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A GAzetA dos Municípios

ADC Volks recebe
programa

Comum-unidade em Ação

Mistau promove oficina de 
direção cinematográfica

Taubaté Shopping recebe 
campanha para estimular 

adoção de animais

Secretaria de Mobilidade 
Urbana oferece palestra 
sobre Segurança Viária

O clube ADC Volks é o 
novo parceiro da Prefei-
tura de Taubaté e passa a 
contar, a partir do dia 23 
de março, com o progra-
ma Comum-unidade em 
Ação. O lançamento do 
programa terá quatro ho-
ras de atividades esporti-
vas e recreativas para toda 
população, das 14h às 18h.
Durante o lançamento, a 
população poderá prati-
car atividades como fu-
tebol, lutas, ginástica, 
vôlei, handebol, rugby e 
ritmos, além de estandes 
de recreação e beleza para 
crianças, adolescentes, 
adultos e melhor idade. 
Os monitores e instrutores 
de esporte irão apresentar 
os dias e horários de cada 
atividade ofertada. Os in-
teressados poderão fazer 

Hoje, sexta-feira, dia 22 
de março, o Museu da 
Imagem e do Som de 
Taubaté (Mistau) realiza a 
oficina de direção cinema-
tográfica artística, com o 
diretor de fotografia Luan 
Cardoso, das 13h às 17h. 
A participação é gratuita e 
aberta para pessoas a par-
tir de 16 anos.
Durante o encontro, os 
participantes aprendem 
a noção de comunicação 
que o cinema estabelece e 
entendem detalhes vitais, 
como a utilização das len-
tes. Também serão aborda-
das as etapas de produção 
cinematográfica: da dire-
ção ao roteiro, da sinopse 

O Taubaté Shopping rece-
be na próxima sexta-feira, 
dia 22 de março, a oitava 
edição da campanha “Chic 
é Adotar”. 
O evento é realizado 
pela ONG Cãopanhei-
ros, começa a partir das 
20h e tem o objetivo de                             
estimular a adoção de ani-
mais.

Dentro do programa per-
manente de Educação para 
o trânsito da Secretaria de 
Mobilidade Urbana de 
Taubaté são ofertadas pa-
lestras sobre “Segurança 
Viária” na Semana Interna 
de Prevenção de Aciden-
tes de Trabalho (Sipat) 
de empresas e comércios. 
Somente neste ano foram 
realizadas palestras em 
três diferentes locais, com 

suas inscrições para parti-
cipar dos projetos.
O projeto Volkswagen 
Clube Taubaté começa no 
dia 25 de março, segunda-
feira, com 16 modalidades 
para os moradores daque-
la região. 
As atividades serão des-
tinadas ao atendimento 
de crianças, adolescentes, 
adultos e melhor idade. 
O estande de inscrição fi-
cará em plantão para aten-
dimento à comunidade até 
o dia 29 de março, sexta-
feira.
Conheça o que será oferta-
do para cada faixa etária:
Crianças: Natação, jo-
gos aquáticos, karatê, 
taekwondo, ballet, hip 
hop, futebol society, fu-
tebol de campo, vôlei, 
rugby, handebol e tchou-

aos equipamentos para re-
alização e do desenvolvi-
mento a produção. A aula 
varia entre teoria e prática.
As inscrições devem ser 
enviadas para o e-mail 
mistau@gmail.com, com 
nome completo, RG e te-
lefone de contato. As va-
gas são limitadas e ao final 
os participantes receberão 
um certificado.
Luan Cardoso é um pre-
miado diretor de Foto-
grafia, responsável pela 
criação do coletivo de ci-
nema “Quixó Produções” 
fundado em 2010. Já rea-
lizou mais de 20 trabalhos 
como diretor de Fotogra-
fia, dirigiu e fotografou 12 

As atividades incluem a 
participação das alunas da 
Academia Dancers, que 
farão uma apresentação 
e desfile com alguns ani-
mais para adoção. Os pai-
néis com as fotos dos par-
ticipantes ficarão expostos 
15 dias no shopping. O 
público presente poderá 
fazer tatuagens em troca 

