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  Cunha ganha veículo para atividades da 

Defesa Civil  

A Secretaria Nacional de Defesa Civil, conforme 
convocação em Edital de Chamamento Público do 
dia 7 de agosto de 2012, elegeu Cunha para recebi-
mento de veículo 4x4 como parte do kit de doação de 
equipamentos e materiais para fortalecimento de 
órgãos locais de proteção e defesa civil, no âmbito do 
programa de gestão de riscos e desastres.  Outros 
municípios beneficiados: Iguape, Registro, Pariquera-
açu, Embu Guaçu, Campo Limpo Paulista e  

Jacupiranga  

 

 

 

  

Mudança no Trânsito 

A Secretaria de Planejamento e Obras com apoio da 
Policia Militar do Estado, iniciou no dia 23 de junho 
alterações no trânsito da Cidade. As mudanças estão 
sendo realizadas em pontos estratégicos, onde o fluxo 
de veículos vinha sendo prejudicado em conseqüên-
cias da falta de vagas para estacionamento. O objetivo 
visa atender as novas demandas de trafego que, de 
acordo com o DETRAN, aumentou nos últimos anos 
de, 1.840 veículos em 1997 para 8.844 veículos nos 
primeiros meses de 2013, além de um fluxo maior de 
visitantes em nossa cidade. 
 

 Inauguração do Trecho Guará-Cunha   

Em 06 de julho último foi inaugurado, pelo governa-
dor Geraldo Alckmin, o trecho Guará-Cunha (SP 
171), onde foram realizadas melhorias como reacapea-
mento asfáltico, criação de rotatórias de acesso e acos-
tamento, sinalização horizontal e vertical, além de 
muros de contenção de encostas com maior risco de 
desabamento, garantindo maior segurança a todos. 
 

 

 Estação de Tratamento do Esgoto 

No dia 06 de julho foi assinado convenio entre a 
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos,  
DAEE e Prefeitura de Cunha para construção de 
Usina de Tratamento de Esgoto dentro do Programa 
Água Limpa. 
O projeto contempla 100% de coleta e tratamento do 
município, atendendo toda a área urbana. 
A estação será constuída no Bairro Borda do Campo 
e em aproximadamente 06 anos Cunha terá todo seu 
esgoto coletado e tratado. 
O benefício não se restringe ao município onde o 
projeto será implantado, mas abrange a bacia hidro-
gráfica em que está localizado, com impacto direto na 
redução da mortalidade infantil e na disseminação de 
doenças, além de proporcionar melhoria dos recursos 
hídricos, com a consequente redução dos custos do 
tratamento da água destinada ao abastecimento públi-
co.  
 

EDITORIAL 

A Prefeitura da Estância Climática de Cunha lançou neste mês de julho, a primeira 
edição on-line do boletim informativo. 

Com o objetivo de divulgar os trabalhos desenvolvidos pela atual administração, esse 

veículo será uma importante ferramenta para levar a todos os munícipes as ações 

planejadas e executadas por cada secretaria, além de outras informações relevantes. 

Nesta edição, estão algumas ações das secretarias de Saúde, Educação,  Diretoria 

Social, Esportes ,Planejamento e Obras, Turismo e Cultura. 
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Aquisição de terreno e  ônibus escolar 

 

Através do governo federal foi adquirido um 
ônibus escolar com plataforma elevatória 
e com duas vagas para cadeirantes, equi-
pado com tacógrafo digital e ar condicio-
nado. 

O prefeito Osmar Felipe Junior assinou o contrato para 
aquisição de um terreno situado no bairro do Falcão, no 
valor de R$ 240.000,00 para construção de uma creche 
escolar no valor de mais de 1 milhão de reais. 

 

 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

INSTITUTO CULTURAL DA CERÂMICA 

 

 

O ICCC – Instituto Cultural de Cerâmica de Cunha, surgiu da necessidade de resgate do 
conteúdo cultural, técnico e pedagógico do trabalho dos ceramistas de Cunha no sentido da continuidade 
evolutiva no tempo. Ele veio da colagem de vários projetos encabeçados por várias pessoas, ceramistas ou 
não. Estes são os fundadores: Vera Sorgiacomo, Mieko Ukeseki Konishi, Luciane Yukie Sakurada, Marcelo 
Yoshinori Tokai, Lei Cesar Galvão, Mario Tetsuo Konishi, Wilmar Andrade Silva, Ariadne Tezoli Carva-
lho, José Carlos Carvalho, Maria Fernanda Freire Luis, Maria de Fátima Coelho Terra e Alberto Eduardo 
Calvo Cidraes. 

