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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 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 Pinda  

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

Até 1º de agosto, o Cen-
tro Universitário Senac 
- Campus Campos do Jor-
dão está com inscrições 
abertas para cursos de pós-
graduação do 2º Semestre 
2013 nas áreas de gastro-
nomia, hotelaria, gestão e 
educação. Destaque para 
os títulos presenciais Ad-
ministração Hotelaria e 
Gastronomia: história e 
cultura. A especialização 
em Administração Hote-
laria prepara o profissio-
nal para atuar na gestão 
hoteleira e nos serviços 
de hospitalidade. Durante 
o curso, o aluno conhece 
os fundamentos da admi-
nistração, planejamento 
estratégico e os processos 
das áreas de hospedagem, 

alimentos, bebidas, even-
tos, logística e cadeia de 
suprimentos. O diferencial 
do curso é a possibilidade 
dos estudantes vivencia-
rem a prática profissional 
no Grande Hotel São Pe-
dro ou no Grande Hotel 
Campos do Jordão, ambos 
hotéis-escola Senac, com 
padrão cinco estrelas. Já 
o título Gastronomia: his-
tória e cultura oferece aos 
participantes a oportuni-
dade de analisar práticas 
alimentares e gastronômi-
cas em seu meio social e 
histórico.  O curso prioriza 
a interdisciplinaridade e 
busca fomentar, durantes 
as aulas, novas aborda-
gens e reflexões sobre as 
teorias alimentares e a gas-

tronomia. Os candidatos 
também têm à disposição 
títulos de pós-graduação a 
distância. Esse cursos se-
rão ofertados por meio do 
portal Senac EAD - www.
ead.senac.br, site que con-
centra os cursos a distância 
da instituição. O Centro 
Universitário Senac – 
Campus Campos do Jordão 
oferta especializações em  
Gestão do Relacionamento 
com o Cliente, Gestão Em-
preendedora, Docência no 
Ensino Superior, Design 
Instrucional, e Tecnologias 
na Aprendizagem. Inscri-
ções e outras informações 
sobre os cursos de pós-gra-
duação da instituição estão 
no site: www.sp.senac.br/
posgraduacao.

Senac Campos do  
Jordão oferece títulos 

de pós-graduação  
presenciais e a  

distância

A equipe de vacinação da 
Secretaria de Saúde e As-
sistência Social da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
realizou no sábado (29), 
a imunização das pessoas 
que irão à JMJ - Jornada 
Mundial da Juventude e 
também dos pindenses que 
irão receber angolanos e 
italianos que chegam a ci-
dade a partir de 15 de ju-
lho. A Jornada Mundial da 
Juventude será promovida 
no Rio de Janeiro entre 
os dias 23 e 28 de julho. 
No entanto, a imunização 
contra sarampo, caxumba 
e rubéola deve ser feita 15 
dias antes do contato com 
pessoas de outras localida-
des. Além destas vacinas, 
as pessoas que vão à ca-
pital fluminense também 

receberam a imunização 
da H1N1. De acordo com 
as informações da Secreta-
ria de Saúde, a vacinação 
é um trabalho preventivo, 
porque o município terá a 
presença de pessoas que 
poderão vir doentes. Os 
pindenses que vão à JMJ 
e não tiveram a possibili-
dade de comparecer à sala 
de vacinação do Centro 
de Especialidades Médi-
cas no sábado, deverão 
se imunizar o mais breve 
possível. O diácono Car-
los Domingos vai ao Rio 
de Janeiro e disse que a 
prevenção é muito impor-
tante, porque o Brasil vai 
receber pessoas de vários 
lugares e garante que será 
muito bom levar os jovens 
de Pindamonhangaba para 

o evento. “A expectativa 
para a Jornada é a melhor 
possível. Já tive a oportu-
nidade de estar com o Papa 
João Paulo II, em Apare-
cida, depois bem próxi-
mo do Papa Bento XVI. 
Agora levar estes jovens 
para este momento úni-
co da igreja, com o Papa 
Francisco, é fascinante”, 
afirmou o diácono. Liana 
Maria Cavalheiro trabalha 
no Instituto Salesianos e 
o local receberá os visi-
tantes de outros países.  
Ela foi ao Posto de Saúde 
para se imunizar e conta 
que está muito contente 
em receber os angolanos, 
porque eles irão conhe-
cer a cidade e o trabalho 
social desenvolvido pela  
entidade.

