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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
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.

Miscelânea
Culinária

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.

Aconteceu na sexta-feira,
dia 1º de julho, o
lançamento do Projeto
Apicultura Sustentável do
Vale do Paraíba que
contou com a adesão de
122 apicultores da região
e que tem o objetivo de
desenvolver a cadeia
apícola e aprimorar a
capacitação dos
produtores. A
formalização deste
projeto vem ao encontro
das ações realizadas pelos
parceiros desde 2010
para o fomento da cadeia
apícola, considerada uma
das mais importantes

atividades da agricultura
familiar da região.
Segundo Marimar
Guidorzi di Paula, do
Sebrae-SP, esta data não é
um lançamento, é como
se estivesse
comemorando o primeiro
passo do Projeto, que vem
sendo construído desde o
ano passado com a união
de todos os parceiros. A
intenção é elevar a
produção de mel até 40%,
entre outros objetivos do
projeto. O produtor de de
Polém, Sandro Silvantos
Cavini, de Tremembé,
disse que há 10 anos

trabalha com apicultura e
gostou muito do evento.
“Ele foi o marco de nossa
caminhada. E dentro
destas parcerias teremos
uma grande qualificação.
Pois ainda chegamos a
perder cerca de 80% do
néctar das flores por falta
de manejo.A parceria
deste projeto conta com
o Sebrae-SP, Unitau,
Fibria Celulose S.A.,
APTA- Agência Paulista
de Tecnologia dos
Agronegócios, Cati –
Coordenadoria de
Assistência Técnica
Integral.

Lançado Projeto
Apicultura Sustentável

do Vale

Quando as férias
começam, o trabalho do
Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de
São Paulo (Ipem-SP),
autarquia vinculada à
Secretaria da Justiça, é
reforçado para garantir
que na volta às aulas o
consumidor não seja
lesado na compra de
material escolar.
Laboratórios do Ipem-SP
estarão ocupados nestas
segunda e terça-feira, 4 e
5 de julho, das 8h30 às
14h, realizando a
“Operação Prova dos
Nove” para analisar se a
quantidade do conteúdo
de itens como caderno,
papel, cola, tinta e
etiqueta adesiva, dentre

outros, é a mesma citada
na embalagem. Equipes de
fiscalização estarão nos
laboratórios de Bauru,
Campinas, Presidente
Prudente, Ribeirão Preto,
Rio Preto, São Carlos,
São José dos Campos e
São Paulo para examinar
178 lotes desses
produtos. “Nas férias, o
aluno aproveita também
para trocar parte do seu
material gasto no
primeiro semestre. O
mercado, por sua vez,
aumenta a oferta de itens
para atrair o consumidor,
o que torna maior a
possibilidade de
encontrarmos produtos
com irregularidades e
erros metrológicos à

venda”, explica o
superintendente do Ipem-
SP, Fabiano Marques de
Paula. Representantes das
empresas fiscalizadas são
previamente convidados a
presenciar a análise. A
imprensa também pode
acompanhar o trabalho
nos laboratórios da capital
e do interior. Empresas
autuadas pelo Ipem-SP
têm dez dias para
apresentar defesa ao
instituto. A multa varia de
R$ 100 a R$ 50 mil,
dobrando na reincidência.
Se o comerciante não
apresentou nota fiscal do
produto no dia da coleta,
ele assume total
responsabilidade sobre
possíveis erros.

 “Operação Prova dos
Nove” examina produtos

escolares

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
trazendo para o dia 6 de
julho o show dos
Paralamas do Sucesso, no
Parque da Cidade,
abrilhantando a abertura
dos Jogos Regionais e
presenteando os
munícipes pelos 306 anos
da “Princesa do Norte”.O

ingresso para a entrada
será trocado por um quilo
de alimento não-
perecível, exceto sal e
açúcar. A troca dos
ingressos será realizada
pelo Fundo Social de
Solidariedade, nos dias 1,
2, 4 e 5 de julho, a partir
das 8 horas, na sede do
Sindicato Rural (centro da

cidade). Ao todo, serão
ofertados 12 mil
ingressos e cada pessoa
pode trocar até 10
ingressos.Os alimentos
arrecadados irão para o
Fundo Social de
Solidariedade, que
encaminhará às entidades
assistenciais do
município.

