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A GAzetA dos Municípios

Ingressos para shows dos 314 anos podem ser 
trocados na Praça Monsenhor Marcondes

e no Parque da Cidade, neste sábado

TSE vai comprar 180 mil urnas 
eletrônicas para eleições de 2020

MRS registra queda de 152 m3 de 
lixo irregular recolhido em Aparecida

Temporada de Inverno de
Santo Antônio começou

Quem ainda não conse-
guiu garantir seu ingres-
so para os shows dos 314 
anos de Pinda no Parque 
da Cidade terá uma ótima 
oportunidade neste sába-
do (6): haverá dois postos 
de troca de ingressos por 
alimentos, um na Praça 
Monsenhor Marcondes e 
outro no Parque da Cida-
de.
A equipe do Fundo Social 
de Solidariedade estará 
com um posto de troca de 
ingressos na Praça Mon-

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) vai comprar 
cerca de 180 mil urnas 
eletrônicas para serem 
usadas nas eleições mu-
nicipais do ano que vem, 
quando serão escolhidos 
novos prefeitos, vice-pre-
feitos e vereadores. As 
novas urnas vão substituir 
as mais antigas, que en-
traram em funcionamento 
em 2006 e 2008. O custo 
da aquisição ainda não foi 
definido.
Nesta semana, o TSE re-
alizou audiência pública 
para colher sugestões das 
empresas interessadas. O 

Como todos sabem, a fer-
rovia não gera lixo. Apesar 
disso, parte da população 
despeja, de forma irregu-
lar, esse material na faixa 
de domínio da linha fér-
rea. Além do risco para a 
saúde pública (insetos, ro-
edores e outros animais), 
o lixo representa um vetor 
de risco operacional para 
a empresa e, por consequ-
ência, para a comunidade. 
Ele pode entupir os dis-
positivos de drenagem da 
ferrovia, prejudicando a 
infraestrutura da malha e 
impedindo assim o escoa-
mento das águas pluviais e 
provocar o alagamento do 
entorno, além de diminuir 
o tempo útil da manuten-
ção da superestrutura de 
via permanente.
O município de Aparecida 
é um dos quais o proble-
ma é mais presente e é por 
isso que a empresa tem 
trabalhado em parceria 
com o poder público para 
promover ações regulares 
de limpeza e conscienti-
zação junto as escolas da 
cidade. As ações incluem 
a conservação da faixa de 
domínio através de capi-
nas, roçadas, manutenções 

A tradicional temporada 
de inverno de Santo An-
tônio do Pinhal, na Serra 
da Mantiqueira, começou 
com atrações na Praça do 
Boulevard Araucária e 
Praça do Artesão. 
A programação, sempre 
de sexta a domingo, segue 
até 28 de julho.
O Boulevard Araucária re-
cebe a Feira de Artesana-
tos (FEIRART) e Festa da 
Orquídea. 
Uma oportunidade de 
conferir artesanatos locais 

senhor Marcondes, das 9 
às 13 horas. 
E os voluntários do 
Parque da Cidade                                     
realizarão a troca no Por-
tal principal de entrada do 
Parque, das 9h às 17 ho-
ras.
O assessor de Eventos, Ri-
cardo Flores, explica que 
essa é uma oportunidade 
extra para que os morado-
res da cidade possam tro-
car seus ingressos.
Os ingressos solidários 
devem ser trocados por 

TSE também tirou dúvi-
das sobre especificações 
técnicas, segurança e ma-
nutenção da urna. Está 
prevista para a próxima 
terça-feira (9) a divulga-
ção de um parecer técnico 
sobre as propostas recebi-
das pelo tribunal.
Segundo o secretário de 
Tenologia da Informação 
do TSE, Giuseppe Janino, 
a substituição dos equipa-
mentos é necessária para 
melhorar a tecnologia 
utilizada nas urnas. De 
acordo com o secretário, 
o Brasil realiza a maior 
eleição informatizada do 

