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A GAzetA dos Municípios

Igreja do Rosário de 
Taubaté em campanha 

para restauração

3ª Festa da Cozinha 
Caipira em São Luiz

Participe da Gincana
da Solidariedade

em Tremembé

Unidos do Jardim
Rezende é campeão da 
Segundona em Pinda

Três belos gols de ca-
beça marcaram a deci-
são entre Unidos do Jar-
dim Rezende e Cidade 
Nova Unidos do Jardim
 Rezende e Cidade Nova 
fizeram a final do Cam-
peonato Amador da Se-
gunda Divisão na manhã 

A Diocese de Tauba-
té, através da Fundação 
Dom Couto, abriu as por-
tas da Igreja do Rosário
 para uma visita de fi-
éis da cidade. O ob-
jetivo foi mostrar a
 necessidade de apoio 
para arrecadação de 
R$ 1,8 milhão para as
 obras de restauração. 
A igreja está interdita-
da desde 2010 e preten-

de domingo, dia 27, no 
Estádio Pinheiro Júnior, 
da AA Ferroviária, no 
bairro Boa Vista, pro-
movido pela LPMP-Li-
ga Pindamonhangabense 
Municipal de 
Futebol, administração 
Vlamir Lucas de Souza 

de reabir de vez as portas 
até dezembro deste ano.
A Igreja do Rosário 
tem imenso valor cul-
tural e arquitetônico
 para Taubaté e região. 
Foi construída entre 
1700 e 1705, de taipa 
de pilão, por escravos. 
Por isso é conhecida e 
batizada como Igreja 
Nossa Senhora do Rosá-
rio dos Homens Pretos.

Lima-“Macarrão”. A taça 
de campeão ficou com 
o Unidos do Jardim Re-
zende na vitória por 2 a 
1, de virada, com gols de 
Adriano e Luciano, ambos 
de cabeça, descontando 
Plínio, também de cabe-
ça, para o Cidade Nova.

O movimento em busca de 
auxílio financeiro começa 
a ser desenvolvido em toda 
Diocese. Dois números 
de contas bancárias estão 
disponíveis: Banco 
do Brasil-Ag.0518, cc 
29.179-x e CEF-Ag. 2898, 
cc 1169-- 3. O que fal-
ta, além dos recursos é a 
assinatura de convênio 
com a Prefeitura, para a 
continuação do projeto.
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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 Galvao 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 Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
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 co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após varias 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 fim do século 19, o Papai Noel era representado com uma 
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista 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 Weeklvs 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 Pólo Norte e, com 
um 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
Era uma vez, uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o outono, 
a formiguinha trabalhou sem parar, armazenando comida para o inverno. Não apro-
veitou o Sol, da brisa suave dos fins das tarde e nem brindou com os amigos, ao final 
do trabalho, tomando umas cervejinhas. Seu nome era “Trabalho” e seu sobrenome 
“Sempre”. Enquanto isso, a cigarra só queria saber de cantar nas rodas de amigos, nos 
bares da cidade, não desperdiçando nem um minutinho sequer. Cantou durante todo 
o outono, dançou, aproveitou o Sol, curtiu prá valer, sem pensar no inverno que esta-
va por vir. Então, passando alguns dias, começou a esfriar. Era o inverno que estava 
chegando. A formiguinha exausta de tanto trabalho entrou em sua singela toca cheia 
de comida. Mas alguém chama por seu nome, do lado de fora da toca. Quando abriu a 
porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu. Sua amiga cigarra estava dentro 
de uma Ferrari vermelha com um aconchegante casaco de Visom. E a cigarra disse 
para a formiguinha:
- Olá amiga! Vou passar o inverno em Paris. Será que a amiga poderia cuidar da minha 
toca?
E a formiguinha respondeu:
- Claro, sem problemas! Mas o que aconteceu? Como é que você conseguiu dinheiro 
prá comprar essa Ferrari, seu casão de Visom e agora ir à Paris?
E a cigarra respondeu:
- Imagine você! Eu estava cantando em um bar na semana passada e alguém gostou 
da minha voz. Fechamos um contrato de seis meses para fazer shows pela Europa. A 
propósito, a amiga deseja alguma coisa de lá?
E a formiguinha respondeu:
- Desejo sim. Se você encontrar por lá um tal de La Fontaine (autor da fábula original), 
manda ele ir “catar lata”.

