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A GAzetA dos Municípios

CCZ realiza mais uma Campanha
de Castração em Caraguatatuba

EMEF Profª Zélia de Castro 
Marques realiza evento neste 

sábado em Caçapava

Prefeitura de Caraguatatuba
atende quase 450 esportistas

em 12 modalidades no Ilha Morena

Embraer aposta em parceria para 
avião com propulsão elétrica

Neste sábado (01/06), a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, por meio da Secretaria 
de Saúde, realizará mais 
uma Campanha de Castra-
ção com disponibilidade 
de 40 vagas para cães e 
gatos. Desta vez, o evento 
será no Centro de Contro-
le de Zoonoses (CCZ) de 
Caraguatatuba, das 9h às 

A EMEF Profª Zélia de 
Castro Marques realiza, 
neste sábado, 8 de junho, 
das 14h às 17h, na Praça 
Nossa Sra. D’Ajuda, em 
Caçapava Velha, o Resga-
te Cultural 2019. O even-
to, que acontece com o 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Esportes e Recrea-
ção, atende 445 esportistas 
que participam de 12 mo-
dalidades no Clube Ilha 
Morena, localizado no 
bairro do Morro do Algo-
dão, Região Sul da cidade.
São atletas oriundos dos 
bairros Morro do Algodão, 
Pontal Santamarina, Gol-
finhos e Palmeiras. Entre 
as modalidades oferecidas 
estão: capoeira, fit dance, 
futebol, hidroginástica, 
jiu jitsu, karatê shotokan, 

A Embraer mira um novo 
projeto para o início da 
próxima década, que 
poderá representar um 
grande avanço nos se-
tor mundial aeronáutico. 
A companhia brasileira 
anunciou uma parceria 
com a empresa Weg, com 
o objetivo de desenvolver 
e testar, já em 2020, um 
sistema de propulsão elé-
trica para aeronaves. 
Fundada em 1961, a WEG 
é uma companhia glo-
bal de equipamentos ele-
troeletrônicos, que atua 
principalmente no setor 
de bens de capital e solu-
ções voltadas para a efici-
ência energética, energias 
renováveis e mobilidade 
elétrica. A tendência no 
mercado é que os modelos 
elétricos de aeronave se 
tornem o padrão mundial 
até 2050. Para o desen-
volvimento e construção 

13h. Os interessados de-
vem comparecer ao local 
com os seguintes docu-
mentos: cópias do RG e do 
CPF, comprovante de re-
sidência, comprovante de 
renda (no máximo três sa-
lários mínimos), apresen-
tar a carteira de vacinação 
antirrábica atualizada do 
animal, comprovante de 

apoio da Prefeitura, por 
meio da Secretaria de 
Educação, tem como ob-
jetivo integrar famílias e 
comunidade escolar, por 
meio de eventos culturais 
juninos.
Durante o evento have-

karatê so kyoukusin, na-
tação, tae chi chuan, tênis, 
tênis de mesa, urban mix, 
vôlei de praia e massote-
rapia.
Desde o ano passado, a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba firmou contrato de lo-
cação com a empresa Ilha 
Morena Praia e Pesca para 
a realização de eventos es-
portivos e treinamentos de 
atletas da cidade.
São utilizados os espaços 
de convívio, salões para 
treinamentos e reuniões, 
piscinas, quadras de tênis, 

de aeronaves elétricas 
(e-Aircrafts, em inglês), 
o acordo entre as empre-
sas busca levar a efeito 
uma cooperação científica 
e tecnológica com a meta 
de acelerar o desenvolvi-
mento conjunto de novas 
tecnologias. Com isso, 
será possível o aumento 
da eficiência energética 
das aeronaves a partir da 
utilização e integração 
de motores elétricos em 
inovadores sistemas pro-
pulsivos. De acordo com 
a Embraer, o processo de 
eletrificação faz parte de 
um conjunto de esforços 
realizados pela indústria 
aeronáutica com o propó-
sito de atender seus com-
promissos de sustentabili-
dade ambiental, a exemplo 
do que já vem sendo feito 
com biocombustíveis para 
redução de emissões de 
carbono.

