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A GAzetA dos Municípios

Museu de Taubaté
faz lançamento

“Redescobrindo o MAV”

3º Festival Nacional de MPB 
de Taubaté Celly Campello 

classifica 99 canções

Mistau oferece “Oficina
de Cinema Documental”

Escolas do Trabalho
disponibilizam 2.616 vagas 

para cursos em 9 áreas

O Museu Histórico, Fol-
clórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato promo-
ve o lançamento “Redes-
cobrindo o MAV”. 
O evento gratuito será rea-
lizado na próxima quinta-
feira,  dia 13 de junho, às 
15h.
A autora Cinthia Mayu-
mi Aizawa irá receber os 

A comissão organizadora 
do 3º Festival Nacional 
de MPB de Taubaté Celly 
Campello classificou   99 
canções para uma nova 
fase de avaliação.
De um total de 132 ins-
crições recebidas, 33 mú-
sicas foram desclassifi-
cadas. Entre estas, 4 não 
atenderam as exigências 
documentais previstas em 
edital e outras 29 não res-
peitaram a obrigatorieda-
de da música ser inédita 
e original. As 99 canções 
aprovadas na triagem ini-
cial serão avaliadas em 
quesitos como: melodia, 
harmonia, arranjo e letra.
Na fase eliminatória do 
Festival, dias 12 e 13 de 
julho, serão apresentadas 
ao público 20 músicas, 
sendo 10 pertencentes a 
compositores taubateanos 
e região (raio de 100 Km), 

O Museu da Imagem e 
do Som de Taubaté (Mis-
tau) abre inscrições para o 
curso “Oficina de Cinema 
Documental” com o cine-
asta Dimas Oliveira. Os 
interessados devem ligar 
para 3631-3955 e efetu-
ar sua inscrição de forma 
gratuita até o dia 28 desse 
mês.

Onze unidades das Esco-
las do Trabalho de Tauba-
té abrem 2.616 vagas para 
cursos profissionalizantes 
gratuitos. As inscrições 
serão realizadas a partir 
da próxima segunda-fei-
ra, dia 10 de junho até o 
dia 19 de julho, conforme 
cronograma estabelecido 
pelas unidades.
Serão oferecidos cursos 
nas áreas  da beleza, arte-
sanato, industrial, gestão, 
idiomas, construção civil, 
moda, automotiva e infor-
mática.
Entre as ofertas, 13 cursos 
disponibilizados possuem 
certificado pelo Senai , 
são eles: eletricista insta-
lador, costura industrial, 
word avançado, informá-
tica básica, inspetor de 
qualidade, auxiliar admi-
nistrativo, assistente de 
recursos humanos, Excel 
básico, comandos elétri-
cos, operador de logística, 

interessados em conhe-
cer e receber uma versão 
impressa do Catálogo do 
Museu de Antropologia 
do Vale do Paraíba, loca-
lizado na cidade de Jaca-
reí, para uma palestra. O 
público esperado, de até 
30 pessoas, é de  pesqui-
sadores em museologia, 
antropologia, arte, história 

que receberão R$ 1.500 de 
cachê e outras 10 compo-
sições de autores vindos 
de outras cidades e esta-
dos do Brasil, que recebe-
rão auxílio de R$ 2.000. A 
grande final no dia 14 de 
julho será realizada com 
10 canções.
Serão premiados com tro-
féus e certificados de par-
ticipação o 1º, 2o e 3º lu-
gar. Do 4º ao 10º colocado 
serão agraciados com um 
certificado de participa-
ção. Ainda serão premia-
dos o melhor intérprete, 
a melhor letra e a música 
eleita por aclamação po-
pular.
O 3º Festival Nacional de 
MPB de Taubaté Celly 
Campello é um evento 
realizado pela Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
Taubaté e acontece de 12 
a 14 de julho, na concha 