das passagens de nível, de 
pedestres e vedação da 
faixa. Tudo isso, aliado as 
ações de conscientização, 
tem resultado em uma 
redução significativa no 
recolhimento de lixo no 
município.
Em comparação com o 
ciclo de ações regulares 
do primeiro semestre de 
2018, a MRS registrou 
uma queda 152 m3 de lixo 
irregular recolhido. Para 
se ter uma ideia, isso re-
presenta o equivalente a 
11 caminhões de lixo com 
a capacidade de cerca de 
13 m3.
Para José Benedito Ange-
lieri, Secretário de Obras 
e Meio Ambiente de Apa-
recida, a parceria com a 
MRS só tem trazido ga-
nhos para a cidade. “Pre-
cisamos sempre contar 
com a união de forças para 
proporcionar melhorias na 
qualidade de vida do ci-
dadão. A ferrovia sempre 
esteve presente na histó-
ria de Aparecida e é, sem 
dúvida, uma representante 
importante da iniciativa 
privada que compartilha 
os cuidados da nossa ges-
tão com relação à saúde 

e as belas orquídeas culti-
vadas na cidade.
Já na Praça do Artesão 
acontece, simultaneamen-
te, a primeira edição do 
“Inverno na Praça”, com 
música e deliciosos ‘co-
mes e bebes’. 
De acordo com o presi-
dente da Associação Co-
mercial e Turística de 
Santo Antônio do Pinhal 
(Acasap), Jader Faria, a 
cidade conta com mais 
de 80 opções de pou-
sadas e hotéis, bares e                                  

1 kg de alimento (exceto 
sal): cada quilo de alimen-
to vale um ingresso.  Os 
principais shows de cada 
noite serão: dia 10 - Biqui-
ni Cavadão, dia 11 - Saco-
de a Poeira, dia 12 - Os 
Filhos dos Caras e dia 13 
- Ultraje a Rigor.
Durante a semana, foram 
dois pontos de troca de 
ingressos para os shows: 
a sede do Fundo Social de 
Solidariedade, no centro 
da cidade, e a Subprefei-
tura de Moreira César.

mundo.
“Saímos de um processo 
eleitoral manual, com bai-
xos índices de credibilida-
de, até alcançarmos alto 
nível de confiança junto 
ao cidadão, utilizando os 
atributos de integridade e 
de segurança que só o pa-
radigma digital proporcio-
na”, disse Janino.
As urnas eletrônicas co-
meçaram a ser utilizadas 
nas eleições municipais de 
1996. 
Segundo o TSE, nunca 
houve qualquer espécie de 
fraude no sistema eletrô-
nico de votação.

pública. Além da limpe-
za, a conscientização da 
população está sendo um 
fator agregador.
Quem ganha com isso é a 
população”.
Além do recolhimento 
do entulho e do trabalho 
de conscientização junto 
à comunidade, até o final 
de Julho a MRS realizará 
a doação de 8 contento-
res de lixo para a cidade. 
Segundo Daniel Martins, 
Coordenador da Faixa de 
Domínio do estado de São 
Paulo, “as obras para re-
cebimento dos contento-
res já estão programadas 
e a expectativa é que o 
segundo semestre de 2019 
apresente resultados ainda 
mais significativos”.
“Só vamos conseguir o su-
cesso esperado com a ação 
se a pequena parte da po-
pulação, que ainda insiste 
em descartar lixo na ferro-
via, se conscientize e aju-
de a conservar o ambiente 
limpo. É preciso também 
que haja o entendimento 
de que esta é uma ques-
tão séria e que pode trazer 
problemas para a própria 
comunidade local”, com-
plementa Daniel.

restaurantes para todos os 
gostos.
“Os eventos são um atra-
tivo a mais para quem não 
abre mão de curtir o inver-
no num gostoso clima de 
montanha. Santo Antônio 
mais uma vez está pre-
parada para receber bem 
seus visitantes”, ressalta.
A Temporada de Inverno é 
uma promoção da Prefei-
tura de Santo Antônio do 
Pinhal, por meio da Secre-
taria Municipal de Turis-
mo, com apoio da Acasap.
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Miscelânea
Curiosidades

