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A Gazeta dos Municípios
Educação Inclusiva e Escola Bilíngue de 
Caraguatatuba são referências na região

Coronavírus: Vale continua com saltos de 
confirmações no número de novos casos 

e atinge 17mil infectados

A Educação Inclusiva da 
Rede Municipal de Ensino 
de Caraguatatuba é refe-
rência no atendimento aos 
estudantes com Necessi-
dades Educacionais Espe-
ciais (NEE).
Atualmente, a Educação 
Inclusiva acompanha cer-
ca de 1.700 estudantes 
(NEE), sendo 475 matri-
culadas no Atendimento 
Educacional Especializa-
do (AEE) e 450 crianças 
matriculadas nos Centros 
de Referência em Inclusão 
Escolar e Social (CRIES), 
contabilizando mais de 
2.200 atendimentos por 
mês.
Nos CRIESs - Centro 
(Tinga), Sul (Perequê-
-Mirim) e Norte (Jardim 
Casa Branca) - as crianças 

recebem atendimento es-
pecializado nas áreas de 
Psicologia, Terapia Ocu-
pacional, Fonoaudiologia 
e Serviço Social. Nesses 
espaços, são realizadas 
intervenções nas áreas do 
desenvolvimento huma-
no - comunicação, com-
portamento, socialização, 
aprendizagem, psicomo-
tricidade, atividades bási-
cas de vida diária, ativida-
des instrumentais de vida 
diária, desenvolvimento 
sensorial, emocional e 
motor.
Entre os alunos (NEE), 
143 são crianças com 
Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) que rece-
bem atendimento nas Sa-
las de Recursos e também 
nos CRIESs com diferen-

tes abordagens terapêuti-
cas, entre elas, a Terapia 
de Integração Sensorial 
(IS).
A sala de IS começou a 
funcionar em 2019, após a 
Prefeitura adquirir os apa-
relhos e equipar as salas 
de Terapia Ocupacional 
com novos recursos para o 
atendimento.
Ensino Bilíngue
 Na EMEI/EMEF Prof. Ri-
cardo Luques Sammarco 
Serra (Praia das Palmei-
ras) são atendidos 12 dos 
14 alunos surdos da rede, 
acompanhados diretamen-
te pelas professoras intér-
pretes de Libras (Língua 
Brasileira de Sinais). 
Dois outros são atendidos 
em outras unidades esco-
lares.

Nesta quarta-feira (29),o 
Vale do Paraíba acumulou 
17.094 casos de Covid-19 
desde o início da pande-
mia. 
Entre todas as confirma-
ções, 553 pessoas já mor-
reram e 10.384 estão ple-
namente curadas.
Os municípios com os 
maiores números de con-
firmações para o novo 
coronavírus são, consecu-

tivamente, São José dos 
Campos, Taubaté, Jacareí, 
São Sebastião e Pindamo-
nhangaba. De ontem para 
hoje, as 40 cidades da re-
gião confirmaram juntas 
790 novos casos da doen-
ça. Apenas no município 
joseense foram 223. E 
no taubateano, 119 novas 
confirmações nas últimas 
24h.
Brasil

Em todo o Brasil, o núme-
ro total de confirmações 
para o novo coronaví-
rus, até o momento, é de 
2.552.265. Dessas, 90.134 
pessoas já faleceram. Ou-
tras 675.712 estão se recu-
perando da doença. E ain-
da há 1.787.419 que estão 
recuperadas. A taxa de le-
talidade está em 3,5%.
Confira os dados detalha-
dos abaixo.
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Miscelânea
Curiosidades

Reconhecido no mundo todo como um alimento que faz bem à saúde, o 
azeite virgem e o extra-virgem são alvos de fraude, devido à adulteração 
em seu composto. Este é misturado com outros óleos não tão nobres as-
sim. Um jornalista americano publicou um livro no final de 2011, em que 
é descrito um esquema ilegal na Itália, que conta como a falsificação de 
documentos e venda de óleos estrangeiros à Europa como se fossem au-
tênticos italianos. Dada a credibilidade internacional do produto italiano. 
Essa corrupção terminou atravessando fronteiras, por grandes empresas 
alimentares, inclusive brasileiras, importam iguaria impura como legíti-
ma. O mais curioso é que o problema não é de agora, ele vem se estenden-
do desde 1990. Possivelmente lucre mais do que o tráfico de cocaína, mas 
sem os riscos de prisão e morte que envolve o comércio de drogas.

Humor

O garçom pergunta ao sujeito que entra no bar:
- O que o senhor toma?
- Eu? Eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédios para combater a 
minha dor nas costas e nos fins de semana umas cervejinhas com meus 
amigos.
- Acho que o senhor não me entendeu. O que eu perguntei é o que o senhor 
gostaria?
- Ah! Bom! Eu gostaria de ser rico, ter uma bela casa na praia e poder 
viajar muito.
- O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber?
- Ah! Bom! Vamos ver... O que o senhor tem?
- Eu? Nada não... Eu só estou chateado porque o meu time perdeu nova-
mente, o salário aqui é muito baixo e estou me sentindo muito sozinho.
***
Um belo dia, o caboclo estava sentado na varanda, ao lado da esposa, con-
templando a plantação e fala:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu àquela praga na plantação, você estava do meu lado, não 
tava?
- Tava homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, 
você estava do meu lado, não tava?
- Claro que tava, homem!
- Quando a nossa filha ficou grávida com aquele pião, você tava do meu 
lado, não tava?
- Tava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você tava do meu 
lado, não tava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que foi homem?
- É que você me dá um azar dos diabos!