1.004 pessoas atendidas.
Nas palestras, realizadas 
por técnicos da Secretaria 
de Mobilidade Urbana, 
são abordados os seguin-
tes conteúdos: uso indevi-
do do celular (condutor e 
pedestre); cinto de segu-
rança; travessia segura na 
faixa de pedestre; sinali-
zação; comportamento se-
guro; direção defensiva e 
legislação de trânsito.

kball;
Adolescentes: Natação, 
jogos aquáticos, karatê, 
taekwondo, hip hop, fu-
tebol society, futebol de 
campo, vôlei, rugby, han-
debol e tchoukball;
Adultos: Natação, hidro-
ginástica, musculação, ka-
ratê, taekwondo, ritmos e 
dança de salão;
Melhor idade: Natação, 
hidroginástica, muscula-
ção, karatê, taekwondo, 
ritmos, dança de salão e 
vôlei adaptado.
O Clube ADC Volks fica 
Estrada Municipal Pre-
feito Guido Miné, 675, 
distrito de Quiririm. Mais 
informações sobre o pro-
jeto podem ser obtidas na 
Secretaria de Esportes e 
Lazer pelo telefone 3624-
8740.

curtas, 8 clipes musicais, 
um documentário sobre 
o saudoso Cinema Belas 
Artes (“Cine Belas Artes 
– Consolação, 2423”) que 
foi selecionado para o fes-
tival de Cuba, e realizou 
a produção e direção ge-
ral do média colaborativo 
“Críticos Momentos”.
A oficina é uma realização 
do Pontos MIS. O Mis-
tau fica na avenida Tomé 
Portes del Rei, 761, Jar-
dim Ana Emília, e está 
aberto de segunda a sexta, 
das 8h às 17h, sábados e 
domingos das 9h às 13h. 
Para mais informações, 
os telefones são 3621-
6044/3625-5059.

de ração para os animais. 
Também está prevista uma 
homenagem aos proteto-
res que se dedicam à causa 
animal.
Participam da campanha 
“Chic é Adotar” veteriná-
rios, professores, médicos, 
empresários , comercian-
tes e cidadãos amantes dos 
animais.

Outros conteúdos podem 
ser propostos e uma pales-
tra, treinamento ou curso, 
podem ser elaborados de 
forma dirigida para aten-
dimento de cada um.
Para solicitar uma palestra 
ou treinamento, é só entrar 
em contato com a Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
pelo telefone 3629-2916 
ou enviar um ofício/pedi-
do para o e-mail: educa-
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Miscelânea
Curiosidades

Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neurótica tem conquis-
tado a simpatia de muitos especialistas. Como o nome diz, a neurótica. 
Defende uma espécie de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a 
partir do século 20, a neurótica ganhou destaque por apresentar bons re-
sultados. O cérebro é como qualquer outra parte do nosso corpo. Quando 
o exercitamos, desenvolvemos novas habilidades e nos fortalecemos. Por 
outro lado, quando não fazemos exercícios, o cérebro atrofia, perdendo 
a capacidade criativa, a memória e o raciocínio lógico. A prática desses 
exercícios é menos complicada do que parece. Basta que mude pequenos 
hábitos do seu dia a dia. Por exemplo, não vá ao mercado sempre pelo 
mesmo caminho, se vista de olhos fechados, converse mais com os ou-
tros, resolva revistas de passatempo, leia mais, escreva com os olhos fe-
chados, etc. Apesar se serem exercícios simples,eles estimulam o cérebro 
e auxilia a pessoa a viver melhor.

Humor

O sujeito está no trabalho e recebe um telefonema da oficina mecânica:
- Aqui é o Alfredo da oficina. É o seu Alberto quem está falando?
- É sim... o que aconteceu?
- E que sua mulher acaba de entrar com seu carro aqui na oficina.
- Ah! Sei... veja o que tem pra consertar no carro e deixa que eu pago.
- O conserto do carro eu sei que o senhor vai pagar... eu quero saber quem 
vai pagar a porta da oficina que ela acaba de derrubar?
***
O casal de idosos está atento ao pastor no rádio:
- Irmãos, se alguém tiver algum problema de saúde, ponha a mão no lugar 
do corpo que está doendo e eu rezarei agora para a sua cura.
O velhinho, mais do que depressa, põe as mãos nas virilhas e a velha ven-
do aquilo, exclama:
- Esqueça meu velho... o pastor está dizendo que vai curar os vivos e não 
ressuscitar os mortos...
***
Sabendo que o filho não era muito chegado a assuntos religiosos, a mãe 
estranha ao vê-lo ajoelhado, ao lado da cama de mãos postas e pergunta:
- O que você está fazendo, meu filho?
- Rezando para que o Rio Amazonas desemboque em Salvador, na Bahia.
- Mas por quê?
- Porque foi isso aí que eu coloquei hoje como resposta na prova de Ge-
ografia...

