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Na próxima semana, entre
os dias 7 e 18 de
novembro, a secretaria de
Saúde de Caraguá realiza
a Campanha de Combate
à Tuberculose, em todas
as Unidades Básicas de
Saúde (UBS). A meta
deste ano é examinar
cerca de 960
pessoas.Durante todos os
dias, o morador pode

comparecer em uma das
UBS, das 7h às 16h, para
realizar o teste de escarro.
Os agentes de saúde ainda
farão uma busca por
pessoas assintomáticas
pelas ruas da cidade, com
distribuição de panfletos
e orientações sobre os
exames e sintomas.Os
primeiros sinais da
doença são

emagrecimento, cansaço
fácil, suor, febre noturna
e, em alguns casos, tosse
constante. A
contaminação acontece
pelo ar, na
r e s p i r a ç ã o .  S e r v i ç o
Campanha de Combate à
Tuberculose.De 7 a 18 de
novembro das 8h às 16h,
nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS)

Caraguá promove
campanha de Combate à

Tuberculose

Com a elaboração de
projeto de Lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade
de implantação de
Pavimentação Ecológica
nos condomínios,
estacionamentos e áreas
públicas do Estado de São
Paulo, a aluna Akina
Karen Yoshioka, da 2ª
série A, do Ensino Médio
da EMEFM PROF. JOSÉ
EZEQUIEL DE SOUZA
foi selecionada para o
Parlamento Jovem
Paulista 2011.O
Parlamento Jovem
Paulista é um projeto da
Assembléia Legislativa
de São Paulo, de acordo
com o Programa da
Cidadania, criado em
1999, a fim de promover
a inserção, elucidação e
convivência com o meio
político de jovens
estudantes. No encontro,
os deputados estaduais
cedem seus lugares para
jovens estudantes da rede
pública e privada, que são
empossados, dirigem
todos os trabalhos da
sessão e apresentam
propostas para melhorar
as condições de vida da
sociedade. A sessão é
transmitida pela TV

Assembléia e os projetos
são publicados no Diário
Oficial do Poder
Legislativo.As atividades
da 13ª edição do
Parlamento Jovem
Paulista ocorrerão nos
dias 3 e 4 de novembro,
no Palácio Nove de Julho,
em São Paulo, ocasião
em que a aluna Akina fará
seu pronunciamento na
tribuna da Sessão do
Parlamento Jovem em
defesa de seu projeto
selecionado e aproveitará
para conhecer o Poder
Legislativo, o cotidiano
da Casa de Leis, funções
e atividades dentro do
princípio legislativo.A
justificativa colocada
pela aluna para
apresentação do projeto
está baseada na crescente
preocupação com os
assuntos ambientais, que
incluem a adoção de
medidas que minimizem
os impactos causados
pela ocupação do solo
urbano, visto que sua
i m p e r m e a b i l i z a ç ã o
dificulta a drenagem da
água através e seu retorno
ao lençol freático,
ocasionando alagamentos
e enchentes, entre outros

danos, colocando em
risco a saúde pública. A
pavimentação ecológica
mostra-se como uma
solução simples e
ambientalmente correta
para a cobertura do solo
urbano em áreas de
condomínios, vias
públicas e grandes
estacionamentos, por
permitir maior
permeabilidade e por
evitar a retenção de calor.
Além disso, no mundo
inteiro, cidades
importantes estão
tentando acabar com o
hábito de cimentar,
sobretudo, áreas comuns,
incentivando a
manutenção de áreas
verdes em praças e
calçadas e
a pavimentação
ecológica.A seleção dos
projetos foi feita com
base nas propostas,
divididas em 12 partidos
que integram o
Parlamento Jovem:
agricultura, cultura,
defesa do consumidor,
direitos humanos,
educação, emprego,
esportes, habitação,
juventude, natureza, saúde
e segurança pública.

