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Programa Receita de 
Sucesso terá palestras
em Caçapava em julho

Empresários do setor de 
alimentação terão quatro 
atividades gratuitas na 
Associação Comercial e 
Empresarial. O progra-
ma Receita de Sucesso, 
do Sebrae-SP, retoma sua 
programação de palestras 
em julho em Caçapava, 
com quatro encontros na 
Associação Comercial e 
Empresarial. A primeira 
palestra foi no dia 2 de 
julho, às 15h, abordando 
o tema “Como Divulgar 
sua Empresa”. No dia se-
guinte, a palestra tratará de 
como organizar a empresa 
para obter melhor desem-
penho. A programação de 
julho ainda terá eventos 
sobre motivação de equi-

pes (dia 11) e a satisfação 
dos clientes (dia 30). A 
programação de oito pa-
lestras do projeto na cida-
de começou no mês passa-
do, com quatro atividades, 
que fazem parte de uma 
trilha de aprendizagem 
especialmente preparada 
para o município e que 
será encerrada neste mês.  
Todos os empresários que 
atuam no setor de alimen-
tação de Caçapava podem 
aproveitar a oportunidade 
e participar das palestras 
gratuitamente. A realiza-
ção do Receita de Sucesso 
em Caçapava tem como 
objetivo melhorar a com-
petitividade das empresas 
do município, e conta com 

o apoio da Associação 
Comercial e Empresarial 
e da Prefeitura de Caça-
pava. Receita de Sucesso 
em Caçapava: Palestras -  
Dia 2/7 – Como Di-
vulgar sua Empresa /  
Dia 3/7 – Empresa Or-
ganizada tem Me-
lhor Desempenho /  
Dia 11/7 – Como Criar e 
Manter uma Equipe Moti-
vada /  Dia 30/7 – Como 
Fazer Marketing de Re-
lacionamento / Horário: 
15h / Local: Associação 
Comercial de Caçapa-
va (Rua Major Benjamin 
Raymundo da Silva, Vila 
São João). As vagas são 
limitadas. Inscrições pelo 
telefone (12) 3922-2977.

A cidade de Tremembé 
vem se destacando com o 
Projeto Fazendo Arte, e já 
desponta na Região como 
uma grande motivadora e 
descobridora de talentos. 
O Fazendo Arte, mantido 
pela Prefeitura de Tremem-
bé, através da Secretaria de 
Educação, tem por missão 
estimular e formar bons 
músicos, com destaque 
para os instrumentos de 
orquestra como: violino, 
viola, violoncelo, contra-
baixo acústico, madeiras, 
metais e percussão. A tra-
jetória artística construída 
por cada aluno hoje se re-
verte na entrada de muitos 
no mercado de trabalho. O 
que não é fácil! A busca por 
‘bons profissionais’ torna 
a área artística cada vez 
mais competitiva. O do-
mínio do instrumento es-
colhido e o conhecimento 
na teoria musical são exi-
gências para o ingresso em 
uma orquestra. Os alunos 
do projeto de Tremembé 

recebem orientação técni-
ca e teórica. Recentemen-
te a Prefeitura de Taubaté 
abriu um processo seletivo 
para ingresso de alunos de 
música na Orquestra Sin-
fônica Jovem de Taubaté. 
Os candidatos tiveram que 
passar por uma banca exa-
minadora e mostrar suas 
habilidades musicais no 
instrumento pretendido. 
“Através da execução mu-
sical, será julgada a habili-
dade e desenvoltura técni-
ca, a sonoridade, a postura, 
o conhecimento estético, a 
afinação, o ritmo, as dinâ-
micas e a musicalidade’’. 
“Os alunos integrantes da 
Orquestra Sinfônica Jovem 
de Taubaté receberão uma 
bolsa de estudos a título de 
ajuda de custo no valor de 
R$ 500,00 mensais entre 
os meses de maio a janeiro 
de 2014”. Dentre os candi-
datos aprovados, três são 
alunos do Projeto Fazen-
do Arte de Tremembé. O 
que demonstra a serieda-

