ADL de 
verão 2018

 A Secretaria de Saúde de 
Taubaté iniciou nesta ter-
ça-feira, dia 2 de janeiro, 
uma nova ADL (Análise 
de Densidade Larvária) 
para identificar qual região 
do município apresenta 
maior infestação de larvas 
do Aedes aegypti, mosqui-
to transmissor da dengue, 
zika e chikungunya.
Os dados possibilitam a 
intensificação do combate 
ao inseto nas áreas da ci-
dade nesse período de ve-
rão, marcado por chuvas e 
altas temperaturas. O estu-
do é coordenado pela Vigi-
lância Epidemiológica do 
município e desenvolvi-
do pelos agentes do CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos).
Cerca de 3.600 imóveis 
escolhidos aleatoriamen-
te devem ser visitados.  A 
cidade é dividida em seis 
áreas, onde são verifica-
das a existência de larvas 
do mosquito e os tipos de 
recipientes em que foram 
encontradas.
Os resultados obtidos ge-
ram o IB (Índice Breteau), 
um valor numérico que 
define a quantidade de in-
setos em fase de desenvol-
vimento encontrados nos 

locais vistoriados e permi-
te saber em quais regiões 
da cidade há maior risco 
de transmissão.
Por determinação da Su-
cem (Superintendência de 
Controle de Endemias), 
serão realizadas este ano 
duas ADLs de verão. A 
próxima pesquisa está pre-
vista para ocorrer em mar-
ço.
A última ADL, realizada 
em outubro do ano pas-
sado, mostrou uma queda 
nos indicadores de infesta-
ção de larvas do mosquito 
Aedes aegypti, com 0,8 
ponto no IB. De acordo 
com o Ministério da Saú-
de, o índice de tranquilida-
de é 1,0 ou menos.
A prefeitura reforça a ne-
cessidade de conscientiza-
ção da população, já que 
cabe às famílias o combate 
aos criadouros do mosqui-
to.
Balanço mais recente da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté indica que, 
de janeiro até 20 de de-
zembro do ano passado, 
foram registrados 67 casos 
confirmados de dengue, 1 
caso confirmado de zika 
e 5 casos confirmados de 
chikungunya.

ADL geral realizadas em 
2017
Janeiro – 4,9
Julho – 0,5
Outubro – 0,8
Divisão por áreas
Área 01 Jaraguá, Vila São 
Geraldo, Parque São Luiz, 
Areão, Mourisco, Vila das 
Graças, Vila Rica, Estiva, 
Parque Aeroporto, Vilage, 
Portal Mantiqueira.
Área 02
Bonfim, Quiririm, Cecap, 
Santa Tereza, Chácara 
Flórida
Área 03
Água Quente, Gurilândia, 
Ana Rosa Parque Urupês, 
Santa Clara, Shalon, Vila 
São José, Maria Augusta, 
São Carlos
Área 04
Independência, Jardim das 
Nações, Santa Luzia, Jabu-
ticabeira, Jardim Humaitá, 
Bom Conselho, Centro.
Área 05
Campos Elíseos, Imacula-
da, Bosque da Saúde, Jar-
dim América, Terra Nova, 
Três Marias, Chácara Sil-
vestre.
Área 06
Belém, Cidade de Deus, 
Jardim Paulista, São Gon-
çalo, Estoril, Barreiro, Ca-
taguá, Marlene Miranda.