Prefeitura de
Pindamonhangaba inicia
troca de ingressos para

show
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No momento em que se
pretende a valorização da
história cunhense, em
seus vários aspectos, a
Prefeitura Municipal,
através da Secretaria de
Educação, o Centro de
Cultura e Tradição de
Cunha – Museu Municipal
Francisco Veloso - estão
dando início ao
mapeamento das antigas
“Trilhas dos Guaianases”,
no setor de Cunha,
percursos esses que
vieram a se denominar
“Caminho do Ouro”,
“Caminho Velho” ou, mais
recentemente, “Estrada
Real”.A Estrada Real,
tinha dois percursos, a
saber: o mais antigo e o
que mais tempo durou
tinha o seguinte trajeto:
Paraty, Taboão, Campo
Alegre, Aparição, Boa
Vista (antes ainda da
estabilização da capela,
em 1724), Encruzilhada,
Itacuruçá, Encontro,
região da Catioca, vale do
Paraitinga (atual Lagoinha
e São Luiz do Paraitinga)
e, finalmente, Taubaté,
onde havia entroncamento
para São Paulo e para as
regiões auríferas,
voltando para
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Guaratinguetá, Lorena e a
serra da Mantiqueira. Este
percurso antigo e oficial
perdurou até a primeira
década do século
XVIII.Como segunda
opção, de acordo com
Márcio Santos (1), já em
1717, o trajeto para as
regiões das minas, já se
fazia, num percurso mais
curto e de maneira mais
cômoda, da bifurcação à
direita da Encruzilhada,
via sede do Facão
(Cunha), até
Guaratinguetá, onde havia
entroncamento para São
Paulo e para as regiões
auríferas.Esse desvio,
aberto pelo Capitão
Domingos Velho Cabral,
entre 1647 e 1650,
ligando Guaratinguetá a
Paraty, via Facão, só pôde
ser utilizado pelas
expedições oficiais, a
partir da primeira década
do século
X V I I I . P r e t e n d e - s e
organizar para efeito de
publicação de revista para
as escolas públicas
municipal e estadual, um
mapeamento bem
aproximado dos antigos

trajetos da Trilha dos
Guaianases, propriamente
a Estrada Real, dentro do
município de Cunha,
abrangendo setores que
seguem da divisa com o
estado do Rio de Janeiro,
no Taboão, até o limite de
município com Lagoinha
e Guaratinguetá,
conforme os mapas e
roteiros existentes no
livro, recém-publicado, A
História de Cunha – 1600
– 2010. Freguesia do
Facão. A Rota da
Exploração das Minas e
Abastecimento de Tropas.
J.J. de Oliveira Veloso.
Jac Editora, S.J. dos
Campos, 2010.AS
TRILHAS ANTIGAS Os
roteiros das Trilhas dos
Guaianases: -
Encruzilhada ao Taboão:
Partindo do
entroncamento da
Encruzilhada, seguia para
Boa Vista, subindo o
antigo Pico da Boa Vista,
descendo em direção do
Pouso da Aparição; daí,
seguindo até o Campo
Alegre, onde segue uma
trilha em meio a matas,
até o asfalto, em linha reta
até a Fazenda da Barreira,
no Taboão. - Encruzilhada
à divisa com Lagoinha No
entroncamento da
Encruzilhada, segue-se à
esquerda, passando pela
Roseira, capelinha de São
Roque, Itacuruçá,
dobrando à direito, em
direção ao caminho do
Encontro; do Encontro, a
trilha segue os atuais
bairros da Praia,
Abóboras, Vargem da
Santa Cruz, Catioca,
Catioquinha, Barro
Vermelho, região do rio
Itaim, já nas divisas com
o município de Lagoinha,
onde antigamente se
iniciava o vale do
Paraitinga, em
direção a Taubaté.-
Encruzilhada à sede da
povoação do Facão:Do
entroncamento da
Encruzilhada, para quem
vinha da Boa vista, seguia-
se em linha reta, ou à
direita, no sentido do
Morro Grande,
 seguindo-se até o atual
Chapadão, contornando-o
à esquerda e adentrando a
atual cidade de Cunha.- Da
sede do Facão a
Guaratinguetá: o
contornado, seguindo-se,
para quem vinha da Boa