Saúde imuniza pessoas 
para Jornada Mundial 

da Juventude

A partir de amanhã, Cara-
guatatuba recebe as dele-
gações de 43 cidades para 
a realização dos 57ª Jogos 
Regionais do Vale do Para-
íba, Serra da Mantiqueira 
e Litoral Norte. Uma das 
cidades que pode se desta-
car entre as primeiras co-
locadas é Taubaté, graças a 
uma nova visão de investi-
mentos no setor esportivo. 
A delegação taubateana 

levará cerca de 430 pesso-
as, incluindo atletas e co-
missão técnica que estarão 
envolvidos nas disputas de 
33, das 39 modalidades. O 
objetivo para 2013 é subir 
três ou mais colocações 
na classificação geral, na 
pontuação e no quadro 
de medalhas. As equipes 
têm recebido constantes 
investimentos e intensi-
ficado seus treinos para 

melhorarem suas marcas.  
Na última participação, 
Taubaté ficou em 7º lugar. 
Segundo a Secretaria de 
Esportes, as  grandes ex-
pectativas estão nas equi-
pes que tem mantido bons 
desempenhos nos campe-
onatos e nas que garanti-
ram o ouro na última edi-
ção, como o vôlei, vôlei de 
praia, handebol, capoeira  
e futsal.

Taubaté busca estar  
entre os primeiros  

quatro colocados no 
57º Jogos Regionais

A primeira turma de atle-
tas de Jacareí que disputa-
rá os 57º Jogos Regionais 
embarcou para a cidade-
sede, Caraguatatuba, na 
manhã desta quarta-feira 
(3). Os jogos vão até dia 
14 e a delegação jacareien-
se terá, ao todo, quase 500 
pessoas entre atletas, téc-
nicos, dirigentes e pesso-
al de apoio. A delegação 
jacareiense está alojada 
na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Edna 
Maria Nogueira Ferraz, no 
bairro Perequê Mirim. Ja-
careí disputará todas as 24 
modalidades oficiais dos 
jogos, inclusive atletis-
mo e natação específicas 
para pessoas com defici-
ência. Além destas duas, 
a cidade estará na disputa 
de basquete, bocha, ca-
poeira, ciclismo, damas, 
futebol, futsal, ginástica 
artística, ginástica rítmi-

ca, handebol, judô, caratê, 
malha, natação, atletismo, 
taekwondo, tênis, tênis de 
mesa, vôlei de praia, vô-
lei, biribol e xadrez. A di-
retora de esportes, Sandra 
Lopes, da Secretaria de 
Esportes e Recreação, diz 
que a expectativa é a me-
lhor possível. “Todos es-
tão empenhados, otimistas 
e confiantes em conquistar 
bons resultados para Jaca-
reí”, disse.

Atletas de Jacareí já estão em  
Caraguatatuba para os 57º Jogos 

Regionais
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Atenção:
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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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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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: 
22-23-24-06 de 2013 Edição 000, Leia-se Edição 1000. 

25-06 de 2013 de 001, Leia-se Edição 1001.
26-06 de 2013 de 002, Leia-se Edição 1002.
27-06 de 2013 de 003, Leia-se Edição 1003.
28-06 de 2013 de 004, Leia-se Edição 1004.

29-30 e 01 de Julho  de 2013 de 005, Leia-se Edição 1005.

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 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 dia 05-07 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 postos Poupatempo 
não funcionam na próxi-
ma terça-feira, 9 de ju-
lho, feriado estadual em 
comemoração à Revolu-
ção Constitucionalista de 
1932. Na segunda-feira, 
8 de julho, o atendimen-

to acontece normalmen-
te.  Na quarta-feira, 10 de 
julho, as 32 unidades que 
atendem a Capital, Grande 
São Paulo, Litoral e Inte-
rior prestarão os serviços 
conforme os seus respecti-
vos horários habituais. In-

formações sobre todos os 
serviços prestados pelos 
postos Poupatempo po-
dem ser obtidas pela inter-
net, no www.poupatempo.
sp.gov.br, ou pelo Disque 
Poupatempo (0800 772 36 
33 – ligação gratuita).

