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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
Curiosidades

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, que freqüentava
a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava
mal vestida. O professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela
menina. Um dia ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava, foi a uma loja e
comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável
que sua filha, com aquele traje novo, andasse descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho
todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação,
achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar
como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se
arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo a casa passou a se destacar pela
beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por
sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de
um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito da cidade, entusiasmado,
resolvei enfim dar início às obras tão necessárias. As ruas foram limpas e asfaltadas, os
esgotos canalizados e, pouco a pouco, a cidade tornou-se um local digno de se viver. E
pensar que tudo começara apenas com um vestido novo. Ele apenas fez o primeiro movimento,
que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será
que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das
coisas. Que é difícil reconstruir o planeta ou até mesmo transformar um bairro, mas é
possível “dar um vestido novo”.

Humor

Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhando e pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Responde o vendedor.
- E pra que serve? Pergunta ela.
- Ela mantém fria as coisas frias e quente as coisas quentes. Explica o vendedor.
E a loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho e seu chefe,
estranhando aquele objeto brilhante, pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Ela mantém quente as coisas quente e fria as coisas frias. Responde
a loira.
- E o que tem dentro? Pergunta o chefe.
E a loira toda satisfeita, diz:
- Duas xícaras de café e um copo de suco.

Uma loira estava preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma
loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela chega em casa e encontra o
marido na cama com uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça. O
marido, apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros,
a loira responde:
- Cala a boca, cretino... Pois fique sabendo que você será o próximo...

O milionário foi até o gabinete do prefeito, mas foi logo barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe, mas o prefeito não vai poder atendê-lo, ele está com um pessoal de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora, deixa de bobagem! Vá lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Segundo a lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a sogra.
Desesperada, pediu a um sábio, que lhe deu algumas ervas para envenenar a mulher e
recomendou para que ela fizesse um chá e que a mãe de seu marido ingerisse um pouco do
chá por dia e que, para não levantar suspeita que mantivesse uma relação cordial com ela.
A jovem assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua delicadeza tinha
conquistado a mulher. As duas viviam como mãe e filha. A moça voltou ao sábio pedindo um
antídoto para recuperar sua sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas eram curativas.

O valioso tempo dos maduros

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo para viver do que já
vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que
faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridades. Inquieto-
me com invejosos tentando destruir quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem
fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que
apesar da idade cronológica, são impuras. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os
rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente a essência,
minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos,
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua mortalidade. Só há que caminhar
perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer à pena. Para mim, basta
o que é essencial.

Pensamentos

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento eventualmente afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Há três meios de se acreditar: a razão, o hábito e a inspiração.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a tua.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Bondade em balde sempre será devolvido em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.

“Operação Cata Treco” é
realizado pela Secretaria
de Serviços Públicos em
vários bairros da cidade.
Nessa operação, há um
agendamento dos
serviços e se recolhe os
mais variados objetos
sem serventia.Utensílios
domésticos como
m ó v e i s ,
eletrodomésticos e
eletrônicos são
recolhidos pelos
caminhões da prefeitura.
Também qualquer tipo de
material que possa
acumular água pode ser
incluído nessa operação.
A intenção é eliminar
possíveis criadouros do
mosquito da dengue,
Aedes Aegypti, como por
exemplo latas, garrafas,
pias, vasos sanitários e
pneus velhos.Se
porventura um morador
tenha em casa qualquer
móvel ou
eletrodoméstico para

descarte é só entrar em
contato com a Secretaria
, pelos telefones: (12)
3625-5020/3625-5088.
O atendimento é de
segunda a sexta-feira, 7hs
às 11hs e, das 13hs às 17
hs.CONSCIENTIZAÇÃO-
Para que possamos viver
numa cidade limpa é
necessário a participação
de cada cidadão, para que
cumpra a sua parte tendo
atitudes ambientalmente
corretas. São hábitos
simples, como não jogar
lixo em terreno baldio,
sendo responsável pelo
que produziu, e dar destino
certo descarregando os
entulhos em PEV’s
(Pontos de Entrega
Voluntário) e os utensílios
e materiais de ferro,
plástico e papelão em
Pontos de
R e c i c l a g e m . L E I
CONTRA DENGUE Para
minimizar a proliferação
da dengue no município,