registro do NIS (Número 
de Identificação Social), 
além de estar acompanha-
do de seu animal para rea-
lizar a microchipagem.
Serviço:
Campanha para Castração
Data: 01/06
Local: Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ)
Horário: 9h às 13h

rá apresentação de alu-
nos, barracas de doces, 
pastéis e refrigerantes, 
“miss e mister caipirinha”                         
e brincadeiras como pes-
caria. A festa é aberta à 
participação da comuni-
dade.

vestiários e demais depen-
dências do local.
“A utilização do espaço 
tem como foco a descen-
tralização das atividades 
esportivas. Atendemos a 
comunidade, da mesma 
maneira que atendemos 
no Centro Esportivo Mu-
nicipal e outros espaços 
esportivos por meio de 
inscrições”, ressaltou o 
prefeito Aguilar Junior.
Todas as atividades são 
orientadas pelos professo-
res da Secretaria de Espor-
tes e Recreação.

“Os avanços das pes-
quisas científicas podem 
tornar energia limpa e re-
novável um importante 
viabilizador de uma nova 
era da mobilidade aérea 
urbana e regional que seja 
mais acessível à popula-
ção”, disse Daniel Moczy-
dlower, Vice-Presidente 
Executivo de Engenharia 
e Tecnologia da Embraer.
A Embraer aposta no mo-
delo de inovação aberta e 
mantém colaboração com 
dezenas de universida-
des e centros de pesquisa 
no Brasil e no exterior. O 
desenvolvimento do pro-
jeto contará com as par-
cerias com instituições 
como FINEP, FAPESC, 
FAPESP, FAPEMIG e 
Embrapii, que são funda-
mentais para diminuir a 
distância entre a comuni-
dade científica e as neces-
sidades da indústria.
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Miscelânea
Curiosidades

Embora muitos acreditem que as pirâmides do Egito tenham sido constru-
ídas por escravos, na verdade elas foram erguidas por trabalhadores assa-
lariados, respeitados pela sociedade da época. Os arqueólogos chegaram 
a essa conclusão depois de descobrir várias tumbas desses trabalhadores 
próximas às estruturas que construíram e, apesar de seus corpos não terem 
sido mumificados eles foram sepultados acompanhados de pão e água, 
para consumo “no além”. Esse detalhe é um indício de que essas pessoas 
eram respeitadas e que sentiam muito orgulho de suas profissões. Segundo 
os arqueólogos, a idéia de que os construtores eram escravos chegou a ser 
aceita por algum tempo e foi consolidada graças aos filmes de Hollywood, 
que sempre retrataram os trabalhadores dessa forma.
***
Apesar de muita gente acreditar que Tiradentes morreu com os cabelos 
compridos e barbudo, o que lhe dava um ar de revolucionário e vagamente 
parecido a Jesus Cristo, José Joaquim da Silva Xavier, o mártir da Incon-
fidência Mineira, era militar, portanto tinha os cabelos curtos e não usava 
barba, Além disso, Tiradentes passou três anos na prisão, onde os conde-
nados eram obrigados a raspar os cabelos e a barba para evitar a infestação 
de piolhos Quando foi enforcado, o inconfidente estava careca e barbado. 
Por certo, Tiradentes é retratado dessa forma com a túnica e tudo mais, de 
propósito, pois sendo o Brasil um país cristão, nada melhor do que as duas 
figuras para transformar o homem em mártir.