Os principais objetivos do ICCC são:  

 Propiciar condições de manutenção e crescimento da atividade cerâmica de Cunha 

 Difundir a arte da cerâmica, democratizando seu acesso como lazer, fruição, acesso e ensino à popu-
lação em geral 

 Promover e apoiar a formação e o aperfeiçoamento de artistas interessados na arte da cerâmica, 
notadamente aqueles que trabalham e moram em Cunha. Veja na íntegra os objetivos definidos em 
estatuto: http://www.icccunha.org/objetivos.html  e realizar todos os esforços para empreender o 
projeto do Parque Temático da cerâmica do município de Cunha, que será de responsabilidade do 
Instituto. 

Oficina de Cerâmica do ICCC  

Entre os dias 22 e 26 de julho um grupo de aproximadamente 30 professores da Rede Municipal participou 

de um curso especial de cerâmica ministrado na Oficina de Cerâmica do ICCC, para o futuro Projeto Cerâ-

mica na Escola, sob supervisão da coordenadora pedagógica, Profa. Fátima Terra. Esse projeto piloto entra-

rá em vigor a partir de Agosto com alunos do ensino médio, cujas professoras participaram do curso, bus-

cando torná-las agentes engajadas no desenvolvimento cultural da cerâmica e de sua participação como eixo 

econômico relevante para a população. 

Também, durante essa semana, um grupo de aproximadamente 15 professores participarão de uma forma-
ção junto ao IEV (Instituto de Estudos Valeparaibanos), em Aparecida. O Simpósio contará com a partici-
pação de renomados historiadores do Vale e região , cujo tema  será “Vale do Paraíba: literatura e história” 

 

“Quando damos 

as mãos e unimos 

nossas forças a 

sinergia se faz 

presente e 

impulsiona 

qualquer 

empreendimento 

rumo ao sucesso” 
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Professores, coordenadores e diretores estive-

ram presentes nos dias 25 e 26 de julho em 

um workshop promovido em parceria com o 

Sistema Anglo de Ensino na cidade de Capiva-

ri, SP. Entre os temas abordados estão: Traves-

sias Narrativas, Qualidade de Vida no Traba-

lho, Correção ortográfica nos textos dos alu-

nos, Importância da leitura, Patrimônio Afro-

brasileiro, Materiais manipulativos, jogos e 

brincadeiras, produção de textos. 

A ideia é aprimorar  o trabalho no professor 

em sala de aula e o seu aperfeiçoamento na 

aplicação da metodologia Anglo, explica a co-

ordenadora pedagógica da rede pública da 

Abril Educação, Eliane Vilela. 

Para o Diretor Municipal de Educação de 

Cunha, o objetivo  principal é o de elevar, 

a cada dia mais,  a qualidade do ensino-

aprendizagem desses alunos. Enfatiza tam-

bém que existe um comprometimento de 

toda a equipe em cumprir um trabalho de 

uma educação plena e voltada à formação 

integral desses educandos. 

Educadores de Cunha participam de capacitações 

SECRETARIA DE ESPORTES 

 

Campeonato de Futsal de Inverno  

32 equipes participando em várias categorias: 

Categoria pré-mirim 2001/2002 

Categoria mirim 1999/2000 

Categoria infantil 1997/1998 

Categoria livre feminino 

Categoria 2° Divisão 

Categoria 1° Divisão 

 

Torneio da Amizade em Campos de Cunha com a participação de 6 equipes com a final 
entre as equipes Entre Amigos x Alto do Cruzeiro 

Previsto para o início do mês de Agosto o Campeonato Municipal e Campeonato Rural 

“Se a educação 

sozinha não 

pode mudar 

uma sociedade, 

tampouco sem 

ela, a sociedade 

muda” 

Paulo Freire 
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 . ESF Dr. Paulo Jarbas no Parque Nova Cunha 

.  UBS Dr. Antonio Francisco Neves na Pça. São 
Paulo 

 . Centro de Saúde Dr. Daher Pedro no Alto do   

Cruzeiro 

. Estratégia Saúde da Família em Campos Novos. 

. Construção de mais uma Unidade no Bairro Alto 
do Gouveia no valor de R$ 408.000,00 

Nessas novas instalações foram criadas salas de vaci-
nas, de curativos e de atendimento ginecológico, além 
de um consultório odontológico. 

 

 

 

CME — COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO DE 
CUNHA 

Através do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a 
Fundação Prefeito Faria Lima, criou-se a Comissão Municipal de 
Emprego que tem como objetivo administrar a política de empre-
go e renda, possibilidando a criação de oportunidades de trabalho 
e de desenvolvimento que passam a ser um desafio para governo, 
empresários e trabalhadores. 

Tendo sido implantada em Cunha já foram protocolados:  
junto à Secretaria de Emprego e Relação do Trabalho (SERT) os 
documentos referentes à solicitação para implantação do Banco 
do Povo no Município, e um ofício referente à solicitação do Pro-
grama Frente de Trabalho que capacita e contrata bolsistas para o 
Programa Emergencial de Auxílio Desemprego.   
 
CRAS — CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

O principal serviço ofertado pelo Cras é o Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (Paif), cuja execução é obrigatória e 
exclusiva. Este consiste em um trabalho de caráter continuado que 
visa fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura 
de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribu-
indo para a melhoria da qualidade de vida.   