Mensagens

Existem mães que em vez de criar seus filhos para a vida, cria para si 
mesma. Elas fazem de tudo para que seus filhos namorem e casem com 
alguém rico, ficam controlando e arrumam as maiores ciladas para afas-
tá-los de pessoas indesejadas, sempre com a desculpa de querer o melhor 
para seus filhos. Dizem os psicólogos que essas atitudes traduzem muito 
um casamento mal resolvido, frustrações e o desamor por seus semelhan-
tes, isto é apenas uma justificativa para só querendo poupar os filhos das 
desilusões que elas próprias vivem ou viveram. Para elas a felicidade e o 
mesmo que segurança financeira e nada mais. Essas mães poderosas nem 
sempre e, percebendo o domínio que exercem sobre os filhos, acabam 
inventando mil desculpas para justificar sua maneira de agir, geralmente 
dizem: Quem ama cuida. Mas na realidade estão desejando controlar o 
que elas consideram sua propriedade, seus filhos. Muitas explicam que 
querem poupá-los das dificuldades e, por isso, exercem algum controle 
quando acham que seus filhos não têm maturidade necessária para agi-
rem em determinadas situações. Outras ainda agem de forma autoritária 
porque são dependentes dos filhos, não tem vida própria ou por puro inte-
resse pessoal. Mães deixem seus filhos aprenderem sozinhos a enfrentar a 
vida e suas dificuldades. Procurem se ocupar com trabalhos interessantes 
ao invés de ficarem reclamando de suas tarefas domésticas. Façam novas 
amizades e descubram um “hobby” que o ambiente doméstico ficará mais 
leve para todos.

Pensamentos, provérbios e citações

O acaso é um deus e um diabo ao mesmo tempo.
O importante não é o que se dá, mas é o amor com que se dá.
Tenho lá em cima, entre os anjos, alguém que nunca esquecerei.
Elogie em público, mas critique em particular.
É preciso viver não apenas existir.
Quanto mais dividimos os obstáculos, mais fácil será vencê-los.
Amar é deixar de viver para si para viver em outra pessoa.
A comunicação é o segredo da força.
Simular humildade é ser soberbo.
Perder o entusiasmo provoca rugas na alma.
O orgulho divide os homens e a humildade os une.
Uma amizade não morre e se morrer é porque nunca existiu.
Felizes são os cães que pelo faro descobrem seus amigos.

Taubaté é segunda da
RMVale no Programa
Município Verde Azul

Após solicitar a revisão 
da pontuação de 2018, 
Taubaté conquistou pela 
primeira vez a certificação 
no Programa Município 
Verde Azul. 
O município atingiu sua 
maior pontuação (80,50 
pontos), evolução de 
36,3% em relação a 2017 
(59,05 pontos), ocupan-
do o 2º lugar na Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte 
(RMVale) e a 70ª posição 
no ranking ambiental dos 
municípios paulistas.
Lançado em 2007 pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da 
Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, o Pro-
grama Município Verde 
Azul (PMVA) tem o ino-
vador propósito de medir 
e apoiar a eficiência da 
gestão ambiental com a 
descentralização e valori-
zação da agenda ambien-
tal nos municípios.
As ações propostas pelo 

