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Empregados da Volkswagen 
do Brasil doam mais de
R$ 387 mil a instituições

beneficentes

Do total, mais de R$ 120 
mil equivalem à doação 
dos empregados da fá-
brica de Taubaté ao Pro-
jeto Esperança São Pe-
dro Apóstolo, na cidade 
Doação é equivalente a 
uma hora de trabalho, 
do mês de dezembro de 
2014, dos empregados 
que participaram volun-
tariamente da iniciativa 
Programa “Uma Hora 
para o Futuro” é uma 
ação do Comitê Mun-
dial dos Trabalhadores da 
Volkswagen, com apoio 
da Volkswagen do Brasil 
Empregados da Volkswa-
gen do Brasil doaram mais 
de R$ 387 mil a quatro 
instituições beneficen-
tes localizadas no entor-
no das quatro fábricas da 
empresa no País: Tauba-
té (SP), São Bernardo do 
Campo (SP), São Carlos 
(SP) e São José dos Pi-
nhais (PR) . Desse total, 

R$ 120.665,58 equivalem 
às doações de empregados 
da fábrica de Taubaté para 
o Projeto Esperança São 
Pedro Apóstolo, no mes-
mo município. O cheque 
foi entregue na entidade de 
Taubaté, com a presen-
ça do gerente de Recur-
sos Humanos da fábrica 
da Volkswagen do Brasil 
em Taubaté, Mário Cel-
so Marcondes; do presi-
dente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Tauba-
té, Hernani Lobato; e da 
presidente do Projeto Es-
perança, Ivete Rodrigues 
de Moura Almeida, além 
de voluntários e crianças 
atendidas pela entidade. 
A quantia é referente a 
doações arrecadadas em 
2014 por meio do progra-
ma O “Uma Hora para o 
Futuro” convida os em-
pregados a doarem o valor 
equivalente a uma hora de 
trabalho no ano em favor 

de projetos sociais reali-
zados em suas comunida-
des. “O programa ‘Uma 
Hora para o Futuro’ in-
centiva a participação dos 
empregados da Volkswa-
gen na construção de um 
mundo cada vez melhor. 
A participação é voluntá-
ria e os que contribuíram 
com o programa, tiveram a 
oportunidade de colaborar 
com a defesa dos direitos 
da criança e do adolescen-
te. O resultado positivo, 
nós podemos conferir ao 
visitar as instituições be-
neficiadas. Além da con-
tribuição dos empregados, 
é importante ressaltar o 
empenho dos coordena-
dores dos projetos em 
cada uma das fábricas. 
Todos estão de para-
béns!”, afirma o vice-pre-
sidente do Comitê Mun-
dial dos Trabalhadores 
da Volkswagen, Valdir 
Freire Dias (o Chalita).Taubaté divulga rota de 

fiscalização dos radares 
móveis nesta semana

A Prefeitura de Taubaté 
divulga a relação de ruas 
fiscalizadas pelos radares 
móveis nesta semana. O 
objetivo da fiscalização é 
dar mais transparência e 
buscar a redução do núme-
ro de acidentes de trânsi-

to na cidade. Veja a lista:
09/02 - Av. Oswaldo Ara-
nha, bairro Terra Nova;
10/02 - Av. Joaquim 
Ferreira da Silva, Par-
que Três Marias;
11/02 - Rua Prof. Elba 
Maria Ramos Pereira, 

bairro Hípica Pinheiro;
12/02 - Av. Marechal 
Arthur da Costa e Sil-
va, bairro Jabuticabeiras;
13/02 - Av. John Fitz-
gerald Kennedy, Jar-
dim das Nações;
14/02 - Av. Assis Cha-
teaubriand, bair-
ro Independência;
15/02 - Av. Ernesto de 
Oliveira Filho, bair-
ro Bosque Flamboyant. 
O b s e r v a ç õ e s : 
Os locais de fiscalização 
estão sujeitos a alterações 
sem aviso prévio. Cada 
via está sinalizada com a 
velocidade máxima per-
mitida, através das pla-
cas de regulamentação.