de e eficiência do trabalho 
executado pela sua equipe 
de profissionais. Parabéns 
aos talentosos alunos: 
Eloísa Rocha e Silva– 12 
anos – aluna de violino. 
Victor Rodrigues dos Ri-
beiro– 15 anos – aluno de 
viola. Lucas Rodrigues dos 
Santos– 15 anos – aluno 
de violino. Parabéns aos 
professores: Márcio Levi 
Teodoro e Mychaell Serêjo 
pelo trabalho maravilhoso 
que vem realizando junto à 
formação dos jovens talen-
tos tremembeenses. “ É um 
orgulho para nossa cidade. 
Parabéns aos jovens e pro-
fessores, estaremos torcen-
do pelo sucesso de todos.” 
- comentou o Prefeito Va-
queli. Jovens e adolescen-
tes da Rede Municipal de 
Ensino de Tremembé inte-
ressados em participar do 
Projeto Fazendo Arte de-
vem procurar informações 
na Rua Monteiro Lobato, 
50 – Tel.: 3672-1806 ou 
8121- 4833.

JOVENS  
TREMEMBEENSES 
SÃO APROVADOS 

PARA INGRESSAR NA 
ORQUESTRA  

SINFÔNICA JOVEM DE 
TAUBATÉ

O Santuário Nacional de 
Aparecida divulgou nesta 
segunda-feira (1º) que a 
missa que será presidida 
pelo Papa Francisco no 
próximo dia 24 de julho 
será no interior da Basí-
lica. A decisão foi anun-
ciada pelo Arcebispo de 
Aparecida, Cardeal Dom 
Raymundo Damasce-
no Assis, que esteve em 
Roma na última semana 
para acertar os detalhes da 
visita do pontífice. A mis-
sa terá capacidade máxi-
ma de 15 mil pessoas que 
deverão passar por revis-
ta e detectores de metais 
antes de adentrar ao san-
tuário. Do lado de fora, 
serão montados telões 
para que o restante do pú-
blico que estará no pátio.  
A celebração será reali-
zada em português e com 
duração de 1h30, após isso 
o Papa rezará com os ro-
meiros na Tribuna Bento 
XVI, a céu aberto. Ainda 
não há informações sobre 
como serão escolhidas as 
pessoas que poderão as-
sistir a missa dentro da 
basílica. Antes da missa, 
o Papa passará pela cha-
mada “Capela dos Após-
tolos”, onde contemplará 
a imagem original de Nos-
sa Senhora Aparecida. O 
trono onde fica a imagem 
é rotatório, o que permiti-
rá que ela se volte para a 
Capela onde estará o Santo 
Padre, para fazer a oração 
de consagração a Nossa 
Senhora. Além dos detec-
tores de metais, um esque-

ma forte de segurança está 
sendo organizado entre 
Exército, Polícia Federal, 
Polícia Militar, Policia 
Rodoviária e Bombeiros. 
A expectativa é que o San-
tuário receba 200 mil fiéis 
durante a visita do Papa. 
Dom Raymundo divul-
gou uma nota a imprensa, 
mas o Santuário Nacional 
informou que dará mais 
detalhes sobre a visita do 
Papa na próxima semana. 
Veja a declaração do arce-
bispo: “Encontrei o Papa 
na Santa Marta, onde pas-
sei esta semana, muito fe-
liz, muito tranquilo e real-
mente contente com a sua 
viagem ao Brasil: ao Rio 
de Janeiro, para a Jornada 
Mundial da Juventude, e 
a Aparecida, no Santuário 
Nacional, onde ele quer 
manifestar seu amor e sua 
devoção a Nossa Senhora 
– invocada no Brasil com 
o título da Virgem da Con-
ceição Aparecida, que é a 
Padroeira de todo o nosso 
país, de todo o nosso povo.  
O Santo Padre chegará 
pela manhã, por volta das 
10h. A missa será às 10h30 
no interior da Basílica.  
Acabei de conversar com 
o Santo Padre sobre isso e 
ele me disse: ‘após a cele-
bração eu irei até a tribu-
na’, que hoje tem o nome 
do Papa Bento XVI, para 
rezar com o povo que es-
tiver acompanhando a 
missa pelos telões na pra-
ça da Basílica, na praça 
norte, e saudar este povo 
muito querido, que são os 

