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CDHU inaugura casa-modelo
do Conjunto Habitacional Nova
Campina C

A Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU) inaugurou na manhã do dia 23, a casa-mo-

delo do Conjunto Habitacional Nova
Campina C.
Mais detalhes na Página 8.

Estrada recebe
melhorias do
Programa “Melhor
Caminho”

Equipe masculina
se despede da Copa
TV TEM de Futsal

A estrada que dá acesso ao Distrito
de Itaoca está passando por obras de
manutenção do Programa Melhor Caminho do Governo do Estado de São
Paulo em parceria com a Prefeitura
Municipal de Nova Campina. Página 7

Três partidas foram disputadas no
dia 17, no Ginásio Antonio de Queiróz,
em Itapeva pela Copa TV TEM de Futsal na região de Itapetininga. Foi uma
partida pela categoria feminina, que teve o encerramento da primeira fase, e
duas pela abertura das oitavas de final
na categoria masculina. Página 2

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Prefeitura assina
protocolo de
cooperação entre
união município

No dia 13, em um evento realizado em Brasília, no Distrito Federal
com a presença da Presidente da República, Dilma Rousseff, do Ministro das Cidades, Agnaldo Veloso
Borges Ribeiro, Deputados Federais,
Senadores e demais Ministros do Estado, foi assinado o protocolo de cooperação entre a união e o município
de Nova Campina no Programa Minha Casa, Minha Vida. Página 3

Professores de Informática
Educacional marcam
presença na Interdidática
em São Paulo.

Professores de Informática Educacional de Nova Campina em mais uma
iniciativa em busca de aperfeiçoamento, participaram no dia 19, da Interdidática - Feira Internacional de Tecnologia Educacional, em São Paulo.
Página 6
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Equipe masculina se despede da Copa TV TEM
de Futsal

Três partidas foram disputadas no
dia 17, no Ginásio Antonio de Queiróz,
em Itapeva pela Copa TV TEM de Futsal na região de Itapetininga. Foi uma
partida pela categoria feminina, que teve o encerramento da primeira fase, e
duas pela abertura das oitavas de final
na categoria masculina.
Na abertura dos mata-matas entre os
homens, o principal jogo da noite foi à
presença da equipe de Itapeva, campeã
em 2011 da Copa dos Campões, que en-

frentou a equipe de Nova Campina, ganhando pelo placar de 6 a 1.
O jogo foi bastante disputado onde
Nova Campina teve a chance de fazer
diversos gols, o que não acabou acontecendo devido à boa atuação do goleiro
adversário.
O Departamento de Esportes parabeniza o Técnico Fabio Oliveira, sua comissão e principalmente aos jogadores
que se esforçaram ao máximo dando seu
melhor dentro de quadra, sem deixar de

lado o espírito esportivo no decorrer da
competição. Lembramos que a equipe
feminina
ainda
continua na disputa e o próximo jogo acontece nesta
sexta-feira, dia 4
onde Nova Campina enfretará a
equipe de Avaré
pelas quartas de finais da Copa.

Carnês referentes ao IPTU/2012 já estão
disponíveis
O Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal comunica aos senhores proprietários de imóveis urbanos
que o IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, referente ao exercício/2012,
já se encontra à disposição dos contribuintes, com desconto de 10% para o
pagamento da parcela única até 15 de
junho.
Para a retirada do carnê o contribuinte deverá procurar o Departamento de
Tributos na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Luiz Pastore, 240 – Centro. Mais informações pelo fone (15)

3535 6100, ramal 206.
Os recursos oriundos do IPTU se
constituem numa importante fonte, a
qual é utilizada na melhoria dos serviços municipais, como: saúde, educação,
obras e tantos outros que reflete diretamente na melhoria da qualidade de vida da população.
O diretor de Tributos, Felipe Moura,
explica que as pessoas que ainda não encaminharam todos os documentos para
obter a isenção devem entrar em contato com o setor para que as pendências
sejam informadas.
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Prefeitura assina protocolo de
cooperação entre união
município
No dia 13, em um evento realizado
em Brasília, no Distrito Federal com a
presença da Presidente da República,
Dilma Rousseff, do Ministro das Cidades, Agnaldo Veloso Borges Ribeiro,
Deputados Federais, Senadores e demais Ministros do Estado, foi assinado
o protocolo de cooperação entre a união
e o município de Nova Campina no Programa Minha Casa, Minha Vida.
Estiveram presentes no evento cerca
de 2580 prefeitos das regiões norte, nordeste, sudeste, sul e centro oeste.
Dentre todos os municípios, Nova
Campina teve sua proposta selecionada
e foi contemplada com 40 unidades habitacionais do Programa Minha Casa,
Minha Vida, sendo o valor de R$
25.000,00 cada unidade, totalizando um
investimento total de um milhão de re-

ais para o município.
O programa Minha Casa, Minha Vida é um programa do Governo Federal,
em parceria com estados e os municípios que vem transformando o sonho da
casa própria em realidade para milhares
de famílias brasileiras., que antes não tinham a oportunidade da casa própria.