Aluna da Rede Municipal
de Taubaté é

selecionada para o
Parlamento Jovem

Paulista 2011

No dia 5 de novembro,
sábado, das 9h às 16h
acontece a “Doação de
Filhotes e Adultos” do
Centro de Observação
Animal (COA) de
Tremembé no Horto
Municipal da cidade. O
evento é dedicado
especialmente à adoção
de cães filhotes e
adultos.De acordo com a
equipe responsável pelo
COA, na ocasião, 15
animais, vacinados e
vermifugados, estarão
prontos para receber um
lar. Os cães machos
adultos também já estarão
castrados.Para a
veterinária do COA,

Carolina Fignorini de
Moraes, a “Doação de
Filhotes e Adultos” é uma
ótima oportunidade para
as famílias
T r e m e m b e e n s e s
encontrarem novos
c o m p a n h e i r o s .
“Essa é uma grande
chance para se
 adotar não
apenas um cachorrinho,
mas um amigo de verdade,
um companheiro,
que fará parte do
cotidiano familiar por
muitos anos. É preciso
sempre ter mente
também, nossas
responsabilidades para
com esses animais, como

a vacinação em dia, a
alimentação adequada,
entre várias outras
coisas” afirma a
v e t e r i n á r i a . O s
interessados em adotar
algum animal no evento,
devem estar com RG ou
CPF e um comprovante de
residência em mãos.O
COA também está aberto
a visitas, de segunda à
sexta-feira, das 8h às
16h30. O Centro de
Observação Animal de
Tremembé está localizado
à Avenida Audrá, 652,
Centro. Outras
informações podem ser
obtidas pelo telefone
3674-3301

Centro de Observação
Animal de Tremembé
realiza doação de cãe

Acontece neste próximo
fim de semana a 9ª Festa
do Tropeiro do Bairro do
Paiol em Taubaté.A festa
será em honra a São
Jorge, Nossa Senhora
Aparecida ao Divino
Espírito Santo. No sábado

dia 5 de novembro a
abertura oficial da festa
será às 19h com a missa
sertaneja e logo após o
término iniciam-se as
festividades.No Domingo
dia 6, a festa tem início
às 9h com presença de

cavaleiros além de
almoço com comidas
típicas e danças
folclóricas. A entrada é
franca.Mais informações
com Cilene pelo telefone
12 9115-6271 ou Vagner
12 9741-8625.

9ª Festa do Tropeiro do
Bairro do Paiol acontece

em Taubaté

As obras de reforma e
revitalização da Praça
Padre José Couto em
Tremembé, mais
conhecida como Água
Santa, foram entregues na
última quinta-feira, 27 de
outubro. Para celebrar a
restauração de um dos
pontos turísticos mais
tradicionais da cidade, foi
realizada uma solenidade
de inauguração da
revitalização da Praça,
com a celebração de uma
Missa Campal
e s p e c i a l . E s t i v e r a m
presentes no
evento alguns Secretários
da Prefeitura, o
Presidente da Câmara
Carlinho de Lima e os
vereadores João Augusto
Couto, Clemente e Silas
Augusto.Em 2010, a
Prefeitura de Tremembé
direcionou investimentos

para a revitalização do
local, trazendo obras que
realizaram a troca de todo
o piso da área, a reforma
da escada, a criação de
uma fonte, a instalação de
um sistema de
iluminação, a construção
de calçadas e a
reformulação de todo o
paisagismo da área. Os
i n v e s t i m e n t o s
somam um valor de R$
184.989,99 no
convênio junto ao DADE
( D e p a r t a m e n t o
de Apoio ao
Desenvolvimento das
Estâncias).A Água Santa
de Tremembé é um
histórico e importante
ponto turístico religioso
da cidade. Conta a
tradição que a imagem foi
entalhada na madeira por
um velhinho
desconhecido que havia

aportado a Tremembé e
construído uma pequena
cabana nas margens do rio
Paraíba, onde se encerrou,
pouco saindo e com
ninguém mantendo
relacionamento. Certo dia
o velhinho desapareceu,
quase tão
misteriosamente como
surgira. Ninguém teve
notícia de seu destino.
Indo à choupana, os
curiosos ali
encontraram a imagem do
Bom Jesus. O caso foi
tido então como
miraculoso e que Deus,
na pessoa do velhinho,
para ali trouxera a
imagem. Quando fizeram
a remoção da imagem, um
pequeno fio de água
brotara aos pés da
imagem, dando origem à
conhecida bica da água
santa.