Humor

A faxineira do banco diz ao gerente:
- Estou me demitindo... O senhor não confia mais em mim...
- Mas que é isso Maria? A senhora trabalha aqui há tantos anos e eu até 
deixo as chaves dos cofres na minha mesa!
E ela responde:
- Eu sei... Eu sei! Diz a faxineira chorando. Mas nenhuma delas funciona, 
elas não abrem os cofres...
***
Contratada como aeromoça ou comissária de bordo, como elas gostam de 
ser chamada, a loira foi instruída a ser muito gentil com os passageiros. No 
seu primeiro vôo, ela pergunta ao passageiro, depois do jantar:
- O senhor gostaria de saborear pudim? Está uma delícia.
- Obrigado, eu sou diabético.
- E um pedaço de torta.
- Infelizmente não posso.
- Mas um mouse de maracujá o senhor não vai recusar, vai?
- Mas eu já disse que sou diabético. Dá pra entender?
- Nem um brigadeiro?
E o passageiro começa a gritar:
- Eu sou diabético! Diabético, diabético, diabético...
E a loira não desiste:
- Por favor, não fique nervoso... Espere só um pouquinho que eu vou trazer 
um copinho de água com açúcar...
***
Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido.
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher 
do farmacêutico e então ele diz:
- Oh! Desculpe, eu não sabia que a senhora trazia a receita...

Mensagens

Ser chique mesmo é dar bom dia ao gari, cumprimentar o porteiro e con-
versar com o faxineiro, ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, 
ser chique é uma questão de educação e não é de dinheiro, porque o jogo 
da vida é como jogar xadrez, que no final da partida o Rei e Pião vão para 
a mesma caixa.
***
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa e efeito” que rege to-
dos os nossos atos. Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, en-
tão em vez de reclamar das relações, que tal controlar as suas ações? Antes 
de agir ou falar sem pensar, tente prever as conseqüências desses atos. É 
certo de que ninguém deseja o mal para si mesmo, deliberadamente, mas 
ignorar os efeitos de suas atitudes estará chamando para si as reações ad-
versas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado para as conse-
qüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou falar.

Pensamentos, provérbios e citações

O dia de amanhã ainda ninguém usou e ele poderá ser seu.
Deixe rolar e o que tiver que ser será.
Pesquisas apontam que acordar cedo é uma sacanagem.
A democracia não é algo que acontece uma vez só na vida.
Não há marcas que o tempo não apaga.

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 31/05/2019
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

Pronto-Atendimento
do Ipiranguinha funcionará

na UBS Cicero Gomes

A coordenação de Urgên-
cia e Emergência em Saú-
de da Prefeitura de Uba-
tuba informa que, a partir 
desta quinta-feira, 30 de 
maio, a equipe do pronto
-atendimento (PA) 12 ho-
ras do Ipiranguinha pas-
sará a atender na unidade 
básica de saúde (UBS) 
Cicero Gomes, no Centro, 
em função da reforma do 
edifício do PA Ipirangui-
nha. O atendimento de 
emergência será realizado 
todos os dias da semana, 
de segunda a segunda, no 
período das 7 às 19 horas. 
A unidade Cicero Gomes 
fica na rua Batista de Oli-
veira, 199, esquina com a 

av. Prof. Thomaz Galhar-
do (na entrada da cidade). 
A medida é temporária, 
até que os trabalhos de re-
forma do PA do Ipirangui-
nha sejam concluídos.
Já o atendimento feito 
pelas equipes de Estraté-
gia de Saúde da Família 
(ESF) Sumaré e Centro de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas, continua a 
ser feito normalmente na 
unidade Cicero Gomes.
Atendimento a suspeitas 
de dengue
Pacientes com suspeita de 
dengue podem buscar a 
unidade Cicero Gomes de 
segunda a segunda-feira 
para passar por avaliação 

médica e encaminhamen-
to para tratamento. Se-
gundo o último Boletim 
de Arboviroses, divulgado 
pela Vigilância em Saúde 
na terça-feira, 28, Ubatu-
ba já chegou a um total de 
704 casos confirmados de 
dengue: 338 casos autóc-
tones e 8 casos importados 
confirmados laboratorial-
mente e 358 casos com 
confirmação clínico-epi-
demiológica.
Ubatuba também já tem 
um caso confirmado e ou-
tros 19 suspeitos de chi-
kungunya que aguardam 
resultado de exame, bem 
como 1 caso suspeito de 
febre amarela.
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Univesp disponibiliza 20
vagas para curso superior 
gratuito em Caraguatatuba