A anta brasileira

O maior mamífero do planeta é a baleia azul, que atinge 33 metros de 
comprimento e pode pesar até 130 toneladas. Já entre os animais terres-
tres, o elefante africano é o maior, podendo pesar até 8 toneladas e alcan-
çar 4 metros de altura. Mas você sabe qual animal lidera o ranking entre 
os mamíferos do nosso país? A anta brasileira aparece no primeiro lugar 
dessa lista. Ela mede em média 1,10 metros de altura e curiosamente, o 
comprimento da fêmea, 2,20 metros, é um pouco mais do que o macho 
que mede 2 metros. No Brasil, o animal, que chega a pesar cerca de 100 
quilos, é encontrado na Amazônia, na Mata Atlântica e no Pantanal. A 
anta brasileira também é encontrada em outros países, como na Colômbia, 
Venezuela e Paraguai. Apesar da tromba que lembra a de um elefante, a 
sua não tem relação com a do grandalhão. Na verdade, ela é “parente” de 
burros, cavalos, rinocerontes e zebras. As antas são herbívoras e têm há-
bitos principalmente noturnos, porém realizam atividades durante o dia. 
O animal, que também é conhecido como tapir, costuma freqüentar zonas 
ricas em água e também é um ótimo nadador.
***
Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma 
estrutura chamada região tapetal, composta de células especiais que pro-
vocam a dupla estimulação dos cones e bastonetes responsáveis pela per-
cepção de cores e formas localizadas na coróide, camada que reveste in-
ternamente quase toda a esfera ocular e, essa região funciona como um 
espelho. A luz atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes uma vez 
e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os 
novamente.

Humor

Um sueco, um nigeriano e um argentino estão esperando o nascimento de 
seus filhos, Eis que surge a enfermeira e diz:
- Senhores, houve uma tremenda confusão. Os bebês foram trocados e não 
sabemos mais quem é quem. Só sei que temos dois brancos e um negro.
- Não tem problema. Sugeriu o nigeriano. Cada um escolhe um bebê e 
vamos fazer um sorteio para determinar a ordem da escolha.
Feito o sorteio, a primeira escolha coube ao sueco. Ele entrou no berçário, 
olhou os bebês e saiu com o negro no colo.
- Mas que é isso! Gritou o nigeriano. Você pegou o negro. Esse obviamen-
te é o meu bebê. Eu sou negro, minha esposa é negra. Me dá esse bebê. 
Volta e escolha um dos brancos!
E o sueco, já indo embora, diz:
- Você ta maluco? E se eu pego o argentino?
***
Numa cidade do interior, o padre e o prefeito não tinham boas relações, 
mas o padre é obrigado a pedir um favor ao prefeito:
- Senhor prefeito, tem um burro morto em frente à Igreja Matriz!
- Mas não é o senhor que deveria cuidar disso? Afinal, não é o senhor que 
cuida dos mortos?
- Sim, mas também tenho a obrigação de avisar os parentes do falecido.
***
Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Essa foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particu-
lar e a resposta foi esta: “O vale do paraíba é de uma suma importância, 
pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, já que existe 
o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do 
paraíba? Sabemos que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias 
de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do paraíba é muito importante 
para equilibrar sua economia doméstica”.

Mensagens

Quem se acha superior por ser mais estudado, se engana. Há muitos sa-
beres e esta história exemplifica muito bem isso. Um advogado e uma 
professora estavam num barco, atravessando um rio, quando o advogado 
pergunta ao barqueiro se ele conhecia leis. Diante da sua negativa, o advo-
gado sentenciou: Que pena, você perdeu metade da sua vida. A professora 
indaga se ele sabia ler. Quando o barqueiro diz que não, ela fala: Que pena 
você perdeu metade da sua vida. De repente, o barco começa a virar e o 
barqueiro pergunta se eles sabiam nadar. Ao ouvir a negativa, o barqueiro 
lamenta: Sinto muito, mas vocês vão perder todo a vida.

Pensamentos, provérbios e citações

Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos.
As aflições verdadeiras são raras vezes eloqüentes.
A linguagem do amor está nos olhos.
São testemunhas os olhos do que o coração.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.
O apreço é o lubrificante da vida. 
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A ‘Black Friday dos bebês’ 
se consolida no Brasil