São 20 vagas para aulas 
que irão acontecer às ter-
ças-feiras, das 9h15 às 
11h15 no auditório do 
Mistau, que fica à avenida 
Tomé Portes Del Rey, Jar-
dim Ana Emília. O curso 
começa no dia 16 de julho 
e tem previsão de encerra-
mento no dia 17 de setem-
bro com entrega de certi-

pintor automotivo, monta-
gem e manutenção de mi-
crocomputador e funilaria 
de brilho.
A escolha pelos cursos 
de  escovista, penteados e 
tranças exige do candidato 
o certificado de cabeleirei-
ro ou auxiliar. E quem pre-
tende fazer os cursos de 
costura industrial, linge-
rie,  confecção de bonecas 
e costura criativa precisa  
saber costurar. Possuir 
habilidade em digitação é 
um pré-requisito exigido 
pelos cursos de Informá-
tica básica e informática 
melhor idade. Para o curso 
de excel básico é neces-
sário ter conhecimento de 
informática.
Ao escolher o curso de-
sejado, o candidato deve 
comparecer à unidade 
onde ele está disponível  
no dia da inscrição e apre-
sentar os seguintes docu-
mentos: cópias do RG, 

e outros em geral. 
O projeto foi financiado e 
viabilizado com recursos 
do Proac.
O Museu Histórico, Fol-
clórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato fica no 
Sítio do Picapau Amarelo, 
à avenida Monteiro Loba-
to, s/nº, no bairro Chácara 
do Visconde.

acústica da Praça Monse-
nhor Silva Barros, dife-
rente de anos anteriores 
que o evento ocorreu
na área de dispersão da 
Avenida do Povo. Tem 
como objetivo valorizar 
a criação musical estimu-
lando a criatividade em 
todos os gêneros, ritmos 
e estilos presentes na mú-
sica brasileira, apresentar 
novos talentos, valorizar 
os amantes da música, 
promover um intercâm-
bio artístico e cultural 
oferecendo ao público um 
evento de alto nível téc-
nico e qualidade musical 
para toda a região.
Dúvidas e demais infor-
mações poderão ser obti-
das na Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Taubaté 
por meio dos telefones 
(12) 3629-5868 ou 3621-
6040.

ficados.
Dimas Oliveira dirigiu 
os filmes “Quero dizer-te 
adeus”, “Maria Augusta”, 
“Cravos Vermelhos” en-
tre outros, além de 32 do-
cumentários realizados e 
veiculados pela STV Sesc 
Senac. É também prepara-
dor de elenco e assina pes-
quisas e roteiros.

CPF, comprovante de en-
dereço de Taubaté e com-
provante de escolaridade.
Os cursos com a certifi-
cação do Senai requerem 
o ensino fundamental 
completo, bem como al-
guns cursos certificados 
pela Escola do Trabalho. 
Quanto à idade, variam 
conforme a exigência de 
cada curso. A maioria 
pede a idade mínima de 16 
anos e também 18 anos, 
exceto para digitação que 
aceita inscrição para quem 
tiver  a idade mínima de 
14 anos. Já a informática 
melhor idade tem vagas 
para interessados a partir 
dos 35 anos. Para obter 
mais informações, é só 
acessar o site da prefeitu-
ra no endereço eletrônico 
www.taubate.sp.gov.br/
escolasdotrabalho/ ou en-
trar em contato com a uni-
dade a qual pretende fazer 
o curso.
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Miscelânea
Curiosidades