 

Através desse Programa, a Diretoria Social de 
Cunha realizou: 

Programa São Paulo Solidário: 
 
400 visitas foram à famílias beneficiadas pelo 
Programa Bolsa Família com a finalidade de 
atualização de dados e de conhecer como estão 
vivendo atualmente. 
 
Dia do combate ao Abuso e à exploração sexual 
de criança e adolescentes  
 
Em 18/05 foi realizada palestra sobre o assunto 
na Câmara Municipal de Cunha, uma parceria 
com o CRAS e Igreja Adventista do Sétimo Dia 
de São Jose dos Campos.  
 
  
 
 
 
Programa Viva Leite 
842 Crianças estão sendo atendidas no Municí-
pio. 
 

 

SECRETARIA DE SAÚDE  

 SANTA CASA 

Com o objetivo de melhorar o Pronto Atendimento 

da Santa Casa, a Prefeitura de Cunha através da 

Secretaria da Saúde, concedeu um aumento de 40% 

no repasse da verba. 

 NASF 

Será implantado e atendido pelo NASF—Núcleo 

de Apoio à Saúde da Familia, módulo 2, que con-

tará com os serviços de nutricionista, psicóloga e 

fisioterapeuta. 
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CAMPANHAS 

Prevenção do Câncer de Mama, Colo do Útero e Próstata com 
mais de 250 pessoas atendidas pela equipe do Dr. Flavio Salgado, 
havendo um aumento significativo em relação ao ano passado de 
150%. 

Vacinação contra Poliomelite e Gripe (Idosos), atingindo a meta de 
100% prevista. 

Vacinação contra Dengue e Operação Cata Bagulho realizado por 
11 agentes contratados durante os meses de maio e junho com  

100% de meta alcançada. 

 

 REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

Com investimento feitos através do Programa de Melhoria da Aten-
ção Básica do Ministério da Saúde estão em fase de acabamento as 
seguintes unidades:   

DIRETORIA SOCIAL 

 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11


CURSOS REALIZADOS  

PROFISSIONALIZANTES 
Em 2005 foi implantado pelo Governo Federal um projeto de inclusão digital:Computador para todos. Esse projeto permite a oferta de compu-
tador e acesso à Internet a preços subsidiados. Através desse Programa, 20 adolescentes, filhos de famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família, estão participando do curso de informática. 
 
PROGRAMA VIA RÁPIDA 
 
O Via Rápida Emprego é um programa do Governo do Estado de São Paulo, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, que oferece cursos básicos de qualificação profissional de acordo com as demandas regionais. O objetivo é capacitar 
gratuitamente a população que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou que deseja ter seu próprio negócio. Através 
desse programa: 
- 33 pessoas estão fazendo Curso Técnico em Vendas e - 33 Pessoas estão fazendo o Curso de Recepção e Atendimento  
Os alunos receberão Bolsa Auxilio no valor de 430 reais. 
 
PÃES E SALGADOS 
20 Pessoas fizeram o curso no bairro do Cedro em uma parceria com o Sindicato Rural de Guaratinguetá. 
 

POLO DA MODA 
Formatura da segunda turma de alunos do projeto de costura em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de São Paulo (FUSSESP). 
 

CAMPANHA DO AGASALHO 2013 
”Roupa boa agente doa”, A Prefeitura com o recurso próprio adquiriu 1200 cobertores, para serem distribuídos a Famílias na zona rural e 
cidade. A população colaborou com suas doações fazendo da nossa campanha um sucesso, onde arrecadamos mais de 5 mil peças. 
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 

A Secretaria de Turismo e Cultura de Cunha, consciente da importância do turismo para o município, vem desenvolvendo um trabalho que 
busca cada vez mais, valorizar nosso potencial turístico e cultural. Algumas ações já implantadas: 

A contratação de uma Assessoria de Imprensa com boa penetração em veículos especializados 

Criação da Fun Page  

Implantação do Setor de Assessoria de Comunicação coordenado por Wilmar Andrade, Diretor de Turismo e Cultura, responsável pela 
divulgação, confecção de material informativo e promocional do governo municipal, priorizando ações que levem informações à sociedade e 
buscando tornar as iniciativas da administração municipal conhecidas pela população e por todas as secretarias e diretorias que compõem o 
governo. 
 

A realização de festas e festivais como: FESTÁ (junina), PINHÃO e FESTIVAL DE INVERNO com  concepção mais intimista, possibilita 

que os artistas se apresentem em espaços menores e mais próximos ao público e em horários em que as famílias possam estar presentes cur-

tindo esses eventos. Programações de qualidade à tarde e à noite dando oportunidade para que todos possam participar. 

Apoio à Cunhatur na realização do Festival do Cordeiro Serrano de Cunha que estará acontecendo no período de 10 de agosto à 08 de 

setembro. 

 

 

 

  

 