Mensagens
Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não 
encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna escravo de hábitos, 
repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda a marca, não arrisca vestir 
uma nova cor, quem não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem 
não vira a mesa quando está infeliz com seu trabalho ou amor, quem não arrisca o certo 
pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não permite, pelo menos uma vez na vida 
fugir dos conselhos sensatos.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. Não se pre-
ocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem perder o rumo. Se ne-
cessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta, quando for demais. Contribua pintando 
um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus sonhos. Divirta-se com seus amigos. Para 
de caminhar em círculos. Prefira se e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te 
tal como és. Evita se prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da 
ilusão. Aceita que o caminho, às vezes, é mesmo difícil. Que a luz te guie, porém, não 
se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o elevador, pois sempre 
haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz.
***
Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos em permane-
cer nela mais do que o tempo necessário, perderemos a alegria e o sentido das outras 
etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa e sacuda a 
poeira. Desapegar-se é renovar votos de esperança de si mesmo. E dar-se uma nova 
oportunidade de construir uma nova história melhor.  Liberte-se de tudo aquilo que não 
tem te feito bem. 

Pensamentos
Que seja feito a vontade de Deus.

Não desista, se está difícil é porque vale a pena.

O amor não se define, apenas sente-se.

A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.

Todo homem é poeta quando está apaixonado.

O mestre disse: Quem se modera raramente se perde.

Há idéias que chegam a mente, sem ainda alcançar os lábios.

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.

Haja ou não os deuses, deles sempre seremos servos.

Com os objetivos de evitar 
acidentes de trânsito e au-
xiliar os deficientes visu-
ais a atravessarem as ruas 
da cidade, a Prefeitura de 
Taubaté deverá implan-
tar semáforos sonoros na 
cidade. De acordo com a 
secretaria de Mobilidade 
Urbana, serão instalados 
56 equipamentos nas vias 
com maiores fluxo de pes-
soas. Para isso, a prefei-
tura aguarda a liberação 
da verba de R$ 3.415.232 
do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimen-
to) do governo federal, 
para iniciar o processo 
de compra e instalação.
“Os mecanismos sonoros 
servem para auxiliar a tra-
vessia de pessoas portado-
ras de deficiência visual, 
o que proporciona a elas 
uma mobilidade segura 
pelas vias de Taubaté”, 
disse a secretária Dolo-
res Moreno Pino, a Lola.
O governo Ortiz Junior 
(PSDB) não informou os 
locais em que devem ser 
instalados e qual tipo de 

mecanismo será adquirido.
Semáforos / O aparelho 
funciona de forma sim-
ples: para ativar o semá-
foro, basta pressionar um 
botão. O deficiente visual 
escutará dois bipes, que 
indicam que o dispositivo 
foi acionado. Assim que 
outro som, mais alto, é 
emitido, o sinal vermelho 
é indicado para o motorista
(fechado) e o pedestre 
pode atravessar a rua.
Ainda há outro tipo de apa-
relho em que o pedestre 
não precisa apertar o botão 
— neste caso, o semáforo 
emite o som, que indica 
passagem livre, quando ti-
ver vermelho ao motorista.
Segundo o vendedor e 
vice-presidente da Asso-
ciação dos Deficientes 
Visuais de Taubaté, Luiz 
Antonio Pedrosa, 47 anos, 
a cidade já conta com estes 
mecanismos. São cinco. 
Mas estão quebrados ou 
funcionam ‘quando que-
rem’. Eles ficam na traves-
sia da Dom Epaminondas 
para o calçadão, atrás da 