Cinco benefícios de beber água em jejum

A maior parte do nosso organismo é formado por água, 75% dos músculos 
é água, por exemplo. Portanto é importante consumir uma boa quanti-
dade de água diariamente para manter a saúde. Com a ingestão de água 
provocamos uma diurese maior, o que favorece a eliminação de toxinas 
e previne algumas doenças. Os especialistas vão mais além e insistem na 
importância do consumo de água em jejum. Mas por quê? Porque a água 
é um solvente que permite muitas reações químicas vitais ao organismo, 
ajudando a manter as funções corporais. Confira abaixo uma lista de cinco 
benefícios do consumo de água em jejum:
1 – Uma hidratação adequada é importante para o funcionamento correto 
o cérebro. Quando estamos hidratados adequadamente, as células do cére-
bro recebem sangue oxigenado e o cérebro permanece alerta.
2 – O consumo adequado de água é essencial para o bom funcionamento 
dos rins, ajudando-os a eliminar através da urina os resíduos e nutrientes 
desnecessários.
3 – A água melhora o trato digestivo, já que é necessária na dissolução dos 
nutrientes para que estes possam ser absolvidos pelo sangue e transporta-
dos para as células.
4 – A água também é uma grande aliada da pele, ajudando-a manter a elas-
ticidade e a tonalidade.
5 – A água também atua como um lubrificante para os músculos e articula-
ções, ajuda a proteger as articulações e também o melhor funcionamento 
dos músculos.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo cheio de 
bebida, quando entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com 
todo mundo. O cara chega até a mesa dele, tira o copo da sua mão, bebe 
mais da metade e ainda joga o resto no sujeito e grita:
- Fala alguma coisa, cachorro! Fala logo antes que eu te arrebente!
E o sujeito, com a maior calma do mundo, responde:
- Hoje não é mesmo o meu dia de sorte! Estou aqui completamente ar-
rasado, pensando em me suicidar com este copo de veneno e chega este 
palhaço, bebe mais da metade do meu veneno e anda joga o resto fora... 
Francamente, assim realmente não dá...
***
A ONU resolveu fazer uma pesquisa em todo mundo e enviou um questio-
nário para o representante de todos os países com a seguinte pergunta: Por 
favor, diga honestamente qual é a sua opinião sobre a escassez de alimen-
tos no resto do mundo?
A pesquisa foi um sucesso.
- Todos os países europeus não entenderam o que era “escassez”.
- Os países africanos não sabem o que é “alimentos”.
- Os cubamos estranharam e pediram maiores explicações sobre o que era 
“opinião”.
- Os argentinos mal sabiam o significado de “por favor”.
- Os norte-americanos nem imaginam o que significa “resto do mundo”.
- O Congresso Brasileiro está até hoje debatendo sobre o que será “hones-
tidade”.

Mensagens

Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você deve fixar-se em 
uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está sempre vivo, sempre 
mudando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erro do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a lealdade.
***
Baú da vida

Para um amigo... Perdão.
Para um oponente... Tolerância.
Para um irmão... Lealdade.
Para um cliente... Serviço.
Para uma criança... Bons exemplos.
Para você... Respeito.
Para todos... Caridade.
Para Deus... Orações.

Pensamentos, provérbios e citações

Nem tudo que reluz é ouro.
É fácil ditar regras, difícil é segui-las.
Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.
Quem não tem cão caça com gato.
O amor não se define, apenas sente-se.
A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.
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Obras das trilhas para Pedras do Jacaré e
da Freira vão para licitação e praças de

artesanato aguardam documentos do DADE

A revitalização das trilhas 
de acesso para as Pedras 
do Jacaré e da Freira re-
ceberam o aval do De-
partamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos 
Municípios (DADE), da 
Secretaria de Turismo do 
Estado. Com isso, a lici-
tação deve sair nos próxi-
mos dias.
A informação foi dada 
pelo secretário de Obras 
Públicas de Caraguatatu-
ba, Leandro Borella, na 
reunião ordinária do Con-
selho Municipal de Turis-
mo (Comtur). 
Ele ainda informou que 
foram entregues os últi-
mos documentos solici-
tados pelo departamento 
para autorização do repas-
se de verba para as obras 
de revitalização das Pra-
ças Diógenes Ribeiro de 
Lima, no Centro, e do Ar-
tesanato Antônio Fachini, 
na Martim de Sá.
Havia uma preocupação 
dos integrantes do Comtur 
em relação ao andamento 
dessas obras, anunciadas 
no ano passado. “Nossa 
preocupação era porque 
as obras ainda não come-
çaram”, disse a presidente 
Sandra Abril.
De acordo com Borella, 
o ex-governador Márcio 