Prefeitura de Caraguatatuba 
inicia campanha de vacinação 

contra brucelose bovina

Prefeitura de Caraguatatuba abre 
processo seletivo de estágio para 
alunos de cinco cursos em junho

A Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Uni-
vesp) disponibilizou 20 
vagas para cursos superio-
res no Polo de Caraguata-
tuba. As vagas oferecidas 
são para os cursos de Li-
cenciatura em Matemáti-
ca, Licenciatura em Letras 
e Licenciatura em Peda-
gogia.
As inscrições para o vesti-
bular podem ser feitas até 
o dia 21 de junho pelo site 
vestibular.univesp.br.
Através de uma parceria 

Foi realizada a primeira 
etapa da vacinação contra 
Brucelose Bovina. A cam-
panha é realizada duas 
vezes ao ano, nos meses 
de maio e novembro, e 
podem participar apenas 
os pequenos produtores 
rurais cadastrados na Se-
cretaria de Meio Ambien-
te, Agricultura e Pesca da 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba. Eles também precisam 
fazer parte do sistema da 
Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária do Estado 

As inscrições para o pro-
cesso seletivo mensal de 
estagiários da Prefeitura 
de Caraguatatuba vão de 3 
a 19 de junho, na sede do 
Centro de Integração Em-
presa-Escola (Ciee), no 
Centro. Em junho, no ní-
vel superior, as oportuni-
dades são para estudantes 
de Engenharia de Produ-
ção, Gestão Empresarial 
e Processos Gerenciais, 
além do curso técnico de 
Informática para Internet e 
para os alunos dos 1º e 2º 
anos do Ensino Médio.
Geralmente, o prazo das 
inscrições do processo 
seletivo de estagiários en-
cerra no dia 20 de cada 
mês, mas em função do 
feriado de Corpus Christi 
foi antecipado para o dia 
19 de junho.
Os interessados podem se 
inscrever nos dias úteis, 
das 9h às 11h e das 13h30 
às 15h, na sede do Ciee, 
localizada no Campus do 
Módulo do Centro. A sele-
ção 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.
Para fazer a inscrição o 
estudante deve apresentar 
RG original, ter cadastro 
atualizado no site www.
ciee.org.br, ser maior de 
16 anos e morar em Cara-
guatatuba. 
O valor da bolsa-auxílio é 
de R$ 998 (um salário mí-
nimo) para estagiários de 
ensino superior e técnico; 

com o Governo do Estado, 
desde 2017 a Prefeitura de 
Caraguatatuba e a Uni-
vesp ofereceram cerca de 
200 vagas para os cursos 
superiores de Pedagogia, 
Matemática, Engenharia 
da Computação e Enge-
nharia de Produção.
Os cursos são ministrados 
na EMEF Prof. Antônio 
de Freitas Avelar, no bair-
ro Estrela D’Alva. No lo-
cal, ocorrem as aulas e o 
suporte aos estudantes.
“É uma oportunidade dos 

de São Paulo.
A vacinação, específica 
para bezerras do sexo fe-
minino, com idade entre 3 
a 8 meses, é aplicada uma 
única vez por uma médi-
ca veterinária disponibi-
lizada pela Prefeitura. É 
proibido vacinar fêmeas 
acima de oito meses e ma-
chos de qualquer idade. 
No total foram vacinadas 
25 bezerras.
O objetivo da campanha 
de vacinação é proteger o 
rebanho contra a brucelo-