Consulado de Portugal realiza
atendimentos em Taubaté

O Consulado Geral de Por-
tugal em São Paulo estará 
em Taubaté para uma Per-
manência Consular por-
tuguesa, a serviço das ci-
dades do Vale do Paraiba. 
O projeto propõe atender 
portugueses e descenden-
tes, que vivem e traba-
lham na região, facilitando 
o acesso a informação e 
serviços. A Permanência 
Consular oferece o mesmo 
tipo de atendimento rece-
bido no Consulado-Geral 
de Portugal em São Paulo, 
sem necessidade de per-
correr grandes distâncias 
ou de ter grandes custos 
com viagem. O projeto, 
uma espécie de Consulado 
móvel, trata de todos os 
serviços consulares como 

Cartão do Cidadão, Pas-
saporte, Recenseamento 
Eleitoral e Registro Civil, 
entre outros.  Tudo isso é 
possível graças a um com-
putador tecnologicamen-
te avançado, intitulado 
“Pepmóvel”, que permite 
a um funcionário creden-
ciado captar imagem, assi-
natura e impressão digital 
na hora, como se estives-
se nas instalações da sede 
do Consulado.  Todos os 
processos serão efetuados 
virtualmente, executando 
cadastro e gerando boleto 
para pagamento, garantin-
do, assim, a transparência 
processual, com a pos-
sibilidade do requerente 
acompanhar pela internet 
o andamento do mesmo e 

receber e-mails automáti-
cos a cada vez que mudar 
o status do processo. Os 
atendimentos serão reali-
zados no dia 25 de feve-
reiro – 4ª feira, das 9,00 
às 13,00 e das 14,00 às 
17,00 horas, no Auditório 
do CIESP TAUBATÉ – 
Rua Jacques Felix nº 675 
– Centro. Os interessados 
nos serviços do Consula-
do Geral de Portugal de-
verão acessar o site www.
consuladoportugalsp.org.
br para agendar o atendi-
mento. Mais informações 
com a Sra. Margarete Pa-
terno, responsável pela 
coordenação do projeto, 
pelo telefone (11) 3084-
1856 ou pelo e-mail mpa-
terno@spaulo.dgaccp.pt

Volkswagen suspende 
3º turno na unidade de 

Taubaté

A unidade da Volkswa-
gen de Taubaté de-
cidiu suspender o 
3º turno de produção por 
tempo indeterminado. 
Além disso, também de-
cidiu por realizar o pro-
grama de férias coletivas. 
De acordo com a monta-
dora, a suspensão do turno 
tem como objetivo adequar 
a produção à demanda do 

mercado atual. Em acordo 
com o sindicato, a Volks 
tinha garantido que o setor 
funcionaria até fevereiro. 
A montadora também 
pretende realizar o pro-
grama de férias coleti-
vas de 20 dias para cer-
ca de 250 funcionários. 
`O Sindicato informou 
que os 1,7 mil trabalha-
dores afetados devem ser 

transferidos para o pri-
meiro e segundo turno 
de produção. A partir de 
18 de fevereiro, a fábrica 
da Volkswagen passará a 
funcionar em dois turnos. 
A unidade de Taubaté tem 
cerca de 5 mil funcioná-
rios e produz os modelos 
Gol, Voyage e up!. A 
produção atual é de 
850 carros por dia.

Alunos da UNITAU podem se
cadastrar para bolsa Simube

O Sistema Municipal de 
Bolsas de Estudos (Simu-
be) abre no dia 9, segun-
da-feira, o processo de 
seleção para os estudantes 
de graduação interessados 
em concorrer às bolsas 
oferecidas pelo programa. 
Os alunos da Universidade 
interessados em participar 
do processo de seleção de-
vem realizar a inscrição no 
site da Prefeitura e impri-
mir a ficha, que deverá ser 
levada, junto com a docu-

mentação obrigatória, à 
Central do Aluno. A lista 
dos documentos obriga-
tórios está disponível no 
edital do processo, que 
pode ser acessado no site 
da Prefeitura e no site da 
UNITAU.   Os candida-
tos devem ser residentes 
de Taubaté (há ao menos 
cinco anos) e estar devi-
damente matriculados no 
curso. A concessão dos 
benefícios é feita pela Pre-
feitura, que leva em con-

sideração critérios sociais 
para a definição dos con-
templados. As inscrições 
vão até o dia 13 de feve-
reiro. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
(12) 3621-6039 e no edital 
do processo. A Central do 
Aluno fica na Rua Barão 
da Pedra Negra, 162, no 
Centro, e receberá as ins-
crições na segunda-feira, 
das 14h às 19h, e de ter-
ça a sexta-feira, das 8h30 
às 11h e das 14h às 19h.
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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