vista, seguia-se em linha
reta ou Do centro urbano
da cidade, seguia-se em
linha reta, até a atual
Cooperativa, contornava-
a à direita, subindo uma
trilha antiga, atrás das
atuais residências da
margem esquerda da
avenida Francisco da
Cunha Menezes,
descendo, à direita, no
final da atual avenida
citada, e adentrando a
Rodovia Paulo Virgínio. A
trilha antiga seguia o
trecho pavimentado dessa
rodovia, com pequenas
alterações no percurso,
até a Escola Estadual do
Bairro do Jacuí, onde
desviava-se à esquerda,
subindo uma pequena
elevação, com um leve
trecho morro abaixo, em
direção ao antigo Sítio da
Cachaça.Ao atravessar
uma antiga ponte do rio
Jacuí, subia-se um trecho
íngreme na propriedade
de Vitório Amoroso, e
depois de um longo
trecho íngreme e muita
pastagem, enveredava-se
pelas terras do Sr. Alípio
Leandro e do Dr. João
Batista de Abreu, nos
bairros da Ponte Preta e
da Estiva. Daí, prosseguia
a trilha pelas terras do Sr.
Benedito da Silva Ferraz
(Benedito Artelino),
descendo morro abaixo,
atravessando a
propriedade do Sr. Jayme
Ramos da Silva, no
Escurinho. A poucos
metros, a antiga trilha
cruza a estrada municipal
ao lado do sítio do Sr.
João Galdino, indo em
direção à Capela de N.S.
Sant´Anna do Paraitinga
(1740). Ao atravessar a
Ponte do Pereira, logo
abaixo da atual ponte do
rio Paraitinga, à direita da
Capela, dependendo das
preferências de alguns
tropeiros, eles seguiam,
em direção a
Guaratinguetá. A Estrada
Real seguia o roteiro:
Córrego Fundo (Corgo
Fundo), Goiabeira,
Angico, Flor Branca, José
Gabriel, Brumado, João
de Moura e Morro Frio –
a maioria dos locais já no
município de
G u a r a t i n g u e t á . P a r a
maiores detalhes,
pesquise no livro sobre a
história de Cunha, citado
acima.

A Estrada Real no
município de Cunha

Com apoio dos
praticantes a cidade de
P i n d a m o n h a n g a b a
estabeleceu um legado de
forte inovação, que
promete acompanhar o
ritmo dos esportes
radicais.Desde 2005,
Pinda tem proporcionado
aos skatistas o “Circuito
Pinda Skate Consciente”,
que atraiu praticantes e
simpatizantes de toda a
região, aumentando
consideravelmente o
número de iniciantes na
modalidade.Este apoio
estende-se também ao
motocross, ao mountain
bike, ao pára-quedismo e
aos esportes de aventura

em geral. A ideia agora é
preparar e orientar os
novos praticantes sobre
os princípios básicos para
iniciar no esporte e sobre
o uso correto dos
e q u i p a m e n t o s ,
priorizando o bem estar e
a segurança.A
pedalada inicialaconteceu
no dia 3 de julho,
domingo, no Parque da
Juventude, onde dará
início a este projeto, por
meio de uma “clínica” em
que será ensinada a
manutenção preventiva
dos skates e bikes,
utilizando peças e
ferramentas necessárias
para tal e também será

oferecido aulas com
monitores que, ao final
das atividades, farão
demonstrações de
manobras.A organização
do evento fica por conta
da Super Session,
produtora de
eventos.”Nossa intenção
é informar, contribuir e
retribuir ao público e aos
esportes que
amamos. Com este
projeto vamos mostrar
que, apesar de diferentes,
“loucos” e divertidos,
levamos nossos esportes
muito a sério”, disse
Emmanuel Rezende –
Diretor Produtor da
Super Session.

Produtora de eventos
promove clínica para

skatistas em
Pindamonhangaba

O Sesc Taubaté realiza
nos finais de semana de
julho Intervenções
Teatrais de Férias. Ao
longo do mês, a unidade
apresenta nos dias 2, 10 e
24 O Soldadinho e a
Bailarina, com a Cia
Laboratório Garapa, e nos
dias 2, 3, 9 e 16 a
intervenção Realejo
Original. As atrações
acontecem sempre a
partir das 10h30. Confira
a programação!O
Soldadinho e a
BailarinaCom a Cia
Laboratório Garapa.
Inspirado no conto
“Soldadinho de Chumbo”
de Hans Christian