devotos, os romeiros de 
Nossa Senhora Aparecida.  
Deste modo, ele não vai 
ficar distante do povo. 
Além dessa aproximação, 
depois da missa na tribu-
na do Papa Bento XVI, ele 
vai percorrer o trecho da 
Basílica até o Seminário 
no papamóvel e retornará 
no papamóvel do Semi-
nário até a Basílica, onde 
ele tomará o helicópte-
ro de volta para o Rio de 
Janeiro na parte da tarde.  
O Santo Padre também 
estará no Seminário, onde 
vai passar toda a tarde, 
fará ali sua refeição em 
companhia da comiti-
va, dos seminaristas, dos 
nossos formadores – um 
almoço, portanto, mais 
reservado. Deve abençoar 
uma imagem do Frei Gal-
vão, que nasceu na nossa 
Arquidiocese, em Guara-
tinguetá, e esta imagem 
depois será levada em 
procissão bem mais tarde, 
numa época a ser determi-
nada ainda, provavelmen-
te no mês de outubro – na 
festa de Frei Galvão –, 
 para o local onde será 
construído o futuro san-
tuário dedicado a este 
grande santo, o pri-
meiro santo brasileiro.  
Também receberá no Se-
minário, para um breve 
cumprimento, as irmãs dos 
mosteiros de clausura da 
nossa Arquidiocese; são 
três mosteiros. Esta será 
a programação prevista 
para o Papa Francisco em  
Aparecida.”

Missa do Papa  
Francisco em  

Aparecida será no  
interior da Basílica

A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba está com 
inscrições abertas para 
projetos de Cursos Li-
vres Educacionais e vagas 
para bailarinos no Cor-
po de Baile Municipal. 
 Os editais e regulamen-
tos estão disponíveis 
no site da Fundação, no 
link Editais e Licitações.  
Para ministrar um Cur-
so Livre de capacitação 
e qualificação profissio-
nal é preciso apresentar 

o projeto, adequado às 
normas contidas no edi-
tal, até o dia 19 de julho.  
O proponente pode apre-
sentar propostas com 
carga horária de até 20h, 
40h ou 64h. Para o Cor-
po de Baile Municipal, as 
inscrições estão abertas 
até o dia 26 de julho e há 
10 vagas para bailarinos. 
Os inscritos passarão por 
uma audição no dia 3 de 
agosto, composta por três 
fases, com aula de técni-
ca clássica, variação con-

temporânea e entrevista.  
Os selecionados receberão 
bolsa auxílio no valor de 
R$ 1 mil divido em quatro 
parcelas de R$ 250 por um 
período de quatro meses. 
Todas as inscrições devem 
ser feitas pessoalmente ou 
por procuração na sede 
da Fundacc, na Rua San-
ta Cruz, nº 396, no Cen-
tro de Caraguátatuba, de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 12h e das 14h às 
17h. Mais informações:  
(12) 3897.5661.

Fundacc está com  
inscrições abertas para  
Cursos de Qualificação  
Profissional e Corpo de  

Baile de Caraguá

Com o objetivo de prio-
rizar as crianças e ado-
lescentes de Tremembé e 
mobilizar a sociedade para 
participar e acompanhar 
políticas públicas com este 
enfoque, o prefeito Mar-
celo Vaqueli irá receber 
em seu gabinete, crianças 
e adolescentes para um 
café da manhã. A idéia do 
café da manhã aconteceu 
logo depois que inúme-
ras cartas foram enviadas 
para o Fundo Social por 
crianças e adolescentes 
contendo sugestões e so-
licitações para o Prefeito.  