e R$ 598,80 para alunos 
do Ensino Médio (1º e 2º 
anos), com direito a va-
le-transporte para ambos 
os cursos. A carga horária 
varia entre 25 e 30 horas/
semanais, conforme o ní-
vel de escolaridade.
A prova será aplicada no 
Ciee, localizado no Cam-
pus Módulo do Centro, 
logo após a inscrição do 
interessado. Os candida-
tos têm uma hora para 
responder 20 questões de 
Língua Portuguesa, Ma-
temática, Conhecimentos 
Gerais e História.
A validade do processo 
seletivo de estágio vigora 
a partir da data de publica-
ção 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 Estagiá-
rios 001/2018 estão nas 
páginas 6 e 7 da edição 
nº 113 do Diário Oficial 
Eletrônico do Município 
de             Caraguatatuba, 
de 30 de maio.
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 
Administração está locali-
zada na Av. Siqueira Cam-
pos, 44 – Centro. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3883-7866 (Ciee) ou 
3897-8169 (Departamen-
to de Recursos Humanos).
Processo Seletivo

estudantes de nossa cida-
de cursar uma faculda-
de gratuita, com ótimos 
professores e das melho-
res faculdades públicas 
de São Paulo”, destacou 
Aguilar Junior.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba aguarda a liberação 
de mais vagas para cursos 
superiores no Polo Cara-
guatatuba. A assinatura do 
convênio ocorreu no ano 
passado e a administração 
espera o start do Governo 
do Estado.

se, e consequentemente, 
a população humana, já 
que a brucelose é uma en-
fermidade zoonótica, que 
pode ser transmitida para 
os seres humanos através 
do contato com secreções 
e sangue do animal e até 
mesmo por meio do con-
sumo de leite e seus deri-
vados não pasteurizados.
Para mais informações, é 
necessário entrar em con-
tato com o setor de Agri-
cultura da SMAAP pelo 
telefone (12) 3897-2530.

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: De 
3 a 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
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Caraguatatuba vai receber 
recursos do governo federal 

para investimento no Turismo

Caraguatatuba foi esco-
lhida pelo governo federal 
para integrar o programa 
Investe Turismo, que vai 
disponibilizar R$ 200 mi-
lhões para investimento 
no segmento. São 158 ci-
dades no país, das quais 
seis estão no estado de 
São Paulo. O lançamento 
foi realizado na terça-fei-
ra (28/05), em Brasília e 
contou com a presença 
do secretário de Gover-
no, Neto Bota, na ocasião, 
representando o prefeito 
Aguilar Junior.
O programa é uma parce-
ria do Ministério do Turis-
mo, Embratur e Sebrae e 
tem por objetivo acelerar 
o desenvolvimento, au-
mentar a qualidade, gerar 
empregos e incrementar a 
competitividade em cinco 
rotas turísticas estratégi-
cas da macrorregião.
No Sudeste, a iniciativa 
vai levar um pacote de 
ações de investimentos, 
incentivos a novos negó-
cios, acesso ao crédito, 
marketing, inovação e me-
lhoria de serviços volta-
dos para 15 regiões turís-
ticas dos estados de Minas 
Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Espírito Santo.
“Participei deste evento 
representando o prefeito 
Aguilar Junior, pois Cara-
guatatuba está entre as seis 
cidades do estado de São 
Paulo que farão parte des-
te programa, que é muito 
importante pra geração de 
renda e de empregos”, ex-
plica Neto Bota.
De acordo com o Minis-
tério do Turismo, serão 
beneficiadas as cidades do 
Litoral Norte Paulista – 
Caraguatatuba, Ubatuba, 
Ilhabela e São Sebastião 
–  além de Bertioga e a 
capital São Paulo, as his-
tóricas de Minas Gerais, 
a serra verde imperial e a 
região dos lagos do Rio de 
Janeiro, as montanhas ca-
pixabas.
Seleção
No Programa Investe Tu-
rismo, uma rota turística 