9º Concurso de Marchinhas 
de Quiririm acontece esta 

semana em Taubaté

O Distrito de Quiririm 
recebe esta semana a 9ª 
edição do Concurso de 
Marchinhas. O concur-
so acontece nos dias 10, 
11 e 12 de fevereiro, ter-
ça, quarta e quinta-feira, 
a partir das 19h no Palco 
de Eventos Sálvio Tel-
mo Suzano, localizado à 
Rua Coronel Marcondes 
de Matos, no Distrito de 
Quiririm. Dos trabalhos 
inscritos, foram pré-sele-
cionadas 20 músicas que 
vão ser apresentadas em 
duas eliminatórias, nos 
dias 10 e 11. Dessa fase 
serão eleitas 10 marchi-
nhas para a etapa final, 
no dia 12 de fevereiro. Os 
músicos concorrentes te-
rão à disposição a banda 
Mistura Folia para acom-
panhá-los na execução de 
suas composições. O júri 
terá a seguinte composi-
ção: o jornalista do Portal 
Guia Taubaté Mário Pe-
reira; o maestro Rogério 
Wanderley Brito; maes-
tro Paulo Roberto Cha-
rão Humberg; o músico 
e luthier Lineu Bravo e o 
músico Nico Ferreira.  Em 
2014 a marchinha campeã 
foi “Caipira Brasileiro” de 
Guigo Daniel, compositor 
e morador de Quiririm. 
As marchinhas serão jul-
gadas, em todas as etapas, 

nos seguintes quesitos: 
letra, melodia, interpreta-
ção e ritmo. A premiação 
será em dinheiro confor-
me a seguinte ordem de 
classificação: para o 1º 
Lugar R$ 2.500; 2º Lugar 
R$ 2.000, 3º Lugar: R$ 
1.500 e Melhor Intérprete: 
R$ 500. Os três primeiros 
colocados também recebe-
rão troféus.  Confira a lista 
das marchinhas seleciona-
das: Marchinha: #(Hash-
tag)queafoliamecarregue
Autora: Fernanda Ribeiro 
Marchinha: A colombina
Autor: Gustavo Vitor 
de Almeida Marchinha: 
A confete e serpentina  
Autora: Fernanda Ribeiro 
Marchinha: A fera do Quira
Autora: Ana Maria de 
Morais Cardoso Marchi-
nha: A marcha do salame
Autor: Walter Leme 
Marchinha: Arian-
do ople nário
Autor: Carlos Al-
berto Pereira Bastos 
Marchinha: Chaves
Autora: Ana Maria de 
Morais Cardoso Marchi-
nha: Deixa eu quietinho
Autor: José Rui de Ca-
margo Marchinha: É 
nessa onda que eu vou
Autora: Roberta Soa-
res da Cruz Marchinha: 
Eu quero e quero sim
Autor: Benilton Bul-

gareli Bomfim Mar-
chinha: Eu sou porpeta
Autor: Carlos Alberto 
Martins Barnabé Marchi-
nha: Exaltando Quiririm
Autora: Roberta Soares 
da Cruz Marchinha: H2Ó  
Autor: Julio Cesar Hespa-
nhol Marchinha: Lata vazia
Autor: José Rui de Camargo 
Marchinha: Mar-
cha do Miau
Autora: Marle-
ne Albert Pinto Cruz 
Marchinha: Nova era
Autor: Oswal-
do Divino Amaral
Marchinha: O fujão
Autor: Donisete de Car-
valho Rodrigues Mar-
chinha: Pesca do Zé
Autor: Rogaciano Cé-
sar Cardoso Marchinha: 
Ta todo mundo louco
Autora: Ana Claudia Sou-
za Marchinha: Vem para 
o carnaval de Quiririm
Autor: Benilton Bul-
gareli Bomfim Serviço
CONCURSO DE MAR-
CHINHAS DE QUIRIRIM
Eliminatórias: dias 
10 e 11 de feverei-
ro (terça e quarta-feira)
Final: dia 12 (quinta-feira)
Horário: 19h
Local: Palco de Even-
tos Sálvio Telmo Suzano
Endereço: Rua Coronel 
Marcondes de Matos, 
no Distrito de Quiririm

MISCELÂNEA
Curiosidades

Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura cha-
mada região tapetal, composta de células especiais que provocam a dupla estimulação 
dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas, localizadas na 
coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região 
funciona como um espelho. A luz atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes 
uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os no-
vamente.
***
As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil com as alturas desenvolveram 
de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. Não apenas o foco de seus olhos 
pode mudar com particular rapidez como também seus olhos têm a aptidão de ver 
claramente mais perto ou mais longe do que o ser humano. É como se os olhos tives-
sem combinadas as propriedades de um microscópio e de um telescópio num mesmo 
instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é considerada oito vezes maior que 
a dos humanos e a coruja tem a propriedade de enxergar dez vezes mais no escuro.
***
As lagartas e insetos se parecem com o ambiente por codificação genética exata das 
formas, cores e texturas dos animais que se igualam com seus ambientes naturais. 
Esses genes aparecem nas espécies por mutação e sofre seleção natural, isso é, em 
um dado momento do processo evolutivo surge inseto ou lagarta com características 
semelhantes ao ambiente e seus descendentes têm maiores chances de sobreviverem, 
isto acontece porque os predadores do animal não conseguem vê-los e não podem 
comê-los.