Pinda inicia elaboração 
do Plano Diretor de

Turismo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou a ela-
boração do Plano Diretor 
de Turismo - que dentro 
outros benefícios serve 
para orientar ações para 
aprimorar e diversificar a 
oferta turística, aumentar 
a visibilidade da cidade 
atraindo mais turistas e, 
consequentemente, desen-
volvimento econômico, 
além de propiciar o recebi-
mento de verbas estaduais 
e federais para o setor.
A primeira etapa 
do desenvolvimen-
to do Plano Diretor de  
Turismo, que deve du-
rar cerca de um ano, é a 
capacitação dos agentes. 
Por meio de uma parceria 
com o Senac, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 
realizando um curso para 
servidores que estão direta 

ou indiretamente envolvi-
dos com a área de turismo 
e para membros do Conse-
lho Municipal de Turismo.
No curso, todos obtém 
informações relevantes 
sobre turismo, sobretu-
do regional, e debatem a 
questão turística voltada 
ao município e seus núcle-
os.
A capacitação vai até feve-
reiro de 2018 e é dividida 
em algumas etapas. A pri-
meira delas foi a definição 
de pontos estratégicos tu-
rísticos em Pindamonhan-
gaba para aplicação de uma 
pesquisa com os turistas.  
De acordo com a direto-
ra de Turismo, Ana Lúcia 
Gomes de Araújo, “o obje-
tivo é coletar informações 
sobre o que os turistas es-
peram da cidade e de suas 
atrações, o que precisa 

melhorar em todos os as-
pectos, seja nos próprios 
pontos turísticos, ou na in-
fraestrutura do município 
para que o turista alcance 
seu destino, a indicação 
dos locais, a rede hotelei-
ra, os restaurantes, roteiro, 
trilhas, agencias de via-
gem e tudo mais que for 
ligado ao setor”.
Após a finalização do 
questionário e sua aplica-
ção aos turistas, o grupo 
vai avaliar as indicações 
apresentadas para iniciar 
a próxima fase, que será a 
discussão do resultado da 
pesquisa.
A diretora enalteceu a 
parceria com segmentos 
públicos e privados para 
a elaboração do Plano 
Diretor de Turismo, espe-
cialmente com o Conselho 
Municipal de Turismo.

Participantes da oficina 
cozinha saudável realizam

encerramento em Pinda

Prefeitura de Caçapava
realiza limpeza de rios e 

córregos da cidade

O USF Cruz Grande reali-
zou o encerramento da ofi-
cina de cozinha saudável 
no dia 19, às 14h, no cen-
tro comunitário do bairro. 
Os participantes realiza-
ram um bingo e amigo 
secreto, além de preparar 
um lanche com os pratos 
aprendidos durante o ano. 
Logo após a confraterni-

A Prefeitura de Caçapava, 
através da Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais, continua realizando 
a limpeza de rios e córre-
gos da cidade. O serviço é 
uma medida de prevenção 
tomada pela administração 
municipal contra futuras 
enchentes.
Os bairros Village das 

zação as articuladoras da 
oficina, senhora Rosita e 
ACS Bendita fizeram a en-
trega de um livreto com as 
receitas trabalhadas.
Já o bairro Cruz Pequena 
recebeu a comemoração 
no dia 20, às 14h, na casa 
da senhora Rosita, funcio-
nária da equipe USF Cruz 
Grande e monitora das co-

Flores, Jardim Primavera, 
Jardim São José e Jardim 
Panorama já receberam os 
serviços, que consiste na 
retirada de plantas, lixo 
doméstico, pneus, móveis, 
entre outros. 
Para os trabalhos está sen-
do utilizada uma retroes-
cavadeira, todo material 
recolhido é descartado 

zinhas junto com as ACS 
Rosana e Jennifer. Elas 
também promoveram uma 
troca de presentes, lanches 
saudáveis e entrega dos li-
vretos.
Foram 41 pessoas partici-
pantes entre as duas ofici-
nas, que ocorrem sempre 
na última terça e quarta-
feira do mês às 14h.

corretamente. A equipe 
da Secretaria de Obras e 
Serviços Municipais está 
concentrada neste mês no 
bairro Jardim Rafael, rea-
lizando a limpeza do Rio 
Manoelito.
A colaboração da popula-
ção é fundamental, não jo-
gue lixo nas ruas, córregos 
e rios do município.