PMVA compõem as dez 
diretivas norteadoras da 
agenda ambiental local, 
abrangendo os seguintes 
temas estratégicos: Muni-
cípio Sustentável, Estrutu-
ra e Educação Ambiental, 
Conselho Ambiental, Bio-
diversidade, Gestão das 
Águas, Qualidade do Ar, 
Uso do Solo, Arborização 
Urbana, Esgoto Tratado e 
Resíduos Sólidos.
Taubaté melhorou expres-
sivamente em Resíduos 
Sólidos, Esgoto Trata-
do, Conselho Ambiental, 
Qualidade do Ar e Uso 
do Solo. Entre as ações 
desenvolvidas em 2018, 
destacam-se: Plano Mu-
nicipal de Conservação 
e Recuperação da Mata 
Atlântica, Plano de Ar-
borização Urbana, Plano 
de Controle de Erosão, 
diversos mapeamentos re-
alizados, ações da coleta 
seletiva, ações de educa-
ção ambiental, qualidade 
na gestão dos resíduos 

sólidos e do saneamento 
básico.
A participação do municí-
pio no programa é um dos 
critérios de avaliação para 
a preferência na liberação 
de recursos do Fundo Es-
tadual de Controle da Po-
luição (Fecop).
Programa Município Ver-
de Azul
Nota final – Taubaté:
2017 – 59,05
2018 – 80,50
Certificação/Ranking/ Top 
10 da RmVale:
Caraguatatuba – 82,31 – 
61º
Taubaté – 80,5 –  70º
São Bento do Sapucaí – 
80,31 – 72º
Ilhabela – 76,7 – 76º
São José dos Campos – 
54,68 – 139º
Aparecida – 46,59 – 170º
Campos do Jordão – 39,87 
-195º
São Sebastião – 39,23 – 
199º
Caçapava – 39,01 – 200º
Lorena – 30,22 – 234º
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Cadastro do Bolsa Família 
em Moreira César pode
ser feito todos os dias

Projeto “Capoeirando” 
atende novas escolas

e CMEIS de Pinda

Alunos da Rede Municipal de 
Pinda são os primeiros

colocados na prova do SESI

O cadastro único para pro-
gramas sociais, como Bol-
sa Família, pode ser feito 
todos os dias, em Morei-
ra César. De acordo com 
a Secretaria Assistência 
Social, basta estar muni-
do com os documentos 
necessários para que o ca-
dastro seja realizado com 
agendamento prévio.
O Bolsa Família é um pro-
grama de transferência di-
reta de renda, direcionado 
às famílias em situação de 

O projeto “Capoeiran-
do”, que está em seu 8° 
ano de realização, está 
atendendo novas escolas 
municipais e CMEIs do 
município. O projeto é 
conhecido pelos parceiros 
e                                      co-
munidade escolar, como 
uma ferramenta facilita-
dora no processo de ensi-
no-aprendizagem.
O trabalho com a capo-
eira na escola tem por 
base proporcionar aos es-
colares conhecer os fun-
damentos da capoeira, o 
ensino de canções, brinca-
deiras musicadas e jogos, 
estimulando o gosto e pro-
porcionando a vivência de 
elementos até então des-
conhecidos. Ampliar não 

Os alunos Álvaro Henri-
que (1°lugar) e Nicollas 
Almeida (2° lugar), da 
Escola Municipal Félix 
Adib Miguel, da turma do 
4° ano A, do período da 
manhã, foram os primei-
ros colocados na prova do 
SESI, para ingressar no 4° 
ano do Ensino Fundamen-
tal.
No início do ano letivo, 
os pais pediram para que 
a professora Sandra Cân-
dido preparasse os alunos 
para a prova da Instituição 
de Ensino, SESI, uma das 
mais concorridas. “Prepa-
rei simulados em formatos 
de avaliações externas, 
com conteúdos mais avan-
çados para que os eles 
pudessem concorrer com 
chances iguais aos alunos 
de escolas particulares”, 
afirmou Sandra. “Graças 
ao empenho deles e das 
famílias, juntamente com 
o trabalho realizado em 
sala de aula, os dois alu-
nos obtiveram sucesso”, 
completou.
De acordo com a mãe de 
Álvaro, Amanda Alves, 
ela e o marido sempre fi-
zeram questão de acom-
panhar a vida escolar do 
filho. “Nunca deixamos 
de ensinar a devida im-