em razão da existência de
muitos terrenos baldios
que são utilizados
indevidamente como
depósitos de entulho e
lixos domésticos, foi
instituído o Programa de
Combate à Dengue em
Taubaté.A Lei de n° 4480
de 12 de abril de
2011, cobra dos
proprietários de terrenos
abandonados sua
responsabilidade sobre os
cuidados que têm que ter
com relação ao seus
imóveis: os mantenham
limpos para que não haja
acúmulo de lixo
constituindo, desta forma,
um criadouro do
mosquito da dengue.A lei
prevê multa de R$ 200 a
R$ 800 para quem não
cumprir a determinação e
pena de R$ 500 nos casos
de proibição da entrada
dos agentes credenciados
responsáveis pela
fiscalização.

OPERAÇÃO CATA
TRECO EM TAUBATÉ

Para oferecer o melhor
do Caraguá a Gosto, os
mestres-cucas e toda a
equipe de publicidade da
Assessoria de
Comunicação e da
secretaria de Turismo já
deram início aos
trabalhos de produção e
divulgação do evento.Os
profissionais estão
preparando o material
informativo com fotos,
vídeos e making of,
descritivo dos pratos, dos
restaurantes, ambientes,
chefes de cozinha e a
localidade dos
estabelecimentos. Toda

essa preparação e cuidado
com a campanha
publicitária desta nova
edição têm o objetivo de
oferecer aos moradores e
visitantes as informações
necessárias, para que
possam acompanhar e
ficar por dentro
de todas os detalhes,
desde o primeiro
ingrediente até a
finalização do catálogo.
Os números das
 últimas edições do
Caraguá a Gosto
comprovam a
eficácia da produção do
evento, além de

proporcionar maior
visibilidade e retorno
econômico para os
e s t a b e l e c i m e n t o s
participantes e, enfim,
para toda a cidade.O
evento cresce a cada ano
e nesta 6º edição espera
receber mais de 30 mil
pessoas. Durante 31 dias,
os 33 estabelecimentos
participantes serão
avaliados pelos clientes,
por meio de cédulas com
notas que variam de 5 a
10, nas novas categorias
apresentadas que são: “A
La Carte”, “Bar”,
“Quiosque” e “Pizzaria”.

Iniciam os preparativos
para a 6º edição do
Caraguá a Gosto

A 6ª etapa do Circuito de
Maratonas Aquáticas, que
aconteceu na praia Martin
de Sá, no último domingo
(19/06/2011), reuniu
cerca de mil atletas, com
idades entre 6 e 80
anos.As provas foram
divididas em três

categorias: Média com 2
Km, Longa com 4 Km e
Curta com 1 Km. A prova
de 4 Km foi a principal,
pois os competidores,
homens e mulheres,
disputaram o prêmio de
R$ 3 mil em dinheiro.O
resultado oficial será

divulgado ainda esta
semana no
site:www.maratonaaquatica.com.br.O
evento foi organizado
pela Associação Aquática,
em parceria com o
Governo Municipal, por
meio das secretarias de
Turismo e Esporte.

6ª etapa de Maratona
Aquática reúne mais de

mil atletas

Crianças, jovens e adultos
participaram no último
domingo (19) da Corrida
e Caminhada de Santo
Antônio. O evento
esportivo, que reuniu
cerca de 250 atletas,
integra o Circuito
Caraguatatuba de Corrida
de Rua 2011. A próxima
etapa acontece em
d e z e m b r o . O s
classificados em 1º, 2º e
3º lugares foram
premiados com medalhas.
Destaques para Eder
Nunes da Silva, primeiro

colocado da categoria
geral masculino com o
tempo de 22 minutos, e
para Tania Aparecida
Barbosa, primeira
colocada da categoria
geral feminino, tempo de
28 minutos. Todos os
participantes receberam
medalhas de honra ao
mérito.A corrida teve 11
categorias. Uma das
novidades deste ano foi a
diminuição da idade da
categoria kids, para
crianças de 12 a 13 anos,
que fizeram um percurso

de 2km. O trajeto da
corrida e da caminhada
foi de 6,5 km, sentido
Imarui Litoral, seguindo
para o Canta Galo
(estrada Serrania),
retornando ao local de
partida. A turismóloga,
Gabrielle Schumacher,
que participou da
Caminhada aprovou a
mudança do local do
evento. “A escolha foi boa
e a descontração dos
participantes fez com que
a prova ficasse mais
animada”, afirmou.