Em Tremembé Reforma
da “Água Santa” é

entregue
O projeto “Caravana
Sotaques do Brasil”
consiste em 12
apresentações de música
popular brasileira a serem
realizadas em cidades do
interior e litoral de São
Paulo.A Caravana, que
conta com o patrocínio da
Brahma e realização da
Por do Som Produções,
através da lei estadual de
incentivo a cultura –
Proac, irá percorrer
espaços públicos como
praças e teatros do estado
de São Paulo, oferecendo
apresentações de artistas
q u e  d e m o n s t r a m
c o n s i s t ê n c i a ,
originalidade e
criatividade em trabalhos
de reconhecida relevância
cultural.As apresentações

serão realizadas
gratuitamente e têm o
objetivo de promover a
circulação da música
popular brasileira e a
democratização do
acesso.Depois das
apresentações do Grupo
Quinteto em
 Branco e Preto e A
Quatro Vozes em
Caraguatatuba e o enorme
sucesso dos
 shows do Siba e da Cia
Cabelo de Maria em São
Luiz do Paraitinga,
para uma platéia
de mais de 300
pessoas. A Caravana
Sotaques do Brasil retorna
à cidade e levará ao
Coreto Elpídio dos Santos
em São Luiz do
Paraitinga, com entrada

franca:Dia 05 de
novembro às 21hTião
Carvalho - Cantor,
compositor, músico e
dançarino maranhense, é
considerado um dos
grandes nomes de
expressão da cultura
popular brasileira.Dia 06
de novembro às
16hPanorama do Choro
P a u l i s t a n o
Contemporâneo -
Reunião de compositores
e instrumentistas de
diferentes gerações que
representam a atual
produção do Choro
paulistano. A
originalidade, a
diversidade e a beleza das
composições fazem do
PANORAMA um projeto
especial e histórico.

Caravana Sotaques do
Brasil em

 São Luiz do Paraitinga

A Prefeitura de Taubaté
realiza no próximo
sábado, 5 de novembro,
mais uma Operação Cata
Treco. A operação
acontece nos bairros
Estoril e Quinta das
Frutas. O objetivo é
contar com o apoio da
população para reforçar o
combate ao mosquito
transmissor da dengue no
município.A operação
será realizada entre 7h e
12h, período durante o
qual veículos da
Prefeitura recolherão da
frente das residências

todo material descartável
que possa acumular água
e, assim, se constituir em
um possível criadouro do
mosquito transmissor da
dengue – como vasos
sanitários, latas, garrafas
e pneus velhos.Os
moradores deverão, com
antecedência, deixar esse
material defronte a suas
residências, para que
possam ser recolhidos
pelos funcionários
municipais.A Prefeitura
lembra que na Operação
Cata Treco não são
recolhidos entulhos de

construção e lixo.O
cronograma dos demais
bairros que serão
atendidos pela Operação
Cata Treco durante este
mês de novembro já foi
definido pelas
 secretarias de Serviços
Públicos e de
Saúde.Depois do Estoril e
Quinta das Frutas, a
operação também será
realizada, no dia 12, no
Esplanada Santa
Terezinha, no dia 19, na
Chácara Flórida, e no dia
26, no loteamento
Hércules Marçon.