pobreza e de extrema po-
breza em todo o país, de 
modo que consigam supe-
rar a situação de vulnera-
bilidade. O programa bus-
ca garantir a essas famílias 
o direito à alimentação e 
o acesso à educação e à 
saúde. Para realizar a ins-
crição no Bolsa Família e 
nos demais programas, o 
interessado deve realizar 
o agendamento no Cen-
tro de Referência de As-
sistência Social (Cras) de 

só a cultura corporal de 
movimento, bem como o 
conhecimento sobre a ca-
poeira.
A iniciativa é desenvolvi-
da pela professora do In-
fantil I – Maria do Carmo 
Silva de Camargo, e tem 
como parceiros os profes-
sores, pais e funcionários 
do Cmei Dr. Francisco 
Lessa Junior, o Conselho 
Escolar, além da partici-
pação e apoio da Mestre 
Moranguinho, do grupo 
Capoeira Vida.
Novas unidades escola-
res que estão recebendo o 
projeto:
UNIDADE
DIA DA SEMANA
HORÁRIO
TURMAS ATENDIDAS

portância dos professores 
e da escola na vida dele. 
Próximo ao período em 
que aconteceria a prova, 
a professora passou simu-
lados para ele resolver em 
casa. Ele fazia e ela corri-
gia no outro dia”, explicou 
a mãe.
A professora de Língua 
Portuguesa concedeu 
prioridade de trabalhar 
com processos específicos 
para o avanço de todos os 
alunos na leitura e escrita. 
De acordo com a docente, 
a evolução de todos foi 
notória durante o ano leti-
vo. De três vagas, apenas 
duas foram preenchidas 
pelos dois alunos da Rede 
Municipal, da mesma tur-
ma.
Para Luana Almeida, mãe 
de Nicollas, a professora 
responsável da sala ajudou 
bastante o filho a focar nos 
estudos. “Quando se tem a 
sorte de poder contar com 
um bom professor, com 
dedicação e faz o que gos-
ta, tudo se torna mais fá-
cil”, afirmou a Luana.
Os estudantes, Álvaro e 
Nicollas poderão, agora, 
estudar no SESI até o fi-
nal do Ensino Médio. A 
prova aconteceu dia 23 de 
fevereiro. A professora da 

Moreira César ou ligar no 
3637-5386. Após o agen-
damento, deverá compa-
recer na sede do Cras com 
os documentos de todos os 
membros da família, sen-
do eles: RG, CPF a decla-
ração escolar para aqueles 
que possuem entre 6 e 17 
anos.
A unidade do Cras em 
Moreira César está locali-
zada na rua Carlos Augus-
to Machado, 63 – Moreira 
César.

Escola Ângelo Paz
Segunda-feira
15h às 17h
2  turmas de Pré 2
CMEI Francisco Lessa
Terça-feira
13h às 17h
1 turma de Pré 1
1 turma de Infantil II
1 turma de Infantil I
1 turma de berçário
CMEI Lessa
Quarta- feira
13h às 17h
2 turmas Infantil II
1 turma de Infantil I
2 turma de berçário
CMEI Yolanda
Quinta-feira
13 às 17h
3 turmas de Infantil I
1 turma de Infantil II
2 turmas de berçário

Rede Municipal, Sandra 
Cândido, é habilitada em 
Português/ Inglês; Peda-
goga e Especialista em 
Gestão Escolar pela UFS-
CAR e Psicopedagoga.
Para o secretário de Edu-
cação da Prefeitura, prof. 
Julio Valle, o resultado 
obtido pelos alunos da 
professora Sandra revela 
quão longe é possível ir 
quando há tanto o empe-
nho da professora quanto 
da família e das crianças. 
“O que fica evidente nes-
ta conquista dos alunos é 
que houve empenho em 
forma de parceria. A famí-
lia e a professora encara-
ram o desafio em parceria 
e conseguiram juntos ob-
ter os resultados”, disse, 
“Isso não só mostra como 
é possível ir cada vez mais 
longe com a parceria en-
tre escola e família, como 
também mostra a qualida-
de do ensino da rede mu-
nicipal. 
Acredito que ter alcan-
çado esses resultados 
mostra que a gente tem                         
profissionais muito bons 
e que podem fazer nossas 
crianças conquistarem o 
que elas tanto sonham e 
almejam”, avaliou o se-
cretário.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 007/2019. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos. Data da 
realização: 03/04/2019 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da 
realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, 
Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Lici-
tações 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 Nº 008/2019. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Hipoclorito de Sódio para 
o Tratamento de Água. Data da realização: 05/04/2019 às 09h00min - Início 
do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel 
Corrêa 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 Nº 008/2019. Objeto: Regis-
tro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de CBUQ, com Aditivo 
Faixa C, para Aplicação a Frio, em Sacos de 25 Kg. Data da realização: 
05/04/2019 às 14h00min - 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.
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 1º Conferência Municipal 
dos Direitos da Pessoa 