A iniciativa permite que 
a gestão municipal pos-
sa encontrar melhores 
formas para fortalecer 
políticas voltadas a este 
público, além de ser um 
importante ponto de en-
contro dos participantes 
para troca de informações, 
conhecimentos e experiên-
cias sobre diversos temas.  
Entre as metas estabe-
lecidas pelo programa, 
estão ações nas áreas da 
saúde, educação, prote-
ção contra maus tratos e 
garantias dos direitos. Ao 
tornar a gestão pública 

de Tremembé amiga da 
criança e do adolescente, 
o prefeito reforça ainda 
mais seu plano de governo 
para atuar de forma ativa 
e participativa, com ações 
efetivas e voltadas à me-
lhoria de vida e à garantia 
dos direitos deste público.  
Os interessados devem se 
cadastrar no Fundo Social 
de Solidariedade (ao lado 
do Pronto Atendimento) 
na Avenida Audrá, Centro. 
 Os menores de 18 anos 
deverão comparecer 
acompanhados dos pais ou 
responsáveis.

PREFEITO RECEBERÁ 
CRIANÇAS E  

ADOLESCENTES PARA 
OUVIR SUGESTÕES E 
SOLICITAÇÕES. SAIBA 

COMO PARTICIPAR

A Prefeitura Municipal 
em parceria com o Fun-
do Social convida idosos 
tremembeenses acima de 
60 anos para representar 
o município no JORI ( Jo-
gos Regionais do Interior). 
A necessidade da inclusão 
dos idosos junto a socieda-
de deu origem aos jogos. 
Promovido pelo Fundo 
Social de Solidariedade 
em parceira com a Secre-

taria de Esporte, Lazer e 
Juventude do Estado de 
São Paulo, a intenção é 
integrar a população idosa 
através do esporte para que 
mantenham uma qualida-
de de vida mais elevada. 
 Com regras adaptadas ao 
universo do idoso os jo-
gos contam com 14 mo-
dalidades como: Bocha, 
atletismo, buraco, dama, 
dominó, dança de salão, 

malha, truco, natação,  
vôlei, tênis de mesa e 
xadrez.. A competição 
acontece na cidade de 
Taubaté entre os dias 
24 e 29 de Setembro. 
 Os interessados devem 
comparecer ao Fundo  
Social (Av. Audrá - ao 
lado do Pronto Socor-
ro) para fazer a inscrição, 
para mais informações  
(12) 3674-3910

PREFEITURA  
MUNICIPAL  

CONVIDA IDOSOS  
TREMEMBEENSES 

PARA PARTICIPAR DOS 
JOGOS REGIONAIS DO 

INTERIOR

A Corrida Pinda 2013 
atingiu a meta das ins-
crições mais uma vez. 
As seis mil vagas foram 
completadas antes mes-
mo do término do prazo.  
O evento acontecerá no 
domingo (7), a partir das 
9 horas, na praça Padre 
João de Faria Fialho, Lar-

go do Quartel. Para par-
ticipar da competição é 
necessário retirar o kit.  
A entrega vai ser feita sex-
ta-feira (5) e sábado (6), 
no ginásio Juca Moreira.  
Nesta sexta-feira, a en-
trega acontece das 14 
às 21 horas; no sába-
do, das 9 às 17 horas.  

A prova contará com a 
corrida de 10 km, 4 km, 
caminhada e percursos 
menores para crianças.  
É obrigatório o uso da ca-
miseta com a numeração, 
o chip deverá ser amar-
rado no cordão do tênis e 
devolvido ao término do 
percurso.

Entrega de kits da  
Corrida de  

Pindamonhangaba  
será dia:

05/07 e 07/07 - Ter entre 16 e 67 anos (sendo que a primeira doação deve ser feita até os 60 anos. 
Menor deve ter consentimento formal dos pais);
- Não é necessário estar em jejum, apenas evite alimentos gordurosos;
- Ter uma boa saúde;
- Pesar mais de 50 quilos;
- Dormir bem na noite anterior;
- É obrigatório apresentar documento com foto;
- Beber bastante líquido após a doação;
- Evitar grandes esforços físicos;
Intervalo entre as doações: 
- Homem : 60 dias; 
- Mulheres: 90 dias.
Não pode doar sangue pessoas quem:
- Possuem alguma doença transmissível pelo sangue;
- Fez tatuagem ou piercing há menos de 12 meses;
- Ingeriou bebida alcóólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação.