França havia autorizado a 
liberação do recurso no fi-
nal de 2018, mas tão logo 
o atual governador, João 
Dória, assumiu, o repasse 
de todas as verbas foi can-
celado.
“Corremos atrás e em fe-
vereiro foi anunciada a 
liberação de recursos para 
obras de infraestrutura tu-
rística em Caraguatatuba. 
Como já estávamos com 
os projetos prontos, os re-
apresentamos e agora es-
tão saindo as autorizações 
para a obra”, explicou o 
secretário.
Segundo ele, se tudo ocor-
rer dentro do prazo, antes 
do início da temporada de 
verão 2019/2020, todas 
essas obras devem ser en-
tregues.
Na ocasião, o prefeito 
Aguilar Junior destacou 
que os projetos foram 
aprovados no rigoroso 
Conselho de Orientação e 
Controle do Fundo de Me-
lhorias das Estâncias do 
DADE e que essas obras 
são de vital importância 
para o turismo e geração 
de emprego da cidade.
“Agradeço o Governo do 
Estado, em especial o se-
cretário de Desenvolvi-
mento Regional, Marco 
Vinholi, que prontamente 

nos atendeu e viu a impor-
tância que esses projetos 
têm para a cidade”, expli-
cou.
Unesp
Ainda na reunião do Com-
tur, a estudante Ingrid Sil-
va Azzolini, pós-gradua-
da do  Departamento de 
Engenharia da Produção 
da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) de Gua-
ratinguetá,  aplicou um 
questionários entre os par-
ticipantes com o objetivo 
de analisar a governança 
do turismo na cidade.
Os municípios participan-
tes receberão uma síntese 
dos resultados que vão dar 
uma visão do quadro ge-
ral da governança, tomar 
decisões e melhorar o que 
é apontado como o mais 
importante pelos próprios 
envolvidos, isto é, uma 
auto-reflexão para os en-
volvidos.
Os questionários já foram 
aplicados nas cidades de 
Taubaté, Guaratinguetá, 
Pindamonhangaba, Jaca-
reí, Bananal e Caçapava 
e agora chega ao Litoral 
Norte.
O projeto conta com a 
participação da estudan-
te Sthephany Barbosa e 
orientação do Maurício 
Delamaro.
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Inscrições do processo seletivo para
contratação de estagiários da Prefeitura

de Caraguatatuba encerram dia 19

ProAC Expresso Editais 2019 está 
com inscrições abertas para novos 

projetos em Caraguatatuba

Projeto Cine Clube tem sessões 
gratuitas aos sábados e domingos 

na videoteca Lúcio Braun

Projeto Clareira da Mata é apresentado 
para os membros da Associação

Cultural Nipo Brasileira em Caçapava

As inscrições para o pro-
cesso seletivo mensal de 
estagiários da Prefeitura 
de Caraguatatuba continu-
am até o dia 19 de junho, 
na sede do Centro de In-
tegração Empresa-Esco-
la (Ciee), no Centro. Em 
junho, no nível superior, 
as oportunidades são para 
estudantes de Engenha-
ria de Produção, Gestão 
Empresarial e Processos 
Gerenciais, além do cur-
so técnico de Informáti-
ca para Internet e para os 
alunos dos 1º e 2º anos 
do Ensino Médio. Os in-
teressados podem se ins-
crever nos dias úteis, das 
9h às 11h e das 13h30 às 
15h, na sede do Ciee, lo-
calizada no Campus do 
Módulo do Centro. A se-
leção é para a formação de 
um cadastro de reserva de 
alunos dos cursos, que se-
rão convocados para atuar 
nas secretarias municipais 
conforme a necessidade 
da administração pública.
Geralmente, o prazo das 
inscrições do processo 
seletivo de estagiários ter-
mina no dia 20 de cada 
mês, mas em função do 
feriado de Corpus Christi 
foi antecipado para o dia 
19 de junho. Para fazer 
a inscrição, o estudante 
deve apresentar RG origi-
nal, ter cadastro atualiza-
do no site www.ciee.org.
br, ser maior de 16 anos e 
morar em Caraguatatuba. 
O valor da bolsa-auxílio é 
de R$ 998 (um salário mí-
nimo) para estagiários de 
ensino superior e técnico; 
e R$ 598,80 para alunos 

A Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo pu-
blicou os regulamentos de 
12 categorias do ProAC – 
Programa de Ação Cultu-
ral Expresso Editais 2019, 
que contemplam projetos 
nas linhas de teatro, dan-
ça, eventos e festivais, pú-
blico infanto-juvenil, cir-
co, artes visuais e música. 
As inscrições começaram 
na segunda-feira (03/06) 
pelo site www.proac.sp.
gov.br e estarão disponí-
veis pelo prazo de 45 dias.
Os interessados podem 
inscrever suas propostas 
indicando o valor reque-
rido.  
Não há valores fixos; cabe 
a cada proponente, den-
tro do teto estabelecido,            
manifestar o valor pleite-
ado.
Os projetos selecionados 
nas linhas de circulação 
integrarão o novo progra-
ma CircuitoSP, que levará 
dezenas de espetáculos de 
qualidade para cidades do 
interior e do litoral, com 