Corrida e Caminhada de
Santo Antônio reúne 250

pessoas
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A Fundart (Fundação de
Arte e Cultura de
Ubatuba), promove de 29
de junho a 3 de julho a 88ª
Festa de São Pedro
Pescador. O evento, que
acontecerá na
 Praça de Eventos, na
Avenida Iperoig,
 reunirá shows

 musicais, manifestações
artísticas da cultura
caiçara, como xiba,
congada, folia de reis,
dança da fita,
 procissão de canoas
n o t u r n o ,
corrida de canoas,
quadrilhas, culinárias
diversas e a famosa tainha

assada. Nesta edição da
festa o grande
 show de encerramento
será o lançamento do
DVD Tributo a
 Elpídio dos Santos, com
o grupo Paranga, de São
Luiz do Paraitinga,
Gabriel Sater, Mariana
Belém e Fafá de Belém.

Festa de São Pedro
Pescador em Ubatuba
começa no dia 29 de

junho

De 4 a 8 de julho a Escola
Municipal Tancredo de
Almeida Neves, em
Ubatuba, promove a “1ª
Semana de Astronomia
Astronáutica da Escola
Tancredo”. Aberto ao
público em geral, o
evento contará com
presença do astronauta
brasileiro Marcos
Pontes, além de palestras,
sessões de planetário e o
planetário digital da
UNICSUL (Universidade
Cruzeiro do Sul).Segundo
o professor de
matemática da escola,
professor Candido
Osvaldo de Moura, a ideia
em organizar o evento
surgiu a partir do projeto
UbatubaSat. “Queríamos
levar informações
também para o público em
geral sobre astronomia,
daí a ideia em concretizar
essa semana, que será
abrilhantada pela
presença de Marcos
Pontes”, afirmou
Candido. A palestra do
astronauta Marcos Pontes
será no dia 4 de julho, a
partir das 20h. As demais
palestras abordarão temas
como “Busca da vida no
universo”, “Projeto
UbatubaSat” e “Vantagens
da corrida espacial”. A
palestra do “Projeto
UbatubaSat” (satélite que
está sendo construído
pelos alunos da escola
Tancredo Neves) será
ministrada por
professores que
participam do projeto e as
demais por pesquisadores
científicos. Encontro
Regional de Ensino de
Astronomia Juntamente
com a Semana de
Astronomia, também
acontecerá na escola
Tancredo o XIX EREA
(Encontro Regional de
Ensino de Astronomia),
uma iniciativa do CNPq
(Conselho Nacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Científico e
Tecnológico) com a OBA
(Olimpíada Brasileira de
Astronomia). O encontro
visa a discussão e a
importância da educação
em astronomia, bem
como a capacitação de
p r o f e s s o r e s .

“ R e u n i r e m o s
pesquisadores da área, a
fim de despertar o
interesse do ensino no
campo da Astronomia”,
explicou o professor
Candido. O encontro
contará com palestras e
oficinas para professores
abordando astronomia.
Professores interessados
poderão fazer sua
inscrição na Secretaria
Municipal de Educação da
Prefeitura de Ubatuba. Já
os professores da rede
municipal poderão se
inscrever na própria
escola com seu
coordenador. Mais
informações sobre as
inscrições pelo (12)
3833-3010, com
Claúdia.A programação
do EREA será a
seguinte:  Dia 4 –
segunda-feira 8h30 às
10h – credenciamento/
abertura 10h30 às 12h –
Palestra 1 – “Sistema
Solar”, professor Marcos
Voelzke (UNICSUL) 14
às 15h30 – Oficina 1 –
“As distãncias dos
planetas ao Sol”,
professor Dr. João B.
Canalle 16 às 18h –
Oficina 2 – “Comparação
entre os tamanhos dos
planetas e do Sol através
de discos e esferas”,
professor Dr. João B.
Canalle 18 às 19h –
O b s e r v a ç õ e s
astronômicas Dia 5 –
terça-feira 8h30 às 10h
– Palestra 2 –
“Conhecendo o céu por
linhas imaginárias”,
professor G. Maia
(UNICSUL) 10h30 às
12h – Palestra 3 –
“Gravitação e buracos
negros”, Dr. Jaime F.
Villas da Rocha (UNIRIO/
RJ) 14 às 15h30 – Oficina
3 – “Planetário”, Maia/
Marcos (UNICSUL) 16
às 18h - Oficina 4 – “O
movimento dos planetas
ao redor do sol”,
professor Dr. João B.
Canalle 18 às 19h -
O b s e r v a ç õ e s
astronômicas  Dia 6 –
quarta-feira 8h30 às 10h
– Palestra 4 – “Recursos
tecnológicos na sala de
aula”, Dr. Everaldo Lima
10h30 às 12h –Palestra 5