Estima-se que um bebê, 
geralmente, precisa de 
2.500 fraldas só no pri-
meiro ano, o que significa 
que os pais gastam, em 
média, R$3.264 do orça-
mento doméstico anual 
só com fraldas. Isso sem 
considerar outros gastos 
recorrentes como fórmu-
las, roupas, brinquedos, 
alimentos e outros.
No Brasil, segundo da-
dos do IBGE, nascem 
em média 3 milhões 
de crianças todos os 
anos e os pais, em tem-
pos de crise econômica,                                                              
precisam pesquisar muito 
os preços para economi-
zar o máximo possível e 
tem se tornado cada vez 
mais criteriosos na hora 
de comprar. 
Para isso, o mercado vem 
se adaptando com ações e 
promoções que conquis-
tam cada vez mais o pú-
blico brasileiro.
Isso explica um pouco o 
enorme sucesso alcançado 
nas primeiras edições da 
Black Fralda (www.bla-

ckfralda.com.br), autointi-
tulada a maior liquidação 
de fraldas do Brasil.  A 
ação se consolidou como 
uma adaptação ao mundo 
infantil da Black Friday, 
conhecida a última sex-
ta-feira de novembro que 
oferece descontos únicos 
em eletrônicos e outros 
produtos.
Durante o período da Bla-
ck Fralda, o site reúne al-
gumas das maiores lojas 
da internet, principais fa-
bricantes de fraldas e pro-
dutos infantis que juntos 
prometem oferecer as me-
lhores condições de com-
pra durante uma semana.
Nas três edições anterio-
res, mais de 400.000 con-
sumidores se cadastraram 
no site e foram vendidas 
quase 1,5 milhão de fral-
das nas mais de 35 lojas e 
marcas participantes.
A 4ª edição da Black Fral-
da acontecerá de 15 a 21 
de julho e contará com, 
além de fraldas, variados 
produtos do universo in-
fantil, tais como lenços 

umedecidos, fórmulas, 
roupinhas e pomadas. Al-
gumas marcas já estão 
confirmadas, entre elas: 
Huggies, Amazon Bra-
sil, Carrefour, Dermodex, 
Drogaria São Paulo, Dro-
garias Pacheco, Enfagrow, 
Luftal, Magazine Luiza, 
Nestlé, Philips Avent e 
Pompom.
A Black Fralda é realiza-
da pelo site Eu Amo Meu 
Bebê, clube de benefícios 
para gestantes e mães re-
centes e que oferece um 
serviço gratuito, reunindo 
descontos, cupons e bene-
fícios de segmento infantil 
para todos os participantes 
cadastrados.
Assim como nas edições 
anteriores da Black Fral-
da, parte das vendas reali-
zadas será doada para uma 
instituição filantrópica. 
Nessa edição será bene-
ficiado o Instituto Ayrton 
Senna, organização sem 
fins lucrativos que traba-
lha para ampliar oportuni-
dades de crianças e jovens 
por meio da educação.
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ACIT lança promoção 
TaubateAMO ‘Um
presente de Pai’

Educação de São Paulo lança planejamento estratégico até 2022

Vinhos & Investimentos se
misturam em noite de degustação 

em São José dos Campos

Em homenagem ao perí-
odo em que se comemora 
o Dia dos Pais, essa figu-
ra tão importante na vida 
de todos, a Associação 
Comercial e Industrial 
de Taubaté (ACIT) ini-
cia uma nova campanha 
promocional. É a pro-
moção “Um presente de 
Pai”, dentro da campanha 
TaubateAMO.
A data é uma das três da-
tas mais importante para 
o comércio e movimenta 
as vendas. E nessa pro-
moção, mais uma vez, a 
intenção da ACIT é tra-
zer o consumidor em dois 
momentos para consumo 
na cidade, ou seja, quando 
realizam suas compras e, 
depois, quando os vence-
dores trocam a premiação 
da campanha.
De acordo com a Acit, o 
comércio de Taubaté se 
empenha constantemente 
em atividades para atrair 
a atenção dos consumi-
dores. As ações envolvem 
oferta de produtos diversi-

A Secretaria Estadual da 
Educação lançou nesta 
quarta-feira (3) o Plano 
Estratégico para o século 
XXI. O documento define 
metas, valores e delineia 
estratégias da Pasta até o 
ano de 2022 e tem como 
premissa garantir que to-
dos os estudantes da rede 
pública de São Paulo te-
nham aprendizagem de 
excelência e concluam to-
das as etapas da educação 
básica na idade certa.
O documento será dispo-
nibilizado para consulta 
a todos os interessados 
no portalwww.educacao.
sp.gov.br/planejamento-
-estrategico. “Completa-
mos seis meses de gover-
no com uma gestão que 
prioriza pessoas reunidas 
em torno de causas, pro-
postas e iniciativas. O 
planejamento é mais um 
passo para afirmar nosso 
compromisso com a Edu-
cação e com o desejo de 
São Paulo ser liderança 
nos índices de educação 
em 2022”, pontua o Go-
vernador João Doria, que 
participou do evento.
O plano foi elaborado a 
partir de um diagnóstico 