Garantia de entretenimen-
to para todas as idades, 
famílias e principalmente 
para os amantes do cine-
ma, o projeto Cine Clube, 
organizado e oferecido 
pela Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba, é o carro 
chefe nos fins de semana 
na videoteca Lúcio Braun, 
há mais de 10 anos.
Com filmes de arte, clássi-
cos, faroestes, animações 
e grandes bilheterias, o 
projeto tem sessões todos 
os sábados e domingos, às 
20h e é gratuito!
Para Miguel Angel, 76 
anos, arquiteto aposenta-
do e fã de carteirinha do 
Cine Clube, “o projeto é 
muito importante para a 
cidade. É um investimen-
to, uma veia cultural que 
deve ser preservada e con-
servada”.
Seu Miguel conta, ainda, 
que freqüenta o cinema 

Na noite do dia 5 de ju-
nho, em comemoração 
ao Dia Internacional do 
Meio Ambiente, o Projeto 
de Educação Ambiental 
Clareira na Mata foi apre-
sentado para um grupo de 
convidados na Associação 
Cultural Nipo Brasileira 
de Caçapava – Kaikan.
O projeto é desenvolvido 
pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Educação em coope-
ração com a SIC Shimane 
Internacional Center – Ja-

do Ensino Médio (1º e 2º 
anos), com direito a vale-
transporte para ambos os 
cursos. A carga horária va-
ria entre 25 e 30 horas/se-
manais, conforme o nível 
de escolaridade.
A prova será aplicada no 
Ciee, localizado no Cam-
pus Módulo do Centro, 
logo após a inscrição do 
interessado. Os candidatos 
têm uma hora para respon-
der 20 questões de Língua 
Portuguesa, Matemática, 
Conhecimentos Gerais e 
História.
A validade do processo 
seletivo de estágio vigora 
a partir da data de publi-
cação no Diário Oficial até 
o dia 31 de dezembro de 
2019. Mais informações 
sobre o Processo Seletivo 
Para o Quadro de Reserva 
e Contratação de Estagi-
ários 001/2018 estão nas 
páginas 6 e 7 da edição nº 
113 do Diário Oficial Ele-
trônico do Município de 
Caraguatatuba, de 30 de 
maio, disponível no link:
http://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/wp-con-
tent/uploads/2019/05/Edi-
tal_113.pdf.
O Centro de Integração 
Empresa Escola fica Ave-
nida Frei Pacífico Wagner, 
653 – Centro. O atendi-
mento é das 9h às 11h e das 
13h30 às 15h. A Secretaria 
Municipal de Administra-
ção está localizada na Av. 
Siqueira Campos, 44 – 
Centro. Mais informações 
pelo telefone (12) 3883-
7866 (Ciee) ou 3897-8169 
(Departamento de Recur-
sos Humanos).

ações complementares de 
formação e capacitação.
Ao menos 50% dos re-
cursos serão destinados 
a projetos de empresas e 
produtores de outras cida-
des que não a capital, com 
o intuito de estimular o 
desenvolvimento do setor 
cultural e criativo no con-
junto do Estado.
Nos editais de produção, 
ao menos 20% dos recur-
sos serão destinados a pro-
jetos de primeiras obras, 
visando criar oportunida-
des para novos talentos 
que agora podem, inclusi-
ve, inscrever-se como pes-
soa física.
Em 2019 há um valor re-
corde de R$ 154,2 mi-
lhões para o fomento 
direto (Editais) e indire-
to (ICMS). No caso do 
ProAC Expresso Editais 
2019, são 32 linhas, lança-
das em três blocos: maio, 
junho e julho. As catego-
rias foram reformuladas e 
os valores atualizados.
Serão destinados R$ 54,2 
milhões para o fomento 