igreja Santa Terezinha, em 
frente ao Sesi (na Voluntá-
rio Benedito Sérgio), pró-
ximo ao Centro Cultural 
(na praça Coronel Vitoria-
no) e no cruzamento entre 
as ruas Barão da Pedra 
Negra e Nove de Julho.
“Tivemos que pedir ao 
ex-prefeito Roberto Pei-
xoto [durante a gestão] 
para que fossem instala-
dos. Porém, não fizeram a 
modernização. Para atra-
vessar as ruas de Tauba-
té, nós [os cegos] temos 
que contar com a ajuda 
das pessoas que estão por 
perto”, disse Pedrosa.
Afim de discutir melho-
rias, Pedrosa deverá rea-
lizar na próxima semana 
uma reunião com mem-
bros da secretaria de Mo-
bilidade Urbana.  Para 
ele, todos os cruzamentos 
da região central e frentes 
de escolas deveriam rece-
ber os semáforos sonoros. 
“Tem muita coisa ain-
da a ser feita em Taubaté 
em prol aos deficientes”, 
completou o vendedor.

Taubaté vai ter 56
Sinais sonoros para
ajudar deficientes
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As aulas serão sobre 
a Resolução CNAS 
nº 109 que tipifica 
as atividades
da assistência social 
A Escola de Desen-
volvimento Social do
Estado de São Paulo – 
EDESP está com as ins-
crições abertas, até 4 de
agosto, para o 
curso online “Tipi-
ficação da Assistên-
cia Social”, dirigido
a todos os profissionais 
da Assistência Social. 

A guarda civil municipal, 
secretaria de cidadania e 
assistência social do Mu-
nicípio de Caçapava e a 
PM (Polícia Milita) fazem 
ação continua na região 

O prefeito de Caçapava, 
Henrique Rinco (PSDB), 
realizou sábado, 26, a cos-
tumeira visita semanal em 
pontos da cidade onde estão 
sendo realizadas obras re-
paradoras ou de melhorias. 
Acompanhado de asses-
sores, Rinco esteve no 
canteiro da rotatória pró-
xima ao túnel de acesso 
à avenida Brasil, canteiro 
este em fase de paisagis-
mo. Depois, foi à rotató-
ria do trevo da Vila Santa 
Izabel (Borda da Mata) 
onde será feita revitali-
zação com asfaltamen-
to e adequação da pista. 
Passou, em seguida, pelo 
local onde será construí-
da a garagem do SAMU, 
na Vila André Martins.
Seguiu, depois, para o pré-
dio em construção da nova 
escola estadual que aten-
derá aos bairros do Pinus 

Com programação in-
tercalada entre música 
nacional e internacional 
com notícias e dicas so-
bre empreendedorismo, 
finanças, negócios e mer-
cado de trabalho, o Se-
brae-SP coloca no ar uma 
emissora de rádio online.
O acesso pode ser feito 
pela internet no endere-
ço http://radio.sebraesp.
com.br. Na rádio online 
do Sebrae-SP, há, ainda, 
entrevistas e demais re-
portagens com consultores 
especializados da entidade 
e todos os temas que en-
volvem o universo do em-
preendedorismo, além de 
podcasts com conteúdo de 
gestão que ajudarão o em-
presário a se desenvolver. 
Para o gerente de inte-
ligência de mercado do 
Sebrae-SP, Eduardo Pug-
nali, a proposta é oferecer 
aos empreendedores mais 

No dia 13 de agosto de 
2014 a Unitau (Univer-
sidade de Taubaté) em 
parceria com a Prefeitura 
Municipal de Redenção da 
Serra, realizará o evento 
“Unitau na Praça”. A ação 
acontecerá na praça 13 de 
Maio – em frente ao Pos-
to de Saúde da cidade, das 
8h às 12h. O projeto rea-
liza atividades de cunho 