Humor 

O ex-presidente conversava com a ex-primeira dama sobre a gripe aviária:
- Eu to ficando preocupado com essa tal gripe aviária.
- Ué! Mas por quê?
- É que eu não vou poder mais saborear um franguinho e eu adoro.
- Calma meu bem! Dizem que essa gripe só dá na Ásia.
- Ta vendo só? Bem na parte do frango que eu mais gosto de comer!
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu José, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela está cheia 
de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque lá ta cheio de pulgas...
***
O caipira pergunta para o sobrinho da cidade:
- Ô fio! Mi mata uma curiosidade minha! É verdadi qui essa tal lei da gravidadi é qui 
dêxa as pessoa em pé nu chão?
- Sim tio! Se não fosse a lei da gravidade, nós flutuaríamos no espaço.
E o caipira, colando a cabeça:
- Agora mi ixplica outra coisa... Cumo é qui tudu mundo fazia antis dessa tal de lei ser 
aprovada?
***
Os presos estavam no pátio de uma grande penitenciária no interior de Minas Gerais, 
quando ouvem a diretora no alto falante:
- Tenção cambada di vagabundus! Chega di moleza! Queru tudumundu vassôra nas 
mão limpandesse chiquêro que ocês mora. Queru tudim bem limpim módique aminhã 
nóis vai recebê us deputadus i toda cumitiva!
Um dos presos comenta com o colega ao lado:
- Tequifim prendêro us fios da mãi!

Mensagens

Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A vida, a 
esperança e o sucesso que estão neles, estão também em você. Com pensamentos sa-
dios e disposição para lutar, você terá um progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu 
coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e 
as pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem positiva 
de sua vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as 
direções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar todas as 
coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos está tão 
próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. É preciso 
saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.
***
Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são os melho-
res que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se você encontra uma 
pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as Leis da Reencarnação 
lhe traz ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são 
bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não 
nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendemos 
a compreender. Recordemos: nos campos da convivência é preciso saber suportar os 
outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu 
caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca 
diga que a amizade não existe, qual nos acontece, cada amigo nosso tem a suas limita-
ções e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você acredita que 
fraqueza rude pode ajudar a alguém, observe o que ocorre com planta a que você atira 
água fervente. Abençoamos se quisermos ser abençoados.

Pensamentos

A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
É um amor pobre aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
Não procure o bem estar sem que se esforces para estar bem.
Tudo na vida é uma questão de mera interpretação;
O amor é igual ao pirulito, começa no doce e acaba no palito.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.
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Vôlei Taubaté vence 
pela Superliga antes 
de embarcar para o 

Sul-Americano

O Vôlei Taubaté derro-
tou o Maringá wm casa 
por 3 sets a 0 (25-22, 25-
21, 27-25) na noite de 
sábado pela Superliga. 
Está foi a última partida 
da equipe antes de viajar 
para disputar o Sul-A-
mericano de Vôlei, que 
acontece na Argentina a 
partir de quarta-feira (11). 
O Taubaté dominou as 
duas primeiras parciais, 
apenas no 3º set enfren-
tou dificuldades, chegan-
do a estar 4 pontos atrás 
no placar. Porém, com o 