– “O que a humanidade
aprendeu observando o
céu”, professor Dr.
Augusto Damineli (IAG/
USP) 14 às 15h30 –
Oficina 5 – “As estações
do ano”, professor Dr.
João B. Canalle 16 às 18h
– Oficina 6 – “As fases da
Lua e os eclipses solares
e lunares” – Oficina 7 –
Pontos Cardeais,
professor Dr. João B.
Canalle 18 às 19h -
O b s e r v a ç õ e s
astronômicas Dia 7 –
quinta-feira 8h30 às 10h
– Palestra 6 – “O
professor de ciências
face ao ensino de
astronomia no ensino
fundamental”, professora
Dra. Rute Helena Trevisan
(UEL/PR) 10h30 às 12h
– Palestra 7 – “Astro-
jogos: Astro-Rummikub e
Astro-Twister e a nova
classificação do sistela
solar”, professor MS
Daniel Trevisan Sanzovo
(UEL) 14 ás 15h30 –
Oficina 8 – “Montagem
da luneta astronômica
chamada Galileoscópio”,
professor Dr. João B.
Canalle 16 às 18h –
Continuação da Oficina 8
- “Montagem da luneta
astronômica chamada
G a l i l e o s c ó p i o ” ,
professor Dr. João B.
Canalle 18 às 19h -
O b s e r v a ç õ e s
astronômicas Dia 8 –
sexta-feira 8h30 ás 10h
– Palestra 8 – “Ritmos da
Lua no desenvolvimento
vegetal”, Dr. Pedro
Jovchelevich (Inst. De
Biod. De Botucatu/
UNESP)10h30 às 12h –
Oficina 9 – “lançamento
de foguetes no Brasil”,
MSc. Osvaldo Loureda
(ITA/CTA/SP) e
professor José Bezerra
14 às 15h30 –
Oficina 10 – “Construção
de foguete, base e
lançamento de foguete”,
professor Dr. João B.
Canalle 16 às 18h –
Continuação da Oficina
10 - “Construção de
foguete, base e
lançamento de foguete”,
professor Dr. João B.
Canalle 18 às 19h -
O b s e r v a ç õ e s
astronômicas

Astronauta Marcos Pontes
participará de Semana da

Astronomia Astronáutica em escola
de Ubatuba

A 4ª edição dos Jogos dos
Idosos de São Sebastião
(JISS) começa nesta
quinta-feira (23), às 9h,
no Teatro Municipal de
São Sebastião, e vai até
domingo (26). Participam
do evento atletas de
Ribeirão Pires, São
Sebastião, Caraguá,
Bertioga, Cubatão e
Pindamonhangaba.Após a
cerimônia de abertura
haverá apresentação de
coreografias. A delegação
de Caraguá participa nos
dias 23, 24, 25 e 26 nos
jogos de voleibol
(feminino e masculino),
no Centro de Apoio
Educacional do Pontal;
tênis de mesa, na Vila
Amélia; caminhada na
Rua da Praia; dominó,
tranca, damas (masculino

e feminino) e xadrez
(masculino), na
Associação dos Amigos
do Pontal da Cruz.O
encerramento do evento
será com entregas de
medalhas para 1º, 2º e 3º
lugares, no Centro de
Apoio Educacional do
Pontal da Cruz.Veja
programação completa:
Dia 23 (quinta)9h –
Abertura, no Teatro
Municipal de São
Sebastião15h –
Voleibol (feminino e
masculino), no
Centro de Apoio
Educacional do
Pontal15h – Xadrez, na
Associação dos Amigos
do Pontal da Cruz15h –
Damas, na Associação dos
Amigos do Pontal da
CruzDia 24 (sexta) 9h –