Idosa de Tremembé

Pinda integra
Comissão de Segurança 

do Caminho da Fé

Assistência Social realiza mutirão
de visitas para usuários do

Ação Jovem em Pindamonhangaba

Suzano dá a volta ao mundo
em visita às comunidades

no Vale do Paraíba e Capão Bonito

No dia 22 de março das 8h 
às 13h, acontece no Cen-
tro Técnico Superior de 
Ensino “Dr. Julio Vieira’’ 
(Rua Antônio Lourenço 
Xavier, S/N, Centro, Tre-
membé/SP) a I Conferên-
cia Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa de Tre-
membé, com o tema “Os 
Desafios de Envelhecer no 
século XXI e o Papel das 
Políticas Públicas”. Serão 

Além de ser um dos maio-
res trechos do Caminho 
da Fé, Pindamonhanga-
ba integra, desde o final 
de fevereiro, a Comissão 
de Gestão de Segurança 
da rota de peregrinos. De 
acordo com informações 
da Associação dos Ami-
gos do Caminho da Fé, a 
segurança do peregrino é 
prioridade. Com a forma-
ção da comissão, o intuito 
é buscar soluções e es-
tratégias de maximizar a 
segurança dos peregrinos 
nos trechos mapeados e 
considerados vulneráveis 
ao longo do caminho.
Pindamonhangaba é re-
presentada, na comissão, 
pela secretária Adjunta de 
Cultura e Turismo, Ana 
Lúcia Gomes Araújo, o 
secretário de Seguran-

No início deste mês, a 
equipe de técnicos da Se-
cretaria de Assistência So-
cial, realizou mutirão de 
visitas a diversos jovens 
beneficiários do programa 
Ação Jovem, tendo como 
o objetivo principal atuali-
zar e regularizar a situação 
dos assistidos pelo pro-
grama. O “Ação Jovem” 
é um programa estadual 
de transferência de renda 
com objetivo de estimular 
a conclusão da educação 
básica e preparar o jovem 
para o mercado de traba-
lho. Atende jovens de 15 a 
24 anos de idade com ren-
da familiar mensal de até 
um salário mínimo e meio 

A Suzano percorreu mais 
de 50 mil quilômetros, dis-
tância que equivale a mais 
de uma volta ao redor da 
Terra, visitando morado-
res das regiões do Vale do 
Paraíba e de Capão Bo-
nito. O objetivo é acom-
panhar as operações da 
empresa e explicar todos 
os processos de plantio e 
colheita, além de colocar 
o canal de comunicação 
da Suzano à disposição 
para ouvir sugestões e, em 
seguida, incorporar o que 
for possível ao processo.
O Programa chamado 
Diálogo Operacional é 
realizado pela equipe de 
Desenvolvimento Social 
durante o ano, e em 2018 
cerca de 3 mil pessoas, que 
residem em comunidades 

apresentados quatro eixos 
temáticos para reflexão e 
discussão sobre o protago-
nismo e o empoderamen-
to e as consequências nas 
transformações sociais, 
como estratégia na garan-
tia dos direitos da pessoa 
idosa. Eixo I - Direitos 
Fundamentais na Cons-
trução/Efetivação das Po-
líticas Públicas (subeixos: 
saúde, assistência social, 