As inscrições podem ser
feitas no Portal EDES-
P:ht tp: / /edesp.sp.gov.
br/inscricao/822/ .
O curso, dividido em 
seis módulos, ocorre-
rá de 5 de agosto a 5 de
setembro e tem como ob-
jetivo apresentar a Reso-
lução CNAS nº 109, que
tipifica as práticas e ati-
vidades da Assistên-
cia Social. As aulas
abordarão os temas: o 
detalhamento dos servi-
ços socioassistenciais;

da rodoviária com mo-
radores de rua. Sempre 
que possível, os mora-
dores são encaminhados
 ao albergue municipal, 
além de outras medidas 

do Iriguassu I e II. Lá 
foi recebido pelos repre-
sentantes da empreiteira 
V-Max que executa a obra 
de construção da escola: 
engenheiro André Souza 
Lima, proprietário, enge-
nheiro Maurício Francis-
co Abbade, responsável 
pela construção, e enge-
nheiro Alberto Luís Sil-
va, coordenador da obra.
Rinco fez perguntas a 
respeito da construção e 
visitou as dependências 
internas ainda em fase de 
acabamento. Gostou da 
novidade de estar ali sen-
do construído um grande 
reservatório de aprovei-
tamento de águas. A es-
cola terá laboratórios de 
matemática, ciências e de 
informática, bem como 
sala de leitura e um gi-
násio de esportes anexo.
De passagem, Rinco foi 

um canal de comunicação 
com dicas e informações 
importantes para quem 
quer abrir uma empresa 
ou já é dono do próprio 
negócio, mesclando mú-
sica, notícias e serviços.
“A ideia é que a Rádio Se-
brae-SP se torne uma com-
panhia para o empreende-
dor, que possa ser inserida 
no ambiente do seu negó-
cio. Ao conectar a rádio 
pela internet o empreen-
dedor pode, enquanto con-
duz a sua empresa, ouvir 
informações importantes 
de empreendedorismo e 
gestão de negócios que po-
dem ser aplicadas no seu 
dia a dia”, explica Pugnali, 
responsável pelo projeto.
A rádio também pode ser 
ouvida em celulares e ta-
blets com acesso à inter-
net pelo endereço. Bas-
ta acessar o navegador.
Haverá espaço para publi-

educativo, cultural e as-
sistencial, cujo objetivo é 
promover a troca de co-
nhecimentos entre a Uni-
versidade e a comunidade. 
O projeto promove o 
show da física, medição 
de pressão e glicemia, 
atendimento relacionado
 à saúde bocal, “Hospi-
tal do Ursinho” – liga-
do ao projeto Saúde na 

apresentação detalhada da 
Resolução CNAS nº 109, 
de 11 de novembro de
2009, que aprova a tipi-
ficação dos serviços so-
cioassistencias por níveis
de complexidade 
do SUAS; seguran-
ças e inseguranças so-
ciais; definição dos
usuários e os impactos 
esperados a partir da in-
tervenção social; e as
principais intervenções e 
proteções sociais previstas 
na Resolução CNAS nº 109.

que envolvem que envol-
vem programas de outros 
órgãos assistenciais do 
município. Mensalmen-
te são atendidos cerca de 
300 moradores de rua.

cumprimentar um muní-
cipe da Marambaia, na 
residência dele, depois 
foi para Caçapava Velha 
onde a máquina extrusora 
realiza seu terceiro traba-
lho de aplicação de guias 
e sarjetas diretamente no 
local, na rua São Benedito. 
Também no caminho, o 
prefeito parou para ver 
instalação de nova fiação 
na avenida Angonio Gue-
des Tavares, na Vila Meni-
no Jesus, pela empreiteira 
Engemig, para ampliação 
da capacidade da rede for-
necedora de energia elétri-
ca para aquela região que 
cresce muito rapidamente.
Por todo o caminho, Rin-
co encontrou com pesso-
as que fizeram questão 
devir até ele para cum-
primenta-lo pelo traba-
lho que vem fazendo no 
município de Caçapava.