Dominó, na Associação
dos Amigos do Pontal da
Cruz 15h – Voleibol
(feminino e masculino),
no Centro de Apoio
Educacional do Pontal
19h – Caminhada, na Rua
da Praia Dia 25 (sábado)
9h – Tranca, na
Associação dos Amigos
do Pontal da Cruz 14h –
Voleibol (feminino e
masculino), no Centro de
Apoio Educacional do
Pontal 15h – Tênis de
mesa, na Vila Amélia 19h
– Baile, no
 Centro de Apoio
Educacional do Pontal
Dia 26 (domingo)
 9h – Finais vôlei, no
Centro de Apoio
Educacional do Pontal
Premiação e
encerramento

Caraguá participa da 4ª edição
dos Jogos dos Idosos de São

Sebastião

No dia 18 a carreata da
Campanha do Agasalho
percorreu os principais
bairros da região central
de Caraguá e arrecadou,
aproximadamente, sete
mil peças, entre roupas e
cobertores.A carreata
passou pelos bairros
Jardim Primavera, Indaiá,
Poiares, Gaivotas, Estrela
D’Alva e Centro. Cerca de
140 voluntários e 80
carros participaram da
ação.Para os moradores
de outras regiões que
desejam fazer doações,
ainda dá tempo. Até o final
de junho, 30 caixas de
papelão estão distribuídas

em vários
estabelecimentos da
cidade, além do bazar
permanente do Fundo
Social de Solidariedade,
no bairro Porto
Novo. Confira os
estabelecimentos da
cidade que
participam da campanha:
Paço Municipal,
Sabesp, Teatro
Mario Covas,
Supermercado Semar,
Delegacia de
Ensino, Fundacc,
Associação Comercial e
Empresarial, Loja
Colombo, secretaria de
Saúde, Poupatempo,

Igreja do Divino Espírito
Santo, Apae, Unimódulo,
Pernambucanas, Lojas
A m e r i c a n a s ,
Supermercado Silva
Indaiá (centro e trevo),
Caixa Econômica
Federal, Marabraz,
Correios (centro),
Colégio Tableau, Módulo
(Campus Martin de Sá),
secretaria de Educação,
Supermercados Cruzeiro
(Morro do Algodão e
Perequê Mirim),
Laticínios Litoral Norte,
Shibata Atacado e Centro,
secretaria de Assistência
Social e Caraguá Praia
Shopping.

Região central de
Caraguá participa da

Campanha do Agasalho

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do
Fundo Social de
S o l i d a r i e d a d e ,
comemora  o sucesso da
7ª edição da Campanha do
Agasalho. Desde a sua
abertura, no dia 9 de maio,
o evento contou com
apoio de diversos
parceiros, dentre eles a
Sabesp, Defesa Civil,
Subprefeitura de Moreira
César, Corpo de
Bombeiros, Batalhão
Bor-ba Gato, escolas
municipais, Centro
C o m e r c i a l ;
supermercados Excelsior,
Para Todos, Semar. Todos
tiveram postos fixos de
coleta. Este ano, o slogan
usado é o “Quanto mais
gente, mais quente”, e a

meta estipulada era
arrecadar 135 mil peças.
Até o momento, várias
famílias e entidades já
foram atendidas.
Dentre os atendidos, as
famílias que estão
cadastradas nos PSF’s
(Posto de
Saúde da Família)
d o s
 bairros Cruz Grande,
Bonsuce-sso, Vila São
Benedito; e as entidades
assistencialistas, como a
Casa Pia, Casa do
Caminho, igreja São
Benedito, igreja matriz,
Casa São Francisco, Casa
Paulo de Tarso, Padre
Vita, Lar São Vicente de
Paulo, Centro Espírita
Mello  Moraes e Templo
dos Anjos, Igreja

Quadrangular, Assem-
bleia de Deus.Na terça-
feira (21), cerca de 520
peças foram entregues ao
Lar São Vicente de Paulo.
“A campanha já acabou,
mas ainda estamos
distribuindo os agasalhos
e cobertores”, ressalta o
coordenador de
Campanhas do Fundo
Social de Solidariedade,
Mário Augusto Monteiro.
Para contribuir com a
campanha, os moradores
do residencial Lessa
realizaram, no sábado
(18), uma arrecadação de
cobertores. Todos os
produtos também foram
doados à campanha. Todos
os produtos foram
destinados ao Fundo
Social de Solidariedade.

Pindamonhangaba comemora a 7ª
edição da Campanha do Agasalho