desde antes de se mudar 
para Caraguatatuba, há 
mais ou menos 13 anos, 
mas garante que há pelo 
menos nove está sempre 
acompanhando as sessões.
“Gosto de filmes desde 
que nasci”, revela. E gosta 
tanto que há cerca de 20 
anos iniciou sua coleção 
de filmes em DVDs. Em 
sua casa de São Paulo já 
contabiliza mil títulos e 
em Caraguá tem por volta 
de 400.
História
O Cine Vídeo, atualmen-
te conhecido como Cine 
Clube, é um programa ini-
ciado em meados de 1997 
na videoteca existente nas 
Oficinas Culturais do Cen-
tro da cidade. Em 2002, 
as projeções passaram a 
ocorrer na videoteca Lú-
cio Braun, parte do Pólo 
Cultural Professora Adaly 
Coelho Passos, também 
chamado MACC – Museu 

pão. 
Ele foi implantado no mu-
nicípio em 2014 em duas 
escolas piloto, mas, em 
2018, passou a ser desen-
volvido em todas as esco-
las da rede municipal.
Por meio do projeto, foi 
desenvolvido um currí-
culo de ensino ambiental 
que é trabalhado com os 
alunos do fundamental I, 
ampliando a formação de-
les com relação ao tema e 
estimulando o respeito e a 
proteção para o meio am-

Processo Seletivo
A relação dos cursos ofer-
tados e o resultado das 
provas serão divulgados 
até o último dia do mês, 
nos sites http://www.ca-
raguatatuba.sp.gov.br/ e 
www.ciee.org.br, além de 
afixada na Secretaria de 
Administração, sede do 
Ciee e publicado no Diá-
rio Oficial Eletrônico do 
Município de Caraguata-
tuba (https://www.cara-
guatatuba.sp.gov.br/pmc/
category/diario-oficial/), 
na parte da página oficial 
destinada ao cidadão. A 
convocação dos aprova-
dos é feita conforme a 
necessidade da adminis-
tração pública e o estu-
dante deve acompanhar a 
chamada no Diário Oficial 
Eletrônico, publicado no 
site oficial as quintas-fei-
ras.
Serviço:
Processo seletivo para 
contratação de estagiários 
(cadastro de reserva)
Período de Inscrições: Até 
dia 19 de junho, durante 
os dias úteis
Local: Ciee (Campus Mó-
dulo do Centro)
Horário: 9h às 11h e das 
13h30 às 15h
Endereço: Av. Frei Pacífi-
co Wagner, nº 653 – Cen-
tro
Informações: (12) 3883-
7866
Secretaria Municipal de 
Administração
Horário: 9h às 16h30
Endereço: Av. Siqueira 
Campos, 44 – Centro
Informações: (12) 3897-
8169

direto via editais – R$ 16,2 
milhões a mais do que no 
ano passado – e R$ 100 
milhões para o fomento 
indireto (ICMS).
O investimento em arte e 
cultura por meio do Pro-
AC estimula o crescimen-
to da economia criativa de 
São Paulo que já responde 
por 3,9% do PIB estadual, 
contribuindo para a gera-
ção de renda, emprego, in-
clusão e desenvolvimento.
O ProAC Expresso tam-
bém fortalece a criação e a 
produção de arte e cultura 
no estado, amplia o aces-
so da população a bens e 
serviços culturais, estimu-
la a formação de público e 
contribui para o desenvol-
vimento humano em São 
Paulo.
Os projetos serão re-
cebidos, selecionados, 
contratados e pagos em 
2019 (primeira parcela). 
O pagamento será feito 
em duas etapas (80% na 
contratação e 20% após a 
prestação de contas da pri-
meira parcela).