São José dos Campos re-
ceberá a segunda edição 
do Festival Vinhos de Bi-
cicleta, com rótulos pe-
culiares de vinícolas bou-
tique ou familiares, que 
aguçam aromas e desper-
tam um resgate da história 
da produção artesanal. A 
noite de degustação, que 
terá a Plátano Investimen-
tos como patrocinadora, 
será no dia 03 de agosto, 
sábado, a partir das 19h, 
na Osten Jaguar, e os con-
vites já estão à venda.
O Festival reunirá mais 
de 20 produtores interna-
cionais e nacionais, com 
apresentação de mais de 
100 rótulos.  
Entre uma taça e outra, o 
evento promoverá uma 
viagem por exemplares de 
vinhos do velho e do novo 
mundo. Das tradicionais 
vinícolas da França, Itá-
lia, Portugal, Espanha e 
Alemanha, aos países que 
se especializaram nas últi-
mas décadas na produção 
da bebida, como Estados 
Unidos, África do Sul, Es-
lovênia, Argentina, Chile 
e Brasil.
“Reuniremos vinhos clás-
sicos, como por exemplo, 
o Esloveno, cuja produção 
é pequena para o mercado 
global, mas que o Festival 
Vinhos de Bicicleta traz 

ficados, melhores preços, 
descontos para compras à 
vista e margem para maio-
res negociações.
Premiação - Repetindo o 
sucesso de 2017 e 2018, a 
ACIT manteve a premia-
ção por meio do sorteio 
e distribuição de Cartões 
Presente. Com isso, traz o 
consumidor em dois mo-
mentos para consumo no 
comércio local. O primei-
ro na realização de suas 
compras e o segundo com 
a premiação da campanha 
TaubateAMO 2019, com 
vales de diversos valores, 
que poderão ser trocados 
exclusivamente nas em-
presas participantes do 
fundo promocional.
Serão sorteados três 
cupons que darão direito 
aos cartões presentes no 
valor de R$ 1 mil cada. O 
valor do cartão poderá ser 
dividido em várias com-
pras nas empresas parti-
cipantes do fundo promo-
cional.
Nas campanhas da ACIT 

da educação paulista e da 
escuta de gestores, equi-
pes técnicas, dirigentes, 
diretores, professores e es-
tudantes. Elas também es-
tão em consonância com o 
Plano Nacional da Educa-
ção, com o Plano Estadual 
da Educação e com o Pro-
grama de Governo do Go-
vernador João Doria.
“Temos grande coisas 
acontecendo em São Pau-
lo. O planejamento esta-
belece uma visão de futu-
ro para os próximos anos, 
com metas bem definidas 
de onde estamos e como 
queremos estar em 2022. 
Temos que assumir o 
compromisso de ser refe-
rência em educação, como 
São Paulo é a referência 
no país para muitas coi-
sas”, explica o Secretário 
Rossieli Soares.
O plano tem como visão 
de futuro transformar o 
estado de São Paulo na 
principal referência de 
educação pública do Bra-
sil até 2022. Para 2030, 
a visão de futuro é que 
o Estado esteja entre os 
sistemas educacionais do 
mundo que mais avançam 
na aprendizagem.

como oportunidade para 
quem não tem acesso a es-
tes rótulos”, comentou Ro-
drigo Ferraz, do Vinhos de 
Bicicleta. Este ano o Fes-
tival Vinhos de Bicicleta 
contará com a participa-
ção especial da Plátano 
Investimentos, que mon-
tará um estande no local e 
contará com a presença de 
seus assessores de investi-
mentos, que estarão à dis-
posição para desmistificar, 
dentre muitos assuntos e 
modalidades de investi-
mento, a bolsa de valores. 
“Comprar vinhos raros 
é como investir, tem que 
ter conhecimento e saber 
administrar o “portfólio 
de vinhos”, para garantir 
um retorno de satisfação. 
Dentro deste raciocínio, 
nós da Plátano Investi-
mentos decidimos patroci-
nar o Festival para mostrar 
que investimentos valem a 
pena e também podem ser 
apreciados”, comentou 
descontraidamente Jailson 
Portugal, sócio-diretor da 
Plátano Investimentos.
Analogias à parte, um dos 
setores que não enfrenta 
riscos é o de vinhos. Se-
gundo a Ibravin - Insti-
tuto Brasileiro do Vinho 
- omercado de vinhos no 
Brasil apresentou cresci-
mento nas vendas na or-