apoio da torcida e o gran-
de desempenho no blo-
queio, conseguiu a vira-
da e a vitória em 3 sets. 
“Nós precisávamos des-
se resultado por causa da 
nossa classificação, prin-
cipalmente pela rodada, 
já que o Campinas venceu 
o Sesi, além de jogarmos 
com a torcida do nosso 
lado. Precisamos aprovei-
tar esse fator casa e não 
deixar isso esfriar”, disse 
o técnico Cezar Douglas. 
Agora, o Taubaté volta 
as atenções para o Sul-A-
mericano de Clubes, que 
começa na próxima quar-
ta-feira na Argentina. Ao 
lado do Sada Cruzeiro, o 
Taubaté será a outra equi-
pe a representar o Brasil na 
competição, que vale vaga 
ao Mundial. A estreia será 
na quarta contra a equipe 
uruguaia C.A. Bohemios. 
A partida acontece às 18h 
(horário de Brasília) com 
transmissão do canal Spor-
tv.  Veja a tabela com dias e 
horários de todos os jogos:
Dia 11 de fevereiro, 
quarta-feira (1ª fase)
18h - Taubaté x Bohemios
20h30 - Cruzei-
ro x San Martin
23h - UPCN x Linares 
Dia 12 de fevereiro, 
quinta-feira (1ª fase)
18h - San Martin x Bohemios
20h30 - Cruzeiro x Taubaté
23h - UPCN x Lomas 
Dia 13 de feverei-
ro, sexta-feira (1ª fase)
18h - Lomas x Linares
20h30 - Bohe-
mios x Cruzeiro
23h - Taubaté x San Martin 
Dia 14 de feverei-
ro, sábado (semifinal) 
Dia 15 de feverei-
ro, domingo (final)
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Pindamonhangaba
oferece vagas para
prática de handebol

Bibliotecas municipais 
de Pinda são pontos de 

coleta de esponjas

Prefeitura de Taubaté prepara 
profissionais para nova
temporada de projetos

no esporte

O handebol é um espor-
te que contribui com o 
aprimoramento da coor-
denação motora e é be-
néfico para socialização. 
Em Pindamonhangaba, 
esta modalidade tem tido 
destaque devido ao em-
penho dos atletas da sele-
ção masculina e dedica-
ção da comissão técnica. 

A reciclagem de materiais 
pode ajudar o Meio Am-
biente e também muitas 
famílias ou entidades. O 
conceito de cidadania vai 
além quando pensamos 
em algo positivo e coloca-
mos em prática ações que 
possam transformar o hoje 
para que tenhamos um fu-
turo mais ‘confortável’.
As esponjas de louças, 
por exemplo, podem ser 
reaproveitadas e em Pin-

A Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Taubaté inicia na próxi-
ma segunda-feira, dia 09, 
a nova temporada de pro-
jetos sociais da pasta. Ao 
todo são 10 programas que 
acontecem em centros po-
liesportivos, comunitários 
e associações de bairros. 
Entre as novidades es-
tão um modelo de ficha 
de inscrição online para a 

Os jovens que desejam 
vivenciar o handebol po-
dem procurar a professora 
e iniciar os treinamentos. 
Este esporte é oferecido 
pela Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer 
da Prefeitura no ginásio 
do Centro Esportivo José 
Ely Miranda, “Zito”, e 
no ginásio do Alto Tabaú. 

damonhangaba os muní-
cipes têm a possibilidade 
de ajudar esta boa ação.
O posto do Acessa São 
Paulo, na biblioteca Ve-
reador Rômulo Campos 
D´Arace, no bairro Bos-
que, por exemplo, é um 
dos pontos parceiro do 
projeto “Cata Esponjas”, 
um programa de coleta 
de esponjas de limpeza 
de uso doméstico, de to-
dos os tamanhos e marcas.

população e a inserção de 
um programa que envol-
ve atividades circenses. 
Os programas fazem parte 
do “Comum-Unidade em 
Ação”, que atende pessoas 
de todas as idades. Assim, 
a secretaria realiza até o 
final desta semana uma 
série de aulas de capaci-
tação para os professores. 
Durante o treinamento, os 
professores visitam ins-

Os treinos duram duas 
horas. Quartas e sextas-
feiras os treinos são no 
“Zito”, a partir das 17 
horas, já às terças e quin-
tas-feiras acontecem 
no Alto Tabaú, das 18 
às 20 horas. Os atletas 
também treinam aos sá-
bados no Alto Tabaú, 
a partir das 9 horas.

Para contribuir com o pro-
jeto basta levar as esponjas 
limpas e secas para uma 
das bibliotecas munici-
pais. As esponjas coleta-
das serão enviadas para 
o Terracycle e este fará a 
reciclagem dos materiais.
Não são aceitas esponjas 
com graxa, óleo de carro 
e derivados. Ao participar 
deste programa o cidadão 
irá contribuir com a sus-
tentabilidade do planeta.

talações e instituições es-
portivas da cidade e parti-
cipam de reuniões com os 
gerentes dos projetos so-
ciais. “É muito importante 
entender como funciona 
o planejamento de outras 
instituições para aplicar-
mos na prefeitura” afirma 
a professora Irina Maria 
Caldeira Guedes, que par-
ticipa dos projetos “Ritmo 
Livre” e “Vida Ativa”.