Prefeitura de Taubaté
define Operação Cata
Treco para o mês de

novembro



A GAZETA DOS MUNICÍPIOS Página  2 A GAZETA DOS MUNICÍPIOS 04 de Novembro 2011

E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda

CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale  - Tremembé - S.P.

Tel. (0xx12) 3672-2257 - Fax (0xx12) 3672-4831
CEP 12120-000 -
E-mail: editoraflordovale@terra.com.br

Registro no INPI 81717790 -
Impresso em 04/11/2011

Diretor responsável pela publicação:
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo

Editoração Eletronica e
Impressão: Pré Impressão Gráfica  -

SP - Capital
Representante em São Paulo

REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001

Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais do Interior
Sistema de distribuição dirigida

Matérias pagas ou autografadas
não representam necessariamente a opinião deste
jornal.

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.
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Curiosidades

A história do Papai Noel

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom
coração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos de moedas próximas
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou o
nome de Papai Noel. Até o final do século XIX, o Papai Noel era representado com
uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura. Em 1886, o cartunista alemão
Thomaz Nast criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha
e branca, com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklys
nesse mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças
de todo mundo, principalmente durante as festas natalinas, e o bom velhinho de barbas
brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que
foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita o Polo Norte e, com
seu trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas.
Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor

Cansada das brincadeiras sobre sua burrice, a loira resolveu pintar o cabelo de preto.
Para comemorar o novo visual foi dar uma volta de carro pelo campo e lá encontrou um
pastor de ovelhas e disse:
- Bom dia, senhor pastor! Que lindo rebanho o senhor tem!
- Obrigado! Respondeu o pastor.
- Se eu acertar quantas ovelhas há em seu rebanho, eu ganho uma?
- Claro! Eu duvido que a senhora seja capaz de acertar!
- São 627 ovelhas!
- Impressionante! Esse é o número exato de ovelhas do meu rebanho. Pode escolher
uma, ela é sua!
A loira olhou com atenção todas as ovelhas macias e, depois de muito acariciá-las,
selecionou uma e a estava levando para o carro quando o pastor a chamou:
- Moça! Se eu adivinhar a cor original do seu cabelo, a senhora devolve o meu
cachorro?

O filho grita para o pai:
- Pai, pai! Tem alguma coisa fazendo barulho no seu quarto! Acho que tem gente lá!
Corra lá, pai!
- Imagine! Acho que é impressão sua, meu filho! Em todo caso, vamos lá ver!
O menino apontava pro armário e gritava:
- Abre, pai! Abre! Acho que tem alguém aí!
- Pronto! Já abri! Tá vendo? Não tem nada, só o... Moreira? Que é que você está
fazendo dentro do meu... Ah, não! Não acredito! Meu melhor amigo! Eu nunca ia
esperar isso de você, Moreira... O meu melhor amigo, meu chapa, tem coragem de fazer
um negócio desses comigo... Se esconder no meu guarda-roupa, só para assustar o meu
filho! Francamente, Moreira...

O professor pergunta:
- O que devo fazer para repartir 11 batatas para 7 pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batata, senhor professor!

Um aluno de Direito foi fazer exame oral e o professor pergunta:
- O que é uma fraude?
E o aluno responde:
- É o que o senhor está fazendo comigo.
E o professor indignado:
- Ora essa, explique-se...
E o aluno responde:
- Segundo o Código Penal, comete fraude todo àquele que se aproveita da ignorância
do outro para prejudicá-lo!
A professora pergunta:
- Maria, aponte no mapa onde fica a América do Norte.
E a Maria aponta:
- Aqui está.
E a professora diz:
- Correto. Agora turma, quem descobriu a América?
E a turma responde:
- Foi a Maria...