O Corpo de Bombeiros de 
Pindamonhangaba realiza 
no próximo dia 17 de julho 
uma campanha para doa-
ção de sangue em Pinda-

monhangaba. A campanha 
será realiza das 8h às 12h 
no Colégio Bom Jesus (an-
tigo Externato São José), 
localizado na rua Praça 

Barão do Rio Branco - 59. 
Os doadores receberão um 
certificado do Corpo de 
Bombeiros registrando a 
doeação.

Veja abaixo as orientações para ser um doador:

Bombeiros realizam campanha de 
doação de sangue em Pinda
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.
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Miscelânea

Leia e Anuncie
A Gazeta dos Municípios 

(12) 3672 2257

Curiosidades

Não se sabe exatamente a data do nascimento de Jesus. O dia 25 de dezembro é 
apenas uma adaptação das festas do deus Sol dos povos pagãos, adquirida pelos 
romanos? Verdade. A data do nascimento de Jesus ainda é muito discutida. Devido a 
falhas do calendário, há quem diga que Jesus teria nascido por volta do ano 6 depois 
de Cristo. Porém, considerando que Jesus nasceu pouco tempo antes da morte de 
Herodes, isto coloca-nos numa data anterior há 4 anos antes de Cristo. Alguns histo-
riadores afirmam ainda que Jesus nasceu no mês de agosto do ano 7 antes de Cristo. 
José, esposo de Maria, a mãe de Jesus, nasceu em Belém, tal como Jesus? Verdade. 
Aliás, foi exatamente porque José era de Belém que ele e Maria tiveram que se des-
locar até lá para se registrarem no recenseamento decretado pelo Imperador Otávio 
Augusto. Todas as pessoas que viviam no Império Romano tinham que se registrarem 
nas cidades onde nasceram. 
A primeira árvore de Natal foi criada em Nova Iorque, no Natal de 1888? Mentira. 
A primeira árvore de Natal foi decorada em Riga, na Letônia, em 1510. O pinhei-
ro é usado como árvore de Natal porque, na neve do inverno europeu, ele é a única 
árvore que permanece verde? Verdade. Os cristãos da antiga Europa ornamentavam 
suas casas com pinheiros no dia de Natal, porque ele é a única árvore que, na neve 
do inverno, permanece verde. A tradição transferiu-se para o Brasil, embora aqui não 
tenhamos neve.

Humor

Isto é Brasil
- Pra mim, roubar 11 milhões, eu preciso de algumas bananas de dinamite, e você?
- Pra mim, somente de alguns eleitores bananas...
Uma loira, uma ruiva e uma morena vão assaltar um banco e na fuga encontraram um 
guarda. Cada uma se esconde em um saco de lixo que acharam. O policial desconfia-
do chuta o primeiro saco, onde está a morena e ela finge ser um cão:
- Au! Au! Au!
O policial chuta o segundo saco e a ruiva finge ser um gato:
- Miau! Miau! Miau!
Ele então chuta o terceiro saco onde está a loira e ela grita:
- Batatas! Batatas! Batatas!

A menininha “loira” voltou da aula toda feliz e foi logo dizendo pro pai:
- Papai, hoje eu aprendi qual é o meu braço esquerdo!
- Qual é? Pergunta o pai.
- Este (mostrando o braço esquerdo).
- E qual é o direito?
- Eu ainda não sei, mas eu vou aprender amanhã!

Um camponês passa junto a uma lápide de onde se lê: “Aqui jaz um advogado, um 
homem honesto, um homem íntegro”.
E o camponês exclama assustado:
- Virgem Santíssima! Enterraram três homens na mesma cova!

Na escola, a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e seu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.

Mensagens

Um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para contar e guardar para sempre. 
Algumas pessoas são sim eternas... dentro da gente.

Levo cortes, sou ignorado, engulo grosserias e as pessoas ainda querem que eu seja 
sempre amigável...

Aprendi que o amor chega na hora exata. Que a maturidade vem aos poucos. Que 
a família é tudo. Que amigos bons e sinceros são poucos. Que cuidar da sua vida é 
sempre a melhor opção. Que dias melhores sempre virão. Que na vida, nem tudo vale 
a pena. E principalmente que minha felicidade depende das escolhas que eu faço.