Postos Poupatempo  
fecham no feriado

Sexta-feira – 05/07/2013
18h00 – Oficina Oswaldo Santana (editor 
dos filmes Bruna Surfistinha e Tropicália)
20h00 – Oficina (captação de recursos) – 
Rogerio Ribeiro
20h00 às 23h00 – Mostra de Documen-
tários:
- Que direitos são esses;
- Arrigo Barnabé, o Eterno Marginal;
- Das Festas, Fogos, Para-raios.
Local: Centro Turístico e Cultural – Nel-
son José Oliveira Coelho “Nelsinho do 
Vale”

Sábado – 06/07/2013

10h00 às 12h00 – Passeio fotográfico pe-
las ruas da cidade
Local: Cineclube Parahy
16h00 – Oficina roteiro – Alexandre Gen-
nari
+ exibição dos curtas: Os Sons do Divi-
no + Ouço Passos no Escuro (Gennari e 
Pipoca)
19h00 às 23h00 – Mostra de filmes Lui-
zenses:
- Mai será o Benedito – Pipoca;
- O mistério da Matriz – Parahy;
- Documentário Mestre Afonso Pinto 
(Vida e obra).
Local: Capela das Mercês
20h00 – Projeção audiovisual das ima-
gens do passeio fotográfico (SLP.INFO)
Local: Centro Turístico e Cultural – Nel-
son José Oliveira Coelho “Nelsinho do 
Vale”
21h30 – Cordel Caipira e poesias com  
Ditão Virgílio
22h00 – Orquestra meninos do GAMT
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Domingo – 07/07/2013

10h00 – Mostra infantil KIRUKU E A 
FEITICEIRA:
Animação franco-belga de 1998 sobre 
lenda africana – Direção de Miguel Oce-
lot
14h00 – Mostra Fora do Eixo (Coletivo):
- Cidade improvisada;
- Pinheirinho.
18h00 – Mesa de debates e encerramento/
Produção Independente
Local: Centro Turístico e Cultural – Nel-
son José Oliveira Coelho “Nelsinho do 

Vale”
14h00 – Apresentação da peça teatral 
João e Maria com a Trupe Contos & Fu-
xicos
15h00 – Banda Estrambelhados
Local: Praça Benedito Alves Godoi - Alto 
do Cruzeiro

Sábado – 13/07/2013

22h00 – Mr. Sound
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Domingo – 14/07/2013

14h00 – Moda de viola e poesias caipiras 
com a dupla Figueira e Figueiredo
15h00 – Célio e Léo Tibúrcio
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Sábado – 20/07/2013

22h00 – Toninho Mattos – Show lado A 
lado B
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Domingo – 21/07/2013

15h30 – Moda de Viola com a dupla Cui-
telinho e Beija flor
16h30 – Cordel Caipira e poesias com Di-
tão Virgílio
17h00 – Wilson Cruz & Cristiano
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Sábado – 27/07/2013

19h00 – Lançamento do livro “História 
de uma perna só 2” (ProAC)  – Ditão Vir-
gílio
Local: Centro Turístico e Cultural Nelson 
José Oliveira Coelho
22h00 – João Oliveira e a Cidade da Mata
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Domingo 28/07/2013

14h00 – Sarau de poesias com o gru-
po “LIRICAS E PROSAS – MATO 
ADENTRO, GENTE AFORA” 

15h00 – Show Lumumba e Família Omo
-Ylu
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Programação

São Luiz do Paraitinga: 
13ª TEMPORADA DE  

INVERNO –  
UM FRIUZINHO  
ESQUENTADÔ!

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Governo/
Departamento de Meio 
Ambiente, está realizan-
do, desde a última sema-
na, o transplante de mais 
20 palmeiras da Avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso. As árvores estão 
sendo retiradas da área da 
avenida que será duplica-
da e repostas na mesma 

avenida. O transplante era 
a única alternativa da Pre-
feitura para salvar as pal-
meiras que estão no trecho 
da avenida que receberá 
as obras de duplicação. 
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Meio Ambiente, devido 
ao tamanho e peso dessas 
árvores, seria muito com-
plexo transplantá-las para 
outro local que não fosse 

a mesma avenida, arris-
cando a morte de algumas 
unidades. Até o momento, 
15 palmeiras foram trans-
plantadas com sucesso.  
Outras cinco estão aguar-
dando para serem replan-
tadas em novos locais, 
também ao longo da aveni-
da. A ação, realizada pelo 
Departamento de Meio 
Ambiente, tem apoio do 
Exército.

Prefeitura transplanta palmeiras 
na avenida Nossa Senhora do 

Bom Sucesso