estratégica é o agrupa-
mento da oferta turística 
de um ou mais municí-
pios, para fins de planeja-
mento, gestão, atração de 
investimentos, promoção 
e comercialização turísti-
ca.
Dentre os critérios utiliza-
dos para seleção das rotas, 
estão: a participação de 
municípios incluídos no 
Mapa Brasileiro do Turis-
mo 2018 e classificados 
nas categorias A, B, C ou 
D; ter destinos já promo-
vidos em âmbito nacional 
pelo Ministério do Tu-
rismo e pelo menos um 
consolidado no mercado 
internacional; ter patrimô-
nios mundiais da humani-
dade, eleitos pela Unesco.
Também foram considera-
dos aspectos como aces-
so, conectividade, venda 
conjunta e existência de 
projetos de consolidação 
das rotas como produto 
turístico. As rotas turísti-
cas selecionadas recebe-
rão ações organizadas em 
quatro linhas de trabalho 
que vão desde o fortaleci-
mento da governança, por 
meio de uma agenda es-
tratégica entre setor públi-
co e privado; melhoria dos 
serviços e atrativos turísti-
cos, com foco especial nas 
micro e pequenas empre-
sas; marketing e apoio à 
comercialização, por meio 
de campanhas, produção 
de inteligência mercado-
lógica e participação em 
eventos estratégicos; até a 
atração de investimentos e 
o apoio ao acesso a linhas 
de crédito e fontes de fi-
nanciamento.
O programa também pos-
sibilitará a entrega de um 
Plano Integrado de Posi-
cionamento de Imagem do 
Brasil, um Plano Nacional 
de Atração de Investimen-
tos e também a implanta-
ção de um Mapa do Turis-
mo Inteligente.
Prevista no Plano Nacio-
nal de Turismo 2018/2022, 
a primeira ação tem como 
foco identificar e definir 

um novo posicionamento 
do Brasil como destino 
turístico. Por meio de uma 
plataforma online, o mapa 
vai identificar e georrefe-
renciar iniciativas inova-
doras de empresas, insti-
tuições e órgãos públicos 
no setor de turismo de 
todo o Brasil. Gerar am-
biente propício ao surgi-
mento de novos negócios 
também é um resultado 
prioritário do programa.
Análise
Para o ministro do Turis-
mo, Marcelo Álvaro An-
tônio, a intenção do pro-
grama é desenvolver as 
vocações do turismo nas 
rotas contempladas, fazen-
do da indústria de viagens 
um impulso econômico 
para toda a região. “O su-
deste brasileiro contempla 
oferta turística ampla e di-
versificada, desde o aces-
so a patrimônios culturais 
a um vasto litoral, belo e 
bem estruturado, até uma 
forte concentração em via-
gens a negócios e eventos 
internacionais. É hora de 
converter nosso potencial 
turístico em negócios, em-
pregos e renda” destaca o 
ministro.
O diretor-presidente do 
Sebrae Nacional, Carlos 
Melles, avalia que a região 
sudeste representa a diver-
sidade da oferta turística 
do país. “Com atrativos 
que vão desde patrimônio 
histórico a sua capacidade 
de sediar eventos mun-
diais que dão visibilidade 
ao país. É aí que entra o 
Programa Investe Turis-
mo, apoiando um conjun-
to de ações para fortalecer 
essa diversidade que dão a 
dimensão do que é o Bra-
sil turístico”.
Para o secretário estadual 
de Turismo de São Paulo, 
Vinicius Lummertz, “com 
esse programa integrado, 
com certeza todos os Es-
tados serão beneficiados e 
em São Paulo não será di-
ferente, é o que estávamos 
esperando e vamos ter ex-
celentes resultados”.