de Arte e Cultura de Cara-
guatatuba e tem capacida-
de para receber 43 espec-
tadores por sessão.
Confira a lista de filmes 
deste mês
Sábados e domingos – às 
20h – Entrada Franca
Dia: 8/6 sábado – O Diabo 
veste Prada |Livre
Dia: 9/6 domingo – Billy 
Elliot |12
Dia: 15/6 sábado – A Me-
xicana|12
Dia: 16/6 domingo – Jane 
Eyre|12
Dia: 22/6 sábado – Vol-
ver|14
Dia: 23/6 domingo – To-
mates Verdes Fritos|12
Dia: 29/6 sábado – Mino-
rity Report|14
Dia: 30/6 domingo – A 
Doce Vida|14
Local: Praça Dr. Cândido 
Mota, 72, Centro – Cara-
guatatuba
Mais informações: (12) 
3883-9980

biente. 
O objetivo é que o com-
portamento e os hábitos 
de preservação dos alunos 
se estenda também aos fa-
miliares e à população em 
geral.
O projeto foi apresentado 
pela sua coordenadora, a 
professora Silene Vianna 
Werneck Gomes de Cas-
tilho Daniel, que também 
falou sobre outros proje-
tos ambientais desenvol-
vidos no município, pela 
equipe da Prefeitura.
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GCM conhece sistema de gestão
de ocorrências de Arujá

Prefeitura apoia evento
ambiental em colégio

de Caçapava

Representantes da Secre-
taria de Segurança Públi-
ca Municipal de Taubaté 
estiveram na última  ter-
ça-feira, dia 4 de junho, 
em Arujá para conhecer 
um sistema de gestão de 
ocorrências utilizado pela 
Guarda Civil Municipal.
O sistema, denominado 
CCONET, permite o ge-
renciamento de toda a ati-
vidade da guarda, como 

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Planejamento e Meio 
Ambiente, foi convidada 
a participar de um even-
to ambiental no Colégio 
Objetivo de Caçapava, na 
tarde do dia 6 de junho, 
em menção à Semana 
do Meio Ambiente, que 
acontece, durante esta se-
mana, no município.
Três profissionais da Se-
cretaria ensinaram as 
crianças a plantarem mu-
dinhas ornamentais e me-
dicinais, que serão leva-
das pelos alunos para o 
plantio em suas residên-
cias. Ao todo participaram 
das atividades cerca de 
150 crianças do infantil e 
da primeira série.
Semana do Meio Ambien-
te

despacho de ocorrências, 
preenchimento de bole-
tins e estatísticas de aten-
dimento. Também são 
possíveis integrações com 
aplicativos disponíveis 
em celular que permitem, 
por exemplo, ao munícipe 
acionar a guarda e tam-
bém aos gestores de uni-
dades de educação e saúde 
a solicitarem o atendimen-
to imediato de viaturas.

Em menção ao Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, 
comemorado no dia 5 de 
junho, a Prefeitura de Ca-
çapava realiza a Semana 
do Meio Ambiente, com 
atividades voltadas para a 
área ambiental. Dos even-
tos programados para esta 
semana, foi realizada a 
1ª Jornada do Patrimônio 
Ambiental – Etapa: Ex-
pedição para o Cerrado 
do município, que contou 
com a presença de 20 pes-
soas da comunidade.
Também houve a apresen-
tação do projeto Clareira 
da Mata, de educação am-
biental, oficina de sabão 
ecológico no Parque Eco-
lógico da Moçota, além de 
plantio de árvores e roda 
de conversa sobre temas 
ambientais, com partici-

A Secretaria de Seguran-
ça estuda a viabilidade do 
emprego deste sistema em 
Taubaté. 
Na ocasião da visita de 
terça-feira passada, a co-
mitiva de Taubaté foi re-
cebida pelo secretário de 
Segurança de Arujá, dr. 
Carlos Visechi, pelo sub-
comandante Uelton Al-
meida e GCM Ronaldo 
Pereira.

pação popular. Para a vi-
gia do Parque da Moçota, 
Marisa Toseto de Morais, 
a experiência de plantar 
uma árvore a deixou muito 
feliz. “Eu estou plantando 
a minha primeira árvore. 
Estou muito feliz hoje, 
porque ouvi dizer que to-
das as pessoas têm que 
plantar uma árvore pelo 
menos uma vez na vida. 
Eu estou com 60 anos e é a 
primeira vez que eu planto 
uma árvore”, disse.
O encerramento da Sema-
na será no dia 7, na Praça 
da Bandeira, das 9h00 às 
13h00, com exposições 
diversas, distribuição de 
mudas, campanhas de 
conscientização sobre 
Dengue e descarte correto 
do lixo, oficinas, entre ou-
tras atividades.