Mensagens
A jabuticabeira
Um jovem se aproximou de um senhor idoso e perguntou:
- Que planta é essa que o senhor está cuidando?
- É uma jabuticabeira. Respondeu o velho.
- E ela demora quanto tempo para dar frutas?
- Ah! Pelo menos uns quinze anos. Informou o homem.
- E o senhor espera viver tanto tempo assim? Indagou, irônico, o rapaz.
- Não, não creio que viva isso, pois já estou no fim da minha jornada. Disse o velho.
- Então, que vantagem você leva com isso, meu velho?
E o velhinho, respondeu, calmamente:
- Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas se todos
pensassem assim como você...
Para que você se sinta melhor, pense positivo:
- coordene seus pensamentos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de
prazer.
- isole palavras e expressões destrutivas, tais como: não posso, sou apenas, por
enquanto, vou tentar, não passo de, etc.
- interrompa pensamentos, boicotando as mensagens negativas.
- realce seu lado positivo, explorando tudo de bom que existe em você.
- reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que rodeia de maneira diferente.
- crie hábito de se lembrar do melhor que existe em você.
- lembre-se somente de coisas boas.
- faça disso um lema de vida, um retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um
céu, mas também do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento, a escolha
é sua.

Como as drogas
adormecem o sistema
nervoso, elas são uma
maneira da pessoa se
livrar temporariamente de
coisas ruíns como a
tristeza, aborrecimentos
ou medo. Às vezes, numa
emergência, as drogas são
necessárias, por exemplo
em uma cirúrgia ou numa
caso de acidente.No
entanto, as drogas
bloqueiam todas as

sensações ou
s e n t i m e n t o s .
Eventualmente qualquer
tipo de sensação ficará
difícil de sentir. Isso
inclui as sexuais também.
A pessoa se sentirá menos
ativa, e poderá não sentir
vontade de fazer nada ou
se relacionar com alguém
à sua volta.Depois de
algum tempo, as drogas
fazem as pessoas menos
cientes do que está

acontecendo, se tornam
mais lentas, e não tão
rápidas para pensar, ser
mover ou reagir. Isso às
tornam mais vulneráveis a
acidentes e outras
situações perigosas,
quando estão sob efeito
dedrogas.Frequentemente,
a pessoa não percebe as
mudanças, apesar
daqueles que estão à sua
volta perceberem e
tentarem avisá-la.

VOCÊ SABIA ?
Drogas confundem

todos os seus sentidos

O Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e
do Adolescente
(CMDCA) de Caçapava,
com o apoio da Secretaria
de Cidadania e
Assistência Social,
promove um Seminário
de Capacitação com o
procurador federal
aposentado Edson Seda de
Moraes, nos dias 09 e 10
de novembro, à partir das
8h, no CRAS.O evento,
que deve reunir cerca de

40 participantes, é
destinado a pessoas
envolvidas nos processos
de atendimento e
proteção à criança e ao
adolescente em
Caçapava.Com 16 horas
de duração, o seminário
enfocará três temas: o
Estatuto da Criança e do
Adolescente; Conselho
Tutelar e de Direitos; o
Atendimento e a
Organização dos
Programas de Prevenção,

Proteção, Sócio
Educativos e
Abrigamento.Edson Seda
de Moraes é Mestre em
Direito do Trabalho, ex-
membro da Comissão
Redatora do Estatuto da
Criança e do
Adolescente, consultor
internacional para
Direitos Humanos e autor
de vários livros entre
eles, Infância e
Sociedade: Terceira Via
Edição Adês, 1998.

Seminário de
Capacitação para

atendimento à criança e
adolescente em

Caçapava

Do dia 07 a 11 de
novembro, estarão
abertas as inscrições para
Conselheiros Tutelares
da cidade de Caçapava.
São no total 05 (cinco)
vagas. As inscrições
devem ser feitas na
Secretaria de Cidadania e

Assistência Social, Rua
Alberto Pinto da Faria,
280, Jardim Julieta, no
horário das 8:00 às
15:30.Para concorrer o
candidato deverá
apresentar documentação
e preencher os requisitos
que constam no Edital

divulgado nos jornais
locais, no site da
Prefeitura de
C a ç a p a v a h t t p : / /
www.cacapava.sp.gov.br/
2009/app/webroot/files/
1316554201.pdf e mural
das Secretarias e Escolas
da cidade.