ça Pública, José Sodário 
Viana e o assessor de Tu-
rismo, Fábio Vieira. Os 
resultados da reunião da 
comissão formada pelos 
representantes do setor de 
turismo dos municípios de 
Potim, Pindamonhangaba, 
Guaratinguetá e Campos 
do Jordão, além da Polí-
cia Militar da região e dos 
parceiros e representantes 
da AACF já estão sendo 
avaliados pra serem co-
locados em prática. Em 
breve, ações efetivas para 
curto, médio e longo pra-
zos irão maximizar a se-
gurança dos peregrinos do 
Caminho da Fé. 
O Caminho da Fé (Bra-
sil), inspirado no milenar 
Caminho de Santiago de 
Compostela (Espanha), 
foi criado para dar estru-

por pessoa. O objetivo do 
programa é evitar a eva-
são escolar e dar oportuni-
dades, além de pagar men-
salmente um benefício de 
transferência de renda.
A secretária de Assistên-
cia Social, Ana Paula Mi-
randa, explica que para 
ter direito ao benefício 
o responsável deve ins-
crever todo grupo fami-
liar no Cadastro Único. A 
partir daí, mensalmente é 
divulgada a relação dos 
jovens elegíveis ao pro-
grama pelo site do CadÚ-
nico (http://cadastrouni-
copinda.blogspot.com/). 
Também são realizadas 
medidas para localizar os 

que estiveram próximas 
às operações da empresa, 
participaram dos diálogos.
Para isso, foram conduzi-
das ações educativas em 
escolas, reuniões comuni-
tárias e diálogos técnicos, 
nos quais foram apresen-
tados detalhes sobre as 
operações da Suzano – 
desde o plantio e colheita 
até o transporte de madei-
ra e o processo de fabrica-
ção de celulose – e foram 
esclarecidas dúvidas da 
população, sempre com a 
intenção de construir um 
relacionamento baseado 
na confiança e transparên-
cia. “O contato com a co-
munidade é fundamental, 
tanto para apresentarmos 
as ações locais previstas 
quanto para ouvirmos suas 

previdência, moradia, 
transporte, cultura, espor-
te e lazer) Eixo II - Educa-
ção: assegurando direitos 
e emancipação humana
Eixo III -Enfrentamento 
da Violação dos Direitos 
Humanos da Pessoa Idosa
Eixo IV - Os Conselhos de 
Direitos: seu papel na efe-
tivação do controle social 
na geração e implementa-
ção das políticas públicas.

tura às pessoas que sem-
pre fizeram peregrinação 
ao Santuário Nacional de 
Aparecida, oferecendo-
lhes os necessários pontos 
de apoio e infraestrutura.
Desde 2016, a Rota é com-
posta por cerca de 970 km, 
dos quais aproximada-
mente 500 km atravessam 
a Serra da Mantiqueira por 
estradas vicinais, trilhas, 
bosques e asfalto, propor-
cionando momentos de 
reflexão e fé, saúde física 
e psicológica e integração 
do homem com a nature-
za. Seguindo sempre as 
setas amarelas, o pere-
grino vai reforçando sua 
fé observando a natureza 
privilegiada, superando as 
dificuldades do Caminho 
que é a síntese da própria 
vida.

jovens por meio de cartas, 
ligações telefônicas e vi-
sitas domiciliares. Depois 
é só procurar o técnico do 
Cras (Centro de Referên-
cia de Assistência Social) 
mais próximo à residência 
para fazer uma entrevista 
social.
O valor do benefício ofer-
tado é de R$ 80,00 men-
sais. O cartão magnético 
é gerado pelo Banco do 
Brasil nominal ao jovem 
após vinculação ao pro-
grama. Para participar e 
permanecer no programa-
da idealizado pelo Cras é 
necessário participar das 
atividades socioeducati-
vas oferecidas.

demandas e dúvidas. Os 
encontros trazem um re-
torno muito rico para nós, 
com sugestões e debates 
sobre a melhor forma de 
tratar questões de inte-
resse da população, que 
envolvem aspectos como 
segurança e investimento 
em projetos educativos, 
sociais, culturais, esporti-
vos e de lazer”, afirma o 
coordenador de Desenvol-
vimento Social da Suzano, 
Israel Batista Gabriel.
A Suzano disponibiliza 
um canal direto de co-
municação com a comu-
nidade. Nele, é possível 
compartilhar críticas e 
sugestões. A ligação é gra-
tuita e pode ser realizada 
por meio do número 0800 
707 9810.