Mensagens

Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são 
os melhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se 
você encontra uma pessoa difícil em sua comunidade, essa é a criatura 
exata que as Leis da Reencarnação lhe traz ao trabalho de burilamento 
próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimen-
tam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não nos entendem 
são testes que a vida igualmente nos oferece, afim de que aprendemos a 
compreender. Recordamos. Nos campos da convivência é preciso saber 
suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como 
sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmen-
te um enigma para esse alguém. Nunca diga  que a amizade não existe, 
qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo 
conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre lograremos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você 
acredita que fraqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com 
a planta a que você atira água fervente. Abençoamos, pois, se quisermos 
ser abençoados.

Pensamentos, provérbios e citações

Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
Ser feliz e ter razão, geralmente são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce pra todos e a Lua para os enamorados.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
O entendimento é limitado, só as tolices não têm limites.
Um contrato verbal vale mais que a tinta que é assinado.
Ensinar é aprender duas vezes.
Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.
Quem ama a rosa suporta os espinhos.
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EXPEDIENTE

Diante do crescimento de 
casos de Covid-19 e au-
mento do número de in-
ternações, o prefeito de 
Campos do Jordão, Fred 
Guidoni, se reuniu, ainda 
na quarta-feira (29), com 
representantes da socie-
dade civil organizada e 
entidades de classe para 
definir novas regras de 
funcionamento para o co-
mércio e serviços.
Na reunião, o prefeito so-
licitou empenho de todos 
para a adesão as novas 
regras e disse ser fun-
damental a participação 
da sociedade para evitar 
aglomerações e o núme-
ro de pessoas circulando 
na cidade e assim frear a 
pandemia. Somente desta 
forma é que a cidade con-
seguirá avançar, no plano 
de reabertura econômica 
do Estado de São Paulo.
De acordo com os estudos 
da Secretaria Municipal de 
Saúde e do Centro de Con-
tingência do Governo do 
Estado de São Paulo é fun-
damental, neste momento, 
frear a contaminação para 
que haja, por consequên-
cia, uma diminuição de 
casos e internações. Nos 
últimos dias, a cidade re-
gistrou cerca de 10 novos 
casos de Covid-19 e na úl-
tima semana, foram quatro 
óbitos.
Capivari fechado
O consenso na reunião foi 
o de não atender clien-
tes na porta, pelo serviço 
“take-away”. Esta moda-

lidade de entrega já esta-
va proibida por Decreto 
Municipal, desde o início 
da pandemia e conta com 
uma decisão da Justiça de 
que o serviço não pode 
acontecer.
Além do prefeito, par-
ticiparam da reunião o 
presidente do Sinhores 
- Sindicato do Hotéis e 
Restaurantes, Paulo César 
da Costa, o presidente da 
Cozinha da Mantiqueira 
Fernando Peretti, o presi-
dente da Associação Co-
mercial Ricardo Castel-
franchi, proprietários de 
restaurantes do Capivari 
e os secretários de Saúde, 
Márcio Stievano e de Tu-
rimo, André Barbêdo.
“Todos entendemos as di-
ficuldades financeiras. O 
que podíamos fazer em 
nível municipal está sen-
do feito, do ponto de vista 
tributário, da atenção bá-
sica e de saúde, incluindo 
a instalação de UTI em 
parceria com o Governo 
do Estado, cujos equipa-
mentos chegam amanhã. 
O governo do Estado vai 
realizar no próximo ano, 
dos festivais e acabamos 
de aprovar um Plano de 
Marketing para fomentar 
o turismo no alto na serra, 
criando uma nova tempo-
rada, nos últimos meses do 
ano. Mas, todo este esfor-
ço não tem nenhum senti-
do, se não controlarmos a 
pandemia agora” , disse o 
prefeito Fred Guidoni.
Novas Regras

O prefeito assinou o De-
creto 8.152, de 29 de Ju-
lho de 2020, ao término da 
reunião. O Decreto prevê 
que a partir de quinta-fei-
ra, o comércio não essen-
cial, imobiliárias, escritó-
rios, shoppings e galerias, 
irão abrir das 10h às 16h 
de segunda a quinta-feira, 
ampliando em duas horas 
o horário de funcionamen-
to.
Nas sextas, sábados, do-
mingos e feriados, estes 
estabelecimentos devem 
permanecer fechados. O 
sistema de delivery e dri-
ve thru em restaurantes 
podem funcionar, o que 
permitirá atender quem es-
tiver nos hotéis e aqueles 
que pedirem comida em 
casa.
Também já está publicado 
no Diário Oficial, o Decre-
to 8.150, de 28 de Julho de 
2020, que prorroga a qua-
rentena na cidade até o dia 
10 de Agosto.
Mais consciência
A Prefeitura mantém um 
carro de som na rua, aler-
tando para a necessidade 
de ficar em casa e o uso de 
máscara. 
Nesta tarde, começará a 
instalar propaganda, em 
diversos pontos, lembran-
do do uso de máscara e as 
medidas de higiene e se-
gurança. Em todos os reló-
gios digitais, desde abril, 
também há mensagens 
alusivas à pandemia e à 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras.

Campos do Jordão fechará comércio e 
serviços não essenciais no fim de semana
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