Nunca chore diante das pessoas que não entendem o significado das suas lágrimas 
porque amar é uma arte mais nem todo mundo é artista.

Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não 
existirão resultados.

Da vida eu só espero rir dos tombos, aprender com os erros e continuar acreditando 
que no final tudo vai dar certo...

Há momentos em que Deus é tão tocado pelo o que vê em nós, que nos dá aquilo que 
precisamos e não apenas o que pedimos.

Por mais difícil que algo possa parecer, jamais desista antes de tentar.

Tem gente que é especialista em detectar pecados dos outros, mas é míope para en-
xergar os próprios pecados.

Pensamentos

Venho de tantas tempestades que até perdi o medo de chuva!
O ideal é ser feliz e não perfeito!
Matar um leão por dia é fácil... Difícil mesmo é desviar das antas.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falar de vida.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as frequentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te a viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio. 
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.

www.agazetadosmunicipios.com.br

Onde se Le na edição do dia: 
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Errata

Após o término da edição 
do projeto Nosso Bairro 
Araretama, toda a equipe 
de organização e de mo-

nitoria esteve reunida para 
avaliar as oficinas e ajustar 
detalhes, já que o projeto 
estará a partir de 7 de julho 

no bairro do Cícero Prado/
CDHU, em Moreira César.
A abertura acontecerá a 
partir das 13 horas.

Pindamonhangaba: 
Monitores do  

projeto Nosso Bairro 
fazem avaliação

O prefeito Marcelo Va-
queli esteve reunido com 
representantes do Centro 
Paula Souza em São Pau-
lo na manhã do dia(26) 
para confirmar a chegada 
da instituição na cidade. A 
chegada dos cursos técni-
cos já havia sido anuncia-
da pelo prefeito como uma 
das prioridades do plano 
de governo e nesta sema-
na a notícia se confirmou. 
Inicialmente, a pedido do 
Centro Paula Souza um 
curso somente será aber-
to, Administração, com 40 
vagas. As aulas acontece-
rão no período noturno nas 
dependências da Escola 
Maria Dulce no Parque das 

Fontes.  O curso de Ad-
ministração é destinado a 
alunos que já concluíram o 
Ensino Médio, pois a gra-
de curricular inclui apenas 
disciplinas técnicas. A du-
ração é de um ano e meio, 
sendo 5 horas/aula por 
noite, de segunda à sexta-
feira. As aulas tem previ-
são de início no começo 
de fevereiro de 2014. As-
sim como todos os cursos 
administrados pelo Centro 
Paula Souza, os alunos de 
Tremembé terão que pres-
tar um vestibulinho para 
garantirem a vaga e as ins-
crições são gratuitas. “Este 
convênio vem a somar 
com tudo que estamos pro-

pondo. É mais uma opor-
tunidade de qualificação 
para nossos alunos que vai 
facilitar a entrada no mer-
cado de trabalho, sem con-
tar da credibilidade dos 
cursos administrados pelo 
Centro Paula Souza”, afir-
ma o prefeito. “Nossa re-
gião necessita de pessoas 
qualificadas que atendam 
a demanda das empresas 
e este é o principal objeti-
vo do Centro Paula Souza. 
A conseqüência disso são 
melhores empregos e me-
lhores salários, possibili-
tando ao jovem a oportu-
nidade de prosseguir seus 
estudos alcançando o nível 
universitário”, completa.

VAQUELI FAZ ACORDO 
COM CENTRO PAULA SOU-

ZA E TREMEMBÉ TERÁ 
CURSO TÉCNICO GRATUI-

TO EM 2014

O tradicional Festival da 
Tainha chega em sua 10ª 
edição. A festa começa 
nesta sexta (5) e segue até 
terça (9), feriado da Re-
volução Constitucionalis-
ta, no entreposto de pesca 
do bairro Porto Novo. E 
o público poderá confe-
rir iguarias da tradicional 
gastronomia caiçara como 
tainha na brasa, bolinho de 
tainha, escabeche de tai-
nha, entre outros. No ano 
passado, o festival recebeu 
25 mil visitantes, que con-
sumiram 13 toneladas do 
peixe nos pratos que foram 
comercializados. O Fes-
tival da Tainha foi criado 
pelo Governo Municipal 
em 2003 com o objetivo 
de incrementar o turismo 
na região sul de Caraguá 
e fomentar o turismo na 