Rua João Maria Araujo recebe
moderna iluminação pública

Uma das principais vias que faz a
ligação dos bairros CDHU e Jardim
América, a Rua João Maria Araujo, após
receber novos postes há algum tempo,
foi contemplada no dia 29, com a colocação de uma moderna iluminação. O
investimento foi realizado com recursos
próprios da municipalidade.
O serviço de instalação foi realizado pela Elektro, onde fez um moderno
sistema de iluminação, com destaque
para o reator acoplado, usado para acender e apagar a lâmpada conforme a luminosidade do dia. Já as lâmpadas são

protegidas por um refrator de policarbonato, mais resistente à
ação de vândalos.
Esta rua, além de
receber intenso tráfego
de veículos, pelo local
transita diariamente
dezenas de trabalhadores e estudantes. A nova iluminação, além de
embelezar a rua, trará
mais segurança para
todos os moradores
que utilizam a via no
período da noite.
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RETROSPECTIVA
Paviventação com lajotas em diversas ruas

Foram realizadas obras pavimentação com lajotas sextavadas em diversas
ruas da cidade, sendo elas nas três ruas

do Jardim Nova América, na Rua Euclides Cavalheiro, no Trancho e na Travessa I da Rua Benedito Santiago, no

Uma das ruas do Jardim Nova América

Rua Euclides Cavalheiro, no Trancho

Travessa I da Rua Benedito Santiago

Centro. A pavimentação com lajotas
ajuda na drenagem das águas da chuva.
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Recapeamento da Avenida Salatiel David Muzel
Foram realizadas obras de recapeamento em toda a Avenida Salatiel David Muzel – avenida que liga o centro

da cidade, ao bairro Tijuca.
As melhorias foram executadas visando dar maior segurança e conforto

ao trânsito dentro da cidade. A obra
compreendeu uma extensão de 1 Km de
recapeamento.

Melhorias na Avenida Jaconias David Muzel
Em continuidade às obras de recapeamento, também foram realizadas melhorias na Avenida Jeconias David Muzel, em frente à Praça Central, no cen-

tro. A rua que era estreita transformeouse em uma avenida, ganhando também
uma rotatória para garantir mais segurança no trânsito no local.

Atualmente em perfeito estado, o
trecho está mais bonito e totalmente
apropriado ao trânsito.

Revitalização da
Praça Central
A Praça Central foi totalmente revitalizada, ganhou canteiros com nova vegetação, flores, plantas, arbustos, nova
iluminação, novos bancos e lixeiras onde deixaram o ambiente mais mais bonito e atraente. Quem ganha com isso
é o munícipe que poderá desfrutar com sua família de momentos de lazer e diversão em seus passeios.
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Pavimentação com lajotas no
Distrito de Itaoca

A Prefeitura Municipal através do
Departamento de Obras e a empresa responsável deram início aos trabalhos de
pavimentação com lajotas na Rua Principal no Distrito de Itaoca.
Segundo o responsável pelos trabalhos serão construídos mais de 2000 metros lineares de guias e sarjetas para que

possam ser assentadas as lajotas sextavadas, material usado na pavimentação.
Está obra é um investimento na saúde dos moradores, uma vez que o tráfego é intenso e gera muita poeira, e, além
disso, a rua ficará mais bonita e estruturada, dando mais comodidade à população que por ali trafega.

Professores de Informática Educacional marcam
presença na Interdidática em São Paulo

Professores de Informática Educacional de Nova Campina em mais uma
iniciativa em busca de aperfeiçoamento, participaram no dia 19, da Interdidática - Feira Internacional de Tecnologia
Educacional, em São Paulo. Os professores tiveram a oportunidade de conhecer e manusear o que há de mais recente em tecnologia educacional.
A Interdidática – Feira Internacional de Tecnologias Educacionais, aconteceu em São Paulo – SP e disponibilizou a oferta de produtos e tecnologias
educacionais de empresas nacionais e
internacionais para todo o mercado da

educação, colocando frente a frente fornecedores e clientes em favor do uso da
tecnologia por um ensino de qualidade.
“Estamos sempre preocupados em
trazer inovações para os alunos e professores utilizarem em benefício de um
processo de ensino-aprendizagem”, enfatizou Giesle, COE de Informática
Educacional.
Participaram da visita, os professores de Informática Educacional, Heber
Rodrigues e Ronaldo Moreira, o Técnico em Informática, Marcos Cavalca, a
Supervisora de Ensino, Fabiana Ruivo
e Gisele Lopes.