os vendedores registrados 
nos cupons também ga-
nham e serão contempla-
dos com um cartão de R$ 
200,00.
Para concorrer, o consu-
midor recebe um cupom 
a cada R$ 50 em compras 
realizadas nas empresas 
participantes. As lojas 
sempre serão indicadas 
com material promocional 
da campanha. O sorteio 
acontece dia 30 de agosto 
(sexta-feira), na sede da 
ACIT e é aberto a todos 
que quiserem acompa-
nhar.
A diferença agora aconte-
ce na campanha de natal, 
em que serão sorteadas, 
além dos cartões, duas 
viagens no valor de R$ 
4.500 cada. 
Importante ressaltar que 
todos os cupons partici-
pantes das campanhas ao 
longo do ano terão uma 
segunda chance de ganhar 
ao participar, automatica-
mente, da promoção de 
natal.

Objetivos estratégicos
Para alcançar a visão de 
futuro 2022 e 2030, o 
plano define como um de 
seus objetivos estratégicos 
liderar o Índice de Desen-
volvimento da Educação 
Básica (Ideb) 2021. São 
ainda objetivos estratégi-
cos educar os estudantes 
para o século 21, pro-
fissionalizar a gestão de 
pessoas e aumentar a efi-
ciência operacional com 
melhoria da qualidade do 
gasto público.
Para atingir os objetivos 
estratégicos, foram defi-
nidos projetos prioritá-
rios articulados em três 
grandes frentes: aprendi-
zagem, pessoas e gestão. 
Dessa forma, todos os 
envolvidos na educação 
estadual serão contempla-
dos por políticas públicas 
que visam a melhoria dos 
índices de aprendizagem 
dos alunos, incluindo pro-
fessores e comunidade es-
colar
Aprendizagem
A frente aprendizagem 
será contemplada por 
meio de programas como 
o Inova Educação, Edu-
cação em Tempo Integral, 

dem de 13% em 2018, e 
para 2019 as expectativas 
são positivas. Segundo 
pesquisa, 7% dos brasi-
leiros disseram consumir 
vinho praticamente todos 
os dias, o que aponta que 
há bastante mercado a 
ser conquistado. O Festi-
val Vinhos de Bicicleta é 
uma oportunidade para os 
apreciadores da região e o 
primeiro lote de convites 
tem o custo deR$140, sen-
do que R$30 deste valor 
serão convertidos em bo-
nificação para a aquisição 
de vinhos durante o even-
to. Para mais informações: 
(12) 3206-9678.
Serviço:
Festival Vinhos de Bici-
cleta  
Data: 03 de agosto 2019 
(sábado)
Horário: 19h às 23h
Local: Av. Eduardo Cury, 
220. Jardim das Colinas. 
São José dos Campos
Pontos de venda:
Plátano Investimentos: 
Av. Cassiano Ricardo, 
319. Sala 2106. Prédio 
Pátio das Américas. Jd 
Aquarius - São José dos 
Campos. (12)3322-8916.
Vinhos de Bicicleta: Av. 
Ademar de Barros,1423. 
Jd. São Dimas - São José 
dos Campos. (12)3206-
9678.