cidade na programação. A 
previsão é que sejam divul-
gadas em breve as infor-
mações aos interessados 
em tornar-se anunciantes.
Conteúdo informativo 
gratuito para as rádios
Em parceria com a Ra-
dioweb, o Sebrae-SP 
também oferece um con-
teúdo gratuito de produ-
ção e distribuição diária 
de informações para as 
rádios de todo o Brasil.
São matérias, boletins e 
reportagens sobre em-
preendedorismo que po-
dem ser baixados pelo 
endereço www.agen-
ciaradioweb.com.br/ ou 
no próprio site da rádio.
Basta que a rádio inte-
ressada no conteúdo faça 
um simples cadastro com 
login e senha para ter 
acesso gratuito aos down-
loads e todo o material 
produzido pelo Sebrae-SP. 

Educação, orientação 
sobre doação de sangue, 
prevenção de doenças 
e dicas sobre o comba-
te a dengue entre outros.
É bom lembrar que todas 
as atrações são gratuitas.
Informações podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282.

Curso online capacita 
profissionais da

assistência social

Ação atende moradores 
de rua em Caçapava

Prefeito de Caçapava
visita obras na cidade

Sebrae-SP lança rádio
online com dicas sobre 

empreendedorismo

Evento “Unitau na Praça”
acontecerá em Redenção 

da Serra
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Secretaria de
Mobilidade Urbana
cria nova linha de

ônibus em Taubaté

Sebrae Móvel visita
empreendedores

de Caçapava

Vôlei Taubaté bate o 
Sesi-SP em amistoso 

para o Paulista

Campanha do
Agasalho faz entregas 

pela cidade em Ubatuba

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, criou 
uma nova linha de ônibus 
no sistema de transpor-
tes, que atenderá a região 
do Barreiro. O itinerário 
começou a operar no do-
mingo, dia 27 de julho.
Denominada Rodoviária 
Velha / Continental - Via 
Morada do Vale, a linha 
02 será uma nova opção 
de itinerário para os mo-
radores dos bairros Con-
tinental I, II e III, Morada 
do Vale e Cidade Jardim, 
que hoje utilizam somen-
te a linha do Barreiro.
Esta nova linha reduz 
para 30 minutos o tem-
po de espera entre as via-
gens, que hoje é de 1h15.
ITINERÁRIO - Os ôni-
bus farão o percurso cir-
cular pelas seguintes vias:

O Sebrae Móvel vai ficar 
na Praça da Bandeira, re-
gião central de Caçapa-
va, a partir de segunda-
feira, com atendimento 
gratuito a empresários 
e pessoas interessadas 
em abrir o próprio ne-
gócio. Os atendimentos 
vão acontecer até quinta-
feira, 31, das 9h às 16h.
A ação é uma ini-
ciativa do Sebra-
e-SP, em parceria com o 
Município de Caçap-
va, com o objetivo de 

O Vôlei Taubaté/ Fun-
vic venceu o que pode ter 
sido seu último desafio 
antes da estreia no Cam-
peonato Paulista. Na noi-
te dessa sexta-feira (25), 
o time do Vale do Para-
íba recebeu o Sesi-SP e 
venceu a equipe paulista-
na por 4 sets a 0, parciais 
de 25-17, 25-23, 25-18 e 
25-18. O placar ‘curio-
so’ aconteceu porque os 
dois times acordaram em
 jogar quatro sets inde-
pendente das parciais. 
Com 12 pontos, o joga-

A Campanha do Aga-
salho de Ubatuba des-
te ano arrecadou 
2743 peças entre rou-
pas e cobertores.
A iniciativa capitaneada 
pela solidária Dna. Zelma 