Andersen, esta
intervenção conta de uma
maneira lúdica e muito
visual, um novo final
dessa história... um final
deliz de dois personagens
principais, o Soldadinho
de Chumbo e a linda
bailarina de papel. Eles,
depois de se
apaixonarem, se casam e
resolvem passar as férias
no Brasil. Assim vão parar
no SES Taubaté e
resolvem contar suas
histórias para as pessoas,
mostrando que um final
feliz pode ser
conquistado sempre,
basta a gente querer e dar
valor às coisas que nos

fazem bem.Dias 2, 10 e
24, a partir das 10h30.
Intervenções FériasUma
série de ações lúdicas na
qual o público é a
convidado a apreciar
trabalhos diferenciados
de maneire divertida e
interativa. Serviço
Realejo OriginalPara ver
a sorte e o que o destino
reserva, um personagem e
seu realejo circularão
pelas ruas e espaços do
Sesc.Dias 2, 3, 9 e 16, a
partir das 10h30.Sesc
Taubaté. Avenida Milton
de Alvarenga Peixoto,
1264, Esplanada Santa
Terezinha. Informações
3634-4000.

Sesc realiza nas férias
de julho intervenções

teatrais

Seis novas ginastas
compõem a equipe principal
da GR lorenense  Lorena
será representada por oito
competidoras, seis delas
novatas. As atletas Aline
Gomes e Ana Luiza Mansor
conquistaram os títulos
individuais de campeã e vice-
campeã regional e vice–

Em Lorena Ginástica
Rítmica vem renovada
para as competições

campeãs estaduais em
2010.Agora, as ginastas  se
preparam para um novo feito,
conscientes de que
disputarão na Primeira
Divisão e enfrentarão
municípios de grande porte
que tem muitos investimentos
no esporte e em seus
atletas.A equipe – Formam a

equipe as ginastas: Aline
Gomes e o novo conjunto,
Ana Luisa Mansor (12 anos),
Linda Muzareli (10 anos),
Natália Oliveira (14 anos),
Bruna Eklund (13 anos),
Clara Castro (10 anos),
Sarah Almeida (13 anos) e
Thalya Santos (11 anos),
entre titulares e reservas.

A secretaria de Saúde de
Caraguá estendeu para até
sexta-feira (8/07/2011), a
vacinação contra
Sarampo. A imunização
pode ser feita em todas as
Unidades Básicas de
Saúde (UBS), das 8h às
16h. Podem receber a
vacina crianças com idade
entre um e seis anos, 11
meses e 29 dias. A meta é
vacinar 100% das
crianças desta faixa etária,
número correspondente a
8.913. Até agora 90,30%
foram imunizadas. Além
de proteger contra
Sarampo, a tríplice viral
previne também a
Rubéola e

Caxumba.Segundo o setor
de Vigilância Sanitária da
secretaria municipal de
Saúde, a imunização
contra Sarampo foi
antecipada devido o
aumento de ocorrências
da doença em várias
partes do mundo,
principalmente na
Europa, onde a doença se
expandiu para 33
países.Serviço UBS
Massaguaçu – Rua Itália
Baffi Magni, s/n – Tel
(12)3884-1999 UBS
Olaria – Travessa
Marginal Ipiranga, 17 –
Tel (12) 3883-7007 UBS
Casa Branca – Rua José
Pedro de Oliveira, 7 – Tel

(12) 3883-9077 UBS
Jaraguazinho – Rua
Benedito Silvério
Santana, 57 – (12) 3883-
3500 UBS Tinga – Rua
Antonio dos Santos, 20 –
Tel (12) 3882-6446 UBS
Morro do Algodão – Rua
Antonio dos Santos, 27 –
Tel (12) 3887-9100 UBS
Porto Novo – Avenida
José Herculano,
 6.560 – Tel (12) 3887-
6131 UBS Perequê
Mirim – Avenida José da
Costa Pinheiro Junior,
1.527 – Tel (12) 3887-
8181 Centro de Saúde –
Avenida Anchieta, 475 –
Centro – Tel (12) 3882-
2200

Em Caraguá Prorrogada vacinação

contra Sarampo

Na próxima semana (8 de
julho), os mais de 15 mil
estudantes da rede
municipal de Caraguá
entram em recesso
escolar. A pausa segue até
o dia 27 de julho, porém
os professores voltam
dois dias antes (25 de

julho) para um ciclo de
palestras até o início das
aulas.Nas escolas de
ensino fundamental,
cerca de 1.700 alunos
terão atividades de
reforço na primeira
semana após o início do
recesso de julho. Os

Centros de Educação
Infantil (CEI) mantém o
funcionamento ao longo
deste período, porém
com atividades
diferenciadas. Os pais
poderão acompanhar as
aulas das crianças nas
unidades.

Alunos de Caraguá
entram em recesso

escolar