Gestão de Aprendizagem, 
Educa SP e Regime de 
Colaboração.
Os programas trazem ino-
vações para que as ativi-
dades educativas sejam 
mais alinhadas às voca-
ções, desejos e realidades 
de cada aluno; promovam 
o desenvolvimento inte-
lectual, emocional, social 
e cultural dos estudantes; 
reduzam a evasão escolar; 
melhorem o clima nas es-
colas; fortaleçam a ação 
dos professores e criem 
novos vínculos com os es-
tudantes.
Pessoas
Nessa frente, estão os pro-
jetos Talentos em Rede, 
Profissionais da Educação 
para o Século XXI e Co-
municação e Engajamen-
to. Esses projetos visam 
identificar, desenvolver e 
reter talentos, promover 
um ambiente de trabalho 
saudável, valorizar e re-
conhecer os profissionais 
da educação por critérios 
claros e justos e assegurar 
condições adequadas para 
melhoria da aprendizagem 
dos estudantes.
Uma das frentes já inicia-
das é o Projeto Líderes 

Públicos, cujo objetivo 
é profissionalizar a ges-
tão de pessoas na rede e 
adotar uma metodologia 
de seleção e avaliação de 
desempenho baseada em 
competências como lide-
rança, resiliência e toma-
da de decisão. Além disso, 
será construída uma nova 
política de formação do 
magistério conectada com 
o Currículo Paulista e com 
a BNCC.
Gestão
Nessa frente, estão os 
projetos Novo Modelo 
de Gestão e Compliance, 
Eficiência Operacional. 
Escola Mais Bonita e Se-
gurança nas Escolas. Es-
ses projetos estão ligados 
à melhoria da gestão da 
secretaria como um todo, 
por meio de otimização 
de processos, aumento de 
eficiência operacional e 
melhoria do gasto público 
para ampliar investimen-
tos, sobretudo na infraes-
trutura física e tecnológica 
das escolas. Essa frente 
ainda abarca um projeto 
de segurança nas escolas.
Este quesito inclui ainda a 
melhoria da infraestrutu-
ra física das escolas e dos 

dispositivos de segurança.
Governança e monitora-
mento
Para garantir a implemen-
tação do plano, a Secreta-
ria da Educação vai adotar 
um modelo de gestão e 
monitoramento dos pro-
jetos com metas anuais e 
trimestrais. Para dar agi-
lidade aos processos, será 
utilizado um sistema in-
formatizado de gestão es-
tratégica de projetos em 
tempo real.
As metas e projetos serão 
acompanhadas a partir de 
uma estrutura de gover-
nança de quatro níveis 
abarcando toda a Secreta-
ria de Educação, o Conse-
lho de Gestão da Educação 
de São Paulo, o Conselho 
Estadual de Educação e o 
Governador.
Haverá ainda encontro se-
manais com secretários, 
coordenadores, líderes e 
equipes; mensais com o 
Conselho de Gestão SP; 
bimestrais envolvendo o 
Conselho de Educação; e 
por fim, haverá encontros 
trimestrais com o Gover-
nador João Doria para dis-
cutir o andamento de pro-
jetos-chave da Secretaria.
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Cerca de 107 mil veículos devem
trafegar pela Tamoios no feriado
de Revolução Constitucionalista

Alunos do programa
Ecoagentes Mirins ganham
cisternas para captação de 
água da chuva em Jacareí

A Concessionária Tamoios 
implantará operação espe-
cial para o feriado de Re-
volução Constitucionalis-
ta a partir dessa sexta-feira 
(05). A partir das 13h, será 
implantada uma faixa adi-
cional no trecho de Serra 
(do km 67 ao km 81), que 
atenderá ao aumento de 
demanda no sentido lito-
ral.
Para o retorno do feriado, 
a pista de subida volta-
rá a ter sua configuração 
normal, com duas faixas 
de rolamento, ficando a 
pista de descida com uma 
faixa. As ações que com-
põem a operação foram 
previamente submetidas 
à ARTESP - Agência de 
Transportes do Estado de 
São Paulo.
Cerca de 107 mil veículos 
devem trafegar pela rodo-
via durante o feriado.

O Núcleo de Educação 
Ambiental (NEA) da Su-
zano realizou a instalação 
de duas cisternas de bom-
bonas (método que utiliza 
galões com capacidade de 
armazenamento para até 
200 litros de água e que 
são instalados na área ex-
terna da casa) em casas de 
participantes do progra-
ma Ecoagentes Mirins. A 
iniciativa fez parte da Se-
mana do Meio Ambiente, 
que neste ano teve como 
tema “Em Defesa do Rio 
Paraíba do Sul”, com uma 
série de atividades para 
comemorar o Dia Mun-
dial do Meio Ambiente. O 
grupo deste ano do Ecoa-
gentes Mirins conta com 
27 crianças de 9 e 10 anos, 
divididas em duas turmas, 
que frequentam aulas so-
bre conscientização e sen-
sibilização ambiental. A 
ideia de aplicar na casa de 
alunos os conhecimentos 
aprendidos durante os en-
contros no NEA surgiu nas 
aulas do segundo módulo 
do curso, que tem a água 
como tema, com o intuito 
de estimular as crianças e 
envolver as famílias em 
práticas de reutilização da 