Semana do Meio
Ambiente em Caçapava

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento e Meio Am-
biente e da Secretaria de 
Educação, realiza, entre os 
dias 3 a 7 de junho, uma 
programação diferenciada 
em homenagem ao Dia 
Mundial do Meio Am-
biente, comemorado em 
5 de junho. O objetivo é 
promover ações e debates 
de conscientização para a 
importância da preserva-
ção ambiental.
A abertura da semana 
acontecerá no dia 3, com 
a realização da 1ª Jornada 
do Patrimônio Ambiental 
– Etapa: Expedição para 
o Cerrado do município, 
que reunirá um grupo de 
interessados, acompa-
nhados de uma equipe da 
Prefeitura, para conhecer 
esse tipo de bioma, suas 
plantas e propriedades fi-
toterápicas.
Os inscritos sairão do Par-
que da Moçota e da Praça 
da Bandeira e seguirão 
para a região do Cerrado 
em micro-ônibus por vol-
ta das 8h00. No Cerrado, 
percorrerão uma trilha de 
dois quilômetros e retor-
narão até as 12h00. A ex-
pedição é gratuita.
No dia 4, a programação 
segue no Parque Ecológi-
co da Moçota, a partir das 
9h30, onde será realizada 
uma apresentação do pro-

jeto Clareira na Mata, de 
educação ambiental em 
Caçapava e, na sequên-
cia, haverá a oficina da 2ª 
turma “Vamos aprender 
a reciclar o óleo residual 
doméstico? - Fabricação 
de sabão”. As vagas para 
este curso são limitadas, 
e as inscrições podem ser 
feitas até o dia 30, pelo te-
lefone (12) 3652-9217.
No dia 5 de junho, a pro-
gramação segue no quios-
que do Parque da Moçota, 
às 9h00, com a Roda de 
Conversa aberta à popu-
lação “Por que comecei a 
cuidar do meio ambien-
te – Relato de cidadãos 
que fazem ações cotidia-
nas voltadas para a área 
ambiental”. E depois, das 
10h00 às 11h00, haverá o 
plantio de 20 mudas nati-
vas no leito do Rio Para-
íba do Sul para o enrique-
cimento da mata ciliar.
O encerramento da se-
mana, acontece no dia 7 
de junho, das 9h às 13h, 
na Praça da Bandeira. O 
evento conta com a par-
ticipação de diversas en-
tidades ambientais e de 
prestação de serviços, que 
farão exposições e campa-
nhas de conscientização. .
Haverá um estande do De-
partamento de Meio Am-
biente da Prefeitura e do 
Parque Ecológico da Mo-
çota para a distribuição de 

mudas gratuitas à popu-
lação. O Fundo Social de 
Solidariedade vai montar 
um ecoponto de coleta 
para garrafas PETs que se-
rão usadas nas oficinas do 
projeto Natal Espetacular. 
O DSM (Departamento 
de Serviços Municipais), 
também vai disponibilizar 
um ponto de coleta para 
resíduos, como isopor, 
óleo e material eletrônico, 
além de orientar sobre o 
descarte correto do lixo e 
entulhos.
Nos estandes serão reali-
zadas as seguintes expo-
sições: “Frutos da Terra” 
(Moçota); “Natal Espeta-
cular” (Fundo Social de 
Solidariedade); “Polui-
ção, microlixo e compos-
tagem” (ONG Eco Vital); 
“Animais Taxidermiza-
dos” (Polícia Ambiental); 
“Luxo do Lixo” (APAS 
- Associação Paulista de 
Atitudes Sustentáveis).
A APAS levará também 
para o evento as arma-
dilhas para mosquito, 
confeccionadas com gar-
rafas PETs. A Secretaria 
de Saúde, por meio do 
Controle de Vetores, vai 
montar um estande de 
conscientização da popu-
lação para o combate à 
Dengue. E a Defesa Civil 
estará presente, com infor-
mações sobre a Operação 
Estiagem.