baixa temporada. Naque-
la época, uma equipe da 
secretaria de Turismo foi 
conhecer a estrutura do 
festival de Bertioga. Cul-
tura - Um dos destaques 
da festa será a “Tenda da 
Cultura Caiçara”, espaço 
organizado pelo Arquivo 
Público “Arino Sant’Ana 
de Barros”, da Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba (Fundacc), 
com apoio da secretaria 
municipal de Turismo. O 
público terá várias opções 
de entretenimento na ten-
da como assistir a apre-
sentação do documentário 
“Vida de Pescador”, ela-
borado com depoimentos 
dos moradores da região; 
Contação de Estórias com 
os atores Ângelo Pereira e 
Rita Brugnerotti; e a ex-

posição “Juqueriquerê”, 
sobre a história e cultu-
ra do bairro Porto Novo, 
composta por fotos do rio 
e da região, além de ma-
pas e livros antigos. A ten-
da funcionará na sexta (5), 
das 18h às 22h e de sába-
do (6) a terça (9), das 12h 
às 22h. O Festival da Tai-
nha é uma realização do  
Governo Municipal, por 
meio da secretaria mu-
nicipal de Turismo, em 
parceria com a Asso-
ciação dos Pescadores 
da Zona Sul de Cara-
guatatuba (Assopazca). 
Serviço: 10º Festival 
da Tainha; De 5 a 9 de  
julho; Horários: das 19h 
às 0h (dia 5) e das 12h 
às 0h (dias 6, 7, 8 e 9).  
I n f o r m a ç õ e s :  
(12) 3897-7920

10º Festival da Tainha 
começa sexta em  

Caraguátatuba

A Campanha Nacional de 
Vacinação Contra Polio-
mielite segue até a próxi-
ma sexta-feira (5/7/2013) 
em Caraguá. Até o mo-
mento, a cidade já atingiu 
cerca de 94% do público 
alvo - crianças de 6 me-
ses até 5 anos incomple-
tos. A meta é vacinar 95% 
desta faixa etária. Quem 
não conseguiu vacinar 
os filhos pode procurar a 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) mais próxima de 
sua residência ou o Cen-
tro de Atendimento Ma-

terno Infantil, no Centro.  
As crianças que foram 
imunizadas em outras oca-
siões também devem to-
mar as duas gotinhas, que 
equivalem à dose oral da 
vacina, mesmo se apresen-
tarem tosse, gripe, rinite 
ou diarreia. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, somente 
a prevenção com a vaci-
na garante que a criança 
esteja prevenida contra a 
Poliomielite. Assim como 
em 2012, os menores de 
seis meses serão vacina-
dos com a dose injetável, 

considerada mais segura 
e eficaz pela Organização 
Mundial da Saúde. O Bra-
sil não tem registros de pa-
ralisia infantil há 24 anos.  
O último caso notifi-
cado foi em 1989, na 
Paraíba. Poliomielite -  
A pólio, também conheci-
da como paralisia infan-
til, é uma infecção viral 
causada pelo poliovírus.  
A doença pode ser 
moderada ou severa.  
Nos casos mais graves 
pode levar a paralisia e a 
morte.

UBS Perequê Mirim (CIDE Sul) – Av. José Geraldo Fernandes da Silva Filho, s/nº - 
Tel. 3888-2042

UBS Porto Novo – Avenida José Herculano, 6.560 - Tel. 3887-6131/3888-3001

UBS Morro do Algodão – Avenida Geraldo Lopes, 27 - Tel. 3887-9100

UBS Tinga – Rua Antonio dos Santos, 20 - Tel. 3883-3277/3882-4664

UBS Jaraguazinho – Rua Benedito Silvério Santana, 57 - Tel. 3883-3500

UBS Casa Branca (CIDE Norte) – Rua José Pedro de Oliveira Barbosa, 799 -  
Tel. 3883-7007