Terminal Urbano, Pq. 
Dr. Barbosa de Olivei-
ra, Rua Conselheiro Mo-
reira de Barros, Rua XV 
de Novembro, Rua Ar-
mando Sales de Oliveira, 
Rua Silva Jardim, Rua 
Nanci Guisard, Av. Ti-
radentes, Rua Ubatuba, 
Av. Marechal Artur da 
Costa e Silva, Av. dos 
Bandeirantes, Av. As-
sis Chateaubriand, 
Estrada Municipal 
Barreiro, Residencial Mo-
rada do Vale, Residencial 
Continental ( I – II – III 
), Residencial Morada 
do Vale, Estrada Munici-
pal do Barreiro, Av. As-
sis Chateaubriand, Av. 
Independência, Rua Dr. 
Emilio Winther, Praça 
Santa Terezinha, Rua Dr. 
Pedro Costa, Rua Bispo 
Rodovalho, Rua Dona 

estimular o empreen-
dedorismo no Estado.
Os analistas do Sebrae-SP 
farão atendimentos indivi-
duais gratuitos sobre temas 
relacionados à gestão de 
negócios, como planeja-
mento, finanças, produ-
ção, marketing, jurídico, 
recursos humanos, qua-
lidade e formalização.
No Sebrae Móvel, os 
interessados também 
terão detalhes sobre 
os produtos e 
serviços oferecidos pelo 

dor Leozão foi o maior 
pontuador do jogo.
Em uma partida com sets 
muito equilibrados, os 
donos da casa explora-
ram os saques forçados 
e os erros do adversário 
para garantirem a vitó-
ria no amistoso, que lo-
tou o ginásio do Abaeté.
“Deu para notar que as 
duas equipes ainda es-
tavam sem o ritmo ideal 
para o jogo. O que valeu 
muito foi a nossa pos-
tura de querer vencer 
apesar de ser uma parti-

Therezinha Landi con-
tou com a participação do 
Rotary, de empresários 
como Ademar Fernan-
des, de associações e do
 comércio local.
No projeto, foram aten-

Chiquinha de Mattos, Pq 
Dr. Barbosa de Olivei-
ra e Terminal Urbano.
HORÁRIOS - Os horários 
das viagens são todos com 
saída do Terminal Urbano 
para o bairro Continental:
Dias úteis: 6h – 6h20 
– 6h45 – 7h15 – 7h45 
– 8h30 – 9h10 – 9h40 – 
10h35 – 11h30 – 12h05 
– 12h30 – 13h10 -13h55 
– 14h35 – 15h35 – 
16h15 – 16h45 – 17h20 
– 17h55 – 18h25 – 19h00 
– 19h40 – 20h40 – 22h15
Sábados: 6h40 – 7h30 – 
8h10 – 9h00 – 9h50 – 10h40 
– 11h30 – 12h10 – 13h00 
– 14h10 – 16h00 – 17h30 
– 19h30 – 21h00 – 22h15
Domingos e Feriados: 
6h15 – 7h50 – 9h15 – 
11h00 – 12h50 – 14h00 
– 16h00 – 17h15 – 
19h00 – 20h45 – 22h15.

Sebrae-SP, além da pro-
gramação de palestras, 
oficinas e consultorias 
gratuitas do Escritório 
Regional da entidade em 
São José dos Campos.
S E R V I Ç O
Sebrae Móvel em Caçapava
Data: de 28 a 31 de julho
Horário: das 9 às 16h
Local: Praça da 
Bandeira, Centro
Outras informações no 
escritório regional do Se-
brae-SP em São José dos 
Campos (12) 3922-2977

da preparatória”, disse o 
técnico Cezar Douglas.
Nos próximos dias, o 
Taubaté deverá treinar 
normalmente em dois perí-
odos, visando à estreia no 
Paulista na segunda sema-
na de agosto. “Estamos ten-
tando marcar outro amis-
toso nos próximos dias,
 mas se não conseguirmos, 
vamos seguir trabalhando 
com prioridade física e téc-
nica para adquirir a parte 
tática para a competi-
ção”, destacou o co-
mandante taubateano.

didas famílias carentes 
cadastradas no Programa 
Saúde da Família que, 
a partir de agora, estão 
mais protegidas do frio.
Muito obrigado pela 
sua colaboração!