De 15 a 30 de abril de 2012

EMEF João
Antonio recebe
doação de uma
cadeira de rodas

A conteceu na manhã do dia 13, na
EMEF João Antonio da Silva a cerimônia de entrega de uma cadeira de
rodas para o aluno Moisés, de seis
anos. Atualmente Moisés está morando em Aparecida do Taboado.
O projeto foi elaborado pela diretora da escola, Sra. Valquiria Tereza
e equipe escolar, e enviada a uma
ONG que prontamente atendeu ao pedido e fez a doação. Na cerimônia esteve presente o Sr. Antonio, representante da ONG, que fez a entrega simbólica para a diretora da escola.
Esteve presentes também a equipe
do CEAE que trabalhou durante o ano
de 2011 com o aluno em conjunto com
a escola. Na cerimônia os alunos e
convidados puderam assistir a apresentação do coral do projeto Multiplicando Saberes que apresentou duas
canções, também foi exibido um vídeo com algumas fotos do aluno Moisés.
“Somos diferentes, mas não queremos ser transformados em desiguais, nossas vidas só precisam ser
acrescidas de recursos especiais”.
(Peça de teatro Vozes da Consciência).
Frase usada pela Terapeuta Ocupacional Mariana Machado onde salientou que todos nós somos diferentes e alguns de nós necessitam de recursos adaptados para facilitar o diaa-dia. Mariana também agradeceu em
nome da equipe do CEAE a parceria
com a ONG e toda a equipe da escola e do Departamento de Educação.
No período da tarde o aluno com
muita alegria recebeu a cadeira de rodas que irá facilitar a realização de suas tarefas diárias.
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Estrada recebe melhorias do Programa
“Melhor Caminho”

A estrada que dá acesso ao Distrito
de Itaoca está passando por obras de manutenção do Programa Melhor Caminho do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura Municipal de Nova Campina.
As melhorias incluem o alargamento da estrada, regularização e compactação do solo, aplicação de cascalho e
também a implantação de dezenas de
pontos de drenagem de águas pluviais
para evitar erosão nos mais de 6 quilô-

metros da estrada que está sendo recuperada.
As obras devem ser concluídas no
fim do próximo mês.
“As estradas rurais precisam estar
em boas condições, pois são importantes vias de ligação entre a área rural e a
área urbana. A melhoria dessa estrada
trará muitos benefícios para os produtores rurais, vai ajudar na educação, saúde, abastecimento e lazer da população
em geral”, avaliou o Diretor do Depar-

tamento de obras, Sr. Rivail Santos Oliveira.
Melhor Caminho
O Programa Melhor Caminho é uma
iniciativa da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento que visa melhorar a condição de escoamento da produção agrícola do Estado. O objetivo é aperfeiçoar o sistema de transporte incluindo
construção, recuperação e manutenção
de estradas de terra dos municípios.

Alunos de capoeira recebem cordão verde
Um dos mais tradicionais esportes
com raízes brasileiras, a capoeira tem
um grande número de esportistas em
Nova Campina desde o inicio das atividades. O Departamento de Esportes e
Lazer realizou a cerimônia de entrega
dos cordões verdes para os alunos participantes do projeto, no dia 28, no Ginásio Sebastião Vieira de Oliveira.
Cerca de 30 alunos participam da
cerimônia, e receberam o cordão verde
das mãos dos professores e mestres convidados que prestigiaram o evento.
Nascida no século XVI, nos quilombos de escravos, a capoeira se difundiu como uma luta marcial originalmente brasileira, tornando-se, posteriormente, Patrimônio Cultural Imaterial do
Brasil.
A graduação do lutador de capoeira é feita desde os três anos de idade,
com a classificação infantil. Os cordões
são nas cores verde/cinza, amarelo/cinza, azul/cinza, verde/amarelo/cinza,

verde/azul/cinza, amarelo/azul/cinza.
Na graduação adulta, a partir dos 15
anos de idade, as cores mudam e começam com o cordão verde.
Participaram da cerimônia o mestre Beto, os contra-mestres Pastilha e
Sandrinho, os professores Danilo, Sinchila, Henrique e Salgadinho de Itapeva; os professores Rubinho, Lauri e Fernando de Itararé; os professores Cezar
e André do Quilombo do Jaó, o professor Dinho de Itaberá e o professor Rafael que ajudou os alunos a chegarem

até o cordão verde.
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CDHU inaugura casa-modelo do Conjunto
Habitacional Nova Campina C

A Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU) inaugurou na manhã do dia 23, a casa-modelo do Conjunto Habitacional Nova
Campina C.
A casa-modelo servirá de referência
para as demais unidades que estão em
construção no empreendimento da
CDHU neste município. Elas foram
projetadas conforme o novo padrão de
construção da Companhia, que tem como objetivo gerar conforto e melhorar
a qualidade de vida aos moradores.
No novo padrão, os imóveis têm dois
dormitórios, piso cerâmico na casa toda, azulejo na cozinha e banheiro, pé-

direito de 2,6 metros, laje, esquadrias de
alumínio, abrigo para botijão de gás, cobertura na área de serviço, muros que
dividem as moradias e aquecimento solar, que ajudará a reduzir as despesas de
energia elétrica dos mutuários em até
30%, além de contribuir com a melhoria do meio ambiente.
O Conjunto Habitacional Nova
Campina C começou a ser construído no
início de abril de 2011, já está com mais
de 50% das obras concluídas e tem como previsão de término para maio de
2013. No total serão 100 novas casas para o município.