UBS Jetuba – Rua Geraldo Cordeiro de Souza, 270 - Tel. 3884-4090

UBS Massaguaçu – Rua Irineu de Mello Neto, 600 - Tel. 3884-1999

Centro de Atendimento Materno Infantil – Av. Rio de Janeiro, s/nº, 1º andar, sala de 
vacinação - Jardim Primavera - Tel. 3897-2100 ou 3897-2141

Locais de vacinação

Vacinação contra  
Poliomielite foi  

prorrogada até dia  
05-06 em  

Caraguátatuba

Os atletas de Caraguá 
competirão este ano em 
todas as modalidades dos 
57º Jogos Regionais. A de-
legação será composta por 
aproximadamente 350 es-
portistas. O grupo integra a 
1ª Divisão do evento, jun-
to com os municípios de 
Jacareí, Mogi das Cruzes, 
Pindamonhangaba, São 
José dos Campos, São Se-
bastião, Suzano, Taubaté e 
Ubatuba. No ano passado, 
a delegação de Caraguá foi 
composta por 250 atletas. 
O chefe responsável pela 
equipe de Caraguá, Da-
goberto Oliveira Azevedo, 
disse que houve renovação 
no grupo. “Temos um gru-
po misto, com esportistas 
experientes e novatos, e 
chance de medalhas na na-
tação, atletismo, judô e ca-
poeira. Queremos garantir 
vagas nos Jogos Abertos 
de Mogi das Cruzes, que 
serão em outubro”, disse. 
No primeiro dia, o muni-
cípio enfrenta Suzano e 
Taubaté no torneio de judô 
por equipes. Já na sexta-
feira, as disputas serão 
individuais. O professor 

de judô de Caraguá, Ar-
tur Zumbano, disse que 
intensificou o treinamento 
técnico e físico de seus 18 
atletas (11 homens e sete 
mulheres). Ele destaca 
que, devido à delegação 
de Caraguá estar na 1ª Di-
visão, a competição será 
ainda mais acirrada, mas 
o grupo buscará bons re-
sultados para a cidade. As 
chances de medalhas nas 
piscinas são na categoria 
PCD (Pessoas com Defici-
ência), que tem atletas ex-
perientes nos nados peito e 
costas (50 e 100 metros). 
Entre os destaques, es-
tão os nadadores Fabiano 
Freitas Daniel, Ana Ma-
ria Laurindo e Ana Paula 
Silva. O coordenador de 
natação, Camillo Furlan, 
disse que alguns esportis-
tas já foram até campeões 
dos Jogos Abertos. “Te-
mos atletas que integraram 
as escolinhas de natação 
e atualmente treinam no 
Sesi, em São Paulo”. Ao 
todo, são 22 nadadores no 
Centro Esportivo.  A 57ª 
edição terá, ao todo, oito 
mil atletas de 43 cidades, 

que competem entre os 
dias 3 e 13 de julho em 
20 modalidades. O públi-
co poderá conferir dispu-
tas de atletismo, atletismo 
PCD, basquetebol, biribol, 
bocha, capoeira, ciclismo, 
damas, futebol, futsal, gi-
nástica artística, ginástica 
rítmica, handebol, judô, 
karatê, malha, natação, 
natação PCD, taekwondo, 
tênis, tênis de mesa, vôlei 
de praia, voleibol, xadrez 
e das modalidades extras 
beach soccer futevôlei.  A 
realização é da secretaria 
de Esporte, Lazer e Ju-
ventude do Estado de São 
Paulo em parceria com 
o Governo Municipal de 
Caraguá.  O evento con-
ta com o apoio do Centro 
Universitário Módulo e da 
Imarui – Litoral Norte Dis-
tribuição e Logística Ltda.  
A programação diária e 
os locais de competição 
podem ser consultados no 
site: www.jogosregionais.
caraguatatuba.sp.gov.br 
e na Fan Page oficial dos 
Jogos, no endereço: www.
facebook.com/regionais-
caragua.

Caraguátatuba amplia  
participação nos Jogos  

Regionais