Em caso de necessidade, 
veículos extras (guinchos) 
serão colocados à disposi-
ção dos usuários e, junto 
com o aumento de efetivo, 
irão suprir o acréscimo de 
demanda por serviços.
As obras de duplicação re-
alizadas no trecho de Ser-
ra e operações Pare e Siga 
serão interrompidas na 
sexta (05) a partir das 12h, 
no sábado (06) e terça (09) 
dia todo e quarta (10) até 
às 13h. No domingo (07) e 
segunda (08), as obras po-
derão ocorrer condiciona-
das ao fluxo de veículos. 
Uma equipe de manuten-
ção estará de sobreaviso 
para eventuais emergên-
cias.
Restrição de tráfego de 
veículos de carga:
O tráfego de veículos de 
carga não será permitido 
nos seguintes dias e ho-

água.
A escolha das casas foi fei-
ta por sorteio e as turmas 
partiram para a ação logo 
em seguida, construindo 
a cisterna de bombona 
para captação da água da 
chuva, gerando economia 
e conscientização sobre a 
importância de preservar 
os recursos naturais.
Uma das cisternas foi ins-
talada na casa do ecoagen-
te mirim Kevin Freire de 
Almeida dos Santos, de 9 
anos. Para a mãe do aluno, 
Débora Freire de Almeida 
dos Santos, a iniciativa é 
importante para reforçar 
as ações de conscientiza-
ção. “Fui uma das primei-
ras a me inscrever para 
participar do sorteio e fi-
quei muito feliz ao ser es-
colhida. Foi maravilhoso 
ver o trabalho das crianças 
para construir a cisterna e 
agora vamos aproveitar a 
água para lavar o quintal, 
as roupas e, quando che-
gar o verão, encher a pis-
cina”, afirmou. Para ela, 
a participação do filho no 
programa está sendo im-
portante para mudar os 
hábitos de todos da casa. 
“Ele mostra para os três ir-

rários na Rodovia dos Ta-
moios:
Sentido litoral: sexta-feira 
(05), das 16h à meia noi-
te; sábado (06), das 8h às 
12h; e terça-feira (09), das 
8h às 12h.
Sentido São José Dos 
Campos: das 13h de sex-
ta (05) às 17h de sábado 
(06); domingo (07) das 
15h às 23h; e terça-feira 
(09) das 15h às 23h.
Horários de pico:
Início do feriado (fluxo de 
veículos sentido Litoral):
Sexta-feira (04/07) - das 
14h às 20h
Sábado (05/07) - das 06h 
às 14h
Retorno do feriado (fluxo 
de veículos sentido Vale 
do Paraíba):
Terça-feira (09/07) - das 
12h às 22h
Quarta-feira (10/07) - das 
07h às 12h

mãos como separar o lixo 
para reciclagem e até nos 
ensinou como o papel é 
produzido. Depois da ins-
talação da cisterna, esta-
mos conversando com os 
vizinhos sobre os benefí-
cios e meu marido já quer 
construir uma na casa das 
irmãs”, contou Débora.
O Programa
Realizado desde 2008, o 
programa Ecoagentes Mi-
rins visa difundir valores 
sustentáveis e boas práti-
cas de preservação e edu-
cação ambiental. As aulas 
ocorrem todas as sextas, 
com turmas de manhã e 
à tarde, em horário opos-
to às aulas escolares. Até 
dezembro, serão desen-
volvidos cinco módulos, 
com os temas “Pessoas”, 
“Água”, “Terra/ Resídu-
os”, “Ar” e “Energia”.
Nos encontros no NEA, as 
crianças aprendem sobre 
assuntos como biodiver-
sidade, uso responsável e 
sustentável da água, bio-
construções, espécies e 
ecossistemas, em um local 
que é referência em edu-
cação ambiental na região 
e completa 15 anos de ati-
vidades neste ano.