Inscrições para
conselheiros tutelares

em Caçapava

A Prefeitura, por meio do
DSM (Departamento de
Serviços Municipais) e do
Controle de Vetores da
Secretaria de Saúde,
continua a Operação Cata
Bagulho. Agora será a vez
doCentro de
Caçapava receber o
caminhão de coleta, nos
dias 5 e 6 de novembro,
próximo sábado e
d o m i n g o . S e r ã o

recolhidos material em
desuso, como móveis
velhos, restos de
construção, madeiras,
latas de tintas, garrafas,
canos entre outros
recipientes que possam
acumular água.A ação
ajuda a manter a limpeza
e a organização de quintais
e residências,
contribuindo para a
eliminação de possíveis

focos de Dengue e
evitando que estes objetos
venham a ser eliminados
em rios, terrenos baldios
e bocas de lobo.Quem
tiver materiais que
possam ser levados pelo
caminhão de coleta,
devem deixá-los na
calçada para a retirada nas
primeiras horas da manhã.
Ou ligar para 3652-9351
em horário comercial.

Região central recebe
Operação Cata Bagulho

no final de semana

Caçapava participa dos
75º Jogos Abertos do
Interior de 2011, em
Mogi das Cruzes, com
uma delegação de 70
atletas. A competição será
realizada 7 a 19 de
novembro.Segundo a
organização do evento,
cerca de 15 mil atletas de
mais de 250 cidades do
Estado de São Paulo
participarão da
competição. Serão
disputadas 27
m o d a l i d a d e s
esportivas.Caçapava será
representada na

competição por sete
modalidades: atletismo
feminino, ciclismo
feminino e masculino,
karate feminino, malha,
tênis de campo
masculino,tênis de mesa
feminino e vôlei
f e m i n i n o . O s  J o g o s
Abertos do
I n t e r i o r  o c o r r e m
anualmente desde 1936 e
é a primeira vez que Mogi
das Cruzes abriga a
competição. O evento é
realizado pela Secretaria
de Esporte, Lazer e
Turismo do Estado de São

Paulo.A modalidade de
vôlei feminino já tem
duas partidas confirmadas
para os dias 9 e 10, dia 9
contra Assis e dia 10
contra Itatiba. O tênis de
campo masculino
 estreia dia 10. O
adversário desta
modalidade será
conhecido no dia da
c o m p e t i ç ã o . A
participação de Caçapava
na competição é
organizada pela Secretaria
de Cultura, Esportes e
Lazer – Divisão de
Esportes.

Caçapava participa dos
Jogos Abertos do

Interior com 70 atletas

Monteiro Lobato
promoveu no mês de
outubro a 2ª Copa de
Futebol “Ernane
Guimarães e José Dellú”,
competição que
homenageia dois
importantes atletas do
m u n i c í p i o
lobatense.Realizado no
estádio Luis Paulo Laray,
o torneio foi divido em
duas categorias: fechado

(para os times de
Monteiro Lobato) e
aberto (para equipes de
São José dos
Campos e Vale do
Paraíba).  No
 campeonato fechado, a
equipe da Vila
 Esperança (foto)
 foi a grande
campeã, deixando em 2º
lugar o Taquari Futebol
Clube.  Já nos jogos

abertos, o time da Vila
Paiva ficou com o título
e o Frigorifico em 2°
lugar, ambos de São José
dos Campos.A
competição foi realizada
pela Secretaria de
Esportes e Lazer de
Monteiro Lobato, sob
organização de Adalberto
Monteiro Sene, Vladimir
Moreira, Prof. Ceará e
Alessandro.

2º Copa “Ernane
Guimarães e José Dellú”

em monteiro lobato


