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Taubaté define  
cronograma de  

vacinação contra gripe

Por determinação da Se-
cretaria de Estado da Saú-
de, a Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté definiu 
três etapas para a edição 
deste ano da Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra a Influenza. Em 
cada etapa haverá a vaci-
nação de um segmento es-
pecífico do público alvo.
A campanha será realizada 
entre os dias 30 de abril e 
20 de maio. A vacinação 
no dia D da campanha, 

neste próximo sábado, 
acontece das 8h às 17h nos 
Pamos da Independência, 
Aeroporto, Mourisco, Ana 
Rosa e Três Marias I. Du-
rante os dias da semana, 
as atividades acontecem 
em todas as unidades que 
possuem salas de vaci-
na, em horário normal de 
funcionamento do Pamo.
As etapas de vacinação 
foram determinadas da se-
guinte forma pelo Estado:
1ª etapa – de 30 de abril a 

6 de maio: crianças entre 
6 meses e menores de 5 
anos, trabalhadores da saú-
de, gestantes e puérperas
2ª etapa – de 9 a 13 
de maio: pessoas 
com 60 anos ou mais
3ª etapa – de 16 a 20 de 
maio: pessoas com co-
morbidades e os reclusos
Mais informações po-
dem ser obtidas junto à 
Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté pelo 
telefone 3629-6232.

Prefeitura de Taubaté 
recupera estradas  

da zona rural

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Obras, está realizando 
os trabalhos de recupera-
ção das estradas da zona 
rural. Foram realizados 
serviços de patrolamen-
to, limpeza e roçada.
As estradas dos bairros 
Rio das Antas, Baracéia, 
Chácara Dallas, Água 
Vermelha, receberam o 
patrolamento, que é a me-
lhora do pavimento, dei-

xando a superfície mais lisa.
Na Pedra Grande, a lim-
peza e a roçada da estrada 
proporcionou o prolonga-
mento da linha de ônibus, 
beneficiando aproxima-
damente 40 famílias que 
moram nessa região. Além 
disso, o bairro Chácaras 
Flórida recebeu uma ponte 
para acesso de pedestres.
Estas melhorias fazem 
parte do trabalho perma-
nente da Secretaria de 

Obras de recuperação dos 
570 km de estradas vici-
nais que fazem parte do 
município. O objetivo é 
evitar enchentes, dar qua-
lidade para escoamento 
da produção agropecu-
ária, deslocamento do 
transporte escolar, a faci-
lidade de acesso ao aten-
dimento das unidades de 
Estratégia de Saúde da 
Família (ESFs) e o tráfe-
go de moradores locais.

Ruas da Vila São Paulo 
recebem novo 

asfalto em Pinda

Moradores da Vila São 
Paulo recebem, oficial-
mente, nesta quarta-feira 
(27), às 19 horas, o novo 
recapeamento asfáltico. A 
entrega oficial da melho-
ria será realizada na rua 
José Lino de Macedo, em 
frente à praça da AMI.
A Prefeitura investiu 
cerca de R$900 mil no 
recapeamento deste

 bairro, realizado com 
verba própria por meio 
da técnica de CBUQ 
– Concreto Asfáltico 
Usinado a Quente, co-
nhecido também como 
asfalto “à quente”. O servi-
ço foi realizado em 15 ruas, 
somando uma área total 
de 26.537,60 m². Além da 
pavimentação, as ruas rece-
beram sinalização de trân-

sito, com pintura de solo.
Esse recapeamento faz 
parte de um serviço maior, 
que está abrangendo 
diversos bairros da cida-
de, em um investimento 
total de R$ 5.996.000,00. 
A melhoria visa bene-
ficiar os moradores, fa-
cilitando a mobilidade 
urbana e aumentando 
a vida útil do asfalto. 

Estagiários da Setur  
organizam exposição  
sobre as 28 praias do 
Desafio em Ubatuba

Será inaugurada nesta 
quarta-feira, 27 de abril, às 
18 horas, no CIT – Centro 
de Informações Turísti-
cas, a exposição Desafio 
das 28 Praias, organizada 
pela equipe de estagiários 
da Secretaria de Turismo 
de Ubatuba (Setur), que 
traz imagens das praias 
percorridas pelos atletas 
participantes da prova.
Para os estagiários Heloisa 
Santos Sousa, Mariana Ca-
nhatto Pasto e Rafael Cre-
masco Germinari, a inicia-
tiva foi importante para 
conhecer melhor Ubatuba. 

“As praias de Ubatuba são 
as mais belas do Litoral 
Norte e merecem atenção”, 
conta Rafael.  “Com a ex-
posição, entrei em contato 
com as 28 praias por foto. 
Agora, com o evento, vou 
conhece-las pessoalmen-
te. A exposição pode in-
centivar outros turistas a 
participar do próximo de-
safio, que acontecerá em 
setembro”, conta Mariana.
Já para Heloisa, que 
participou como sta-
ff e organizadora em 
eventos passados, a experi-
ência permitiu aprofundar o 

conhecimento sobre os 
trechos do percurso, a ma-
neira de correr e os obs-
táculos a enfrentar, como 
pular árvore em trilha, 
entre outros. “Para nós 
foi legal ver isso também: 
que os atletas se esfor-
çam bastante para conse-
guir completar a corrida”.
A exposição pode ser visi-
tada até o dia 8 de maio, de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 18 horas, e também nos 
finais de semana, das 9 às 
17 horas. O CIT se localiza 
na av. Iperoig, 214, Cen-
tro (Tel. 12 3834-1550).
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
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 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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

Curiosidades

Pesquisadores chegaram à conclusão de que o abacate não aumenta o colesterol. Ele 
tem propriedade de aumentar o HDL (o bom colesterol) e diminuir o LDL (o mau co-
lesterol). A ingestão de um abacate por dia, durante três semanas, diminuiu em 12% 
o colesterol aos voluntários da pesquisa. Outro estudo por pesquisadores australianos 
chegou à mesma conclusão. Um abacate diário é mais saudável do que uma dieta po-
bre em gorduras.
***
Existem três histórias do cachorro quente

A primeira, a mais conhecida é a do açougueiro de Frankfurt, na Alemanha, que em 
1862. Resolveu batizar as salsichas que fabricava com o nome do seu cachorro bassê. 
A segunda é do imigrante alemão, Charles Felman que levou esse tipo de sanduíche 
para os Estados Unidos em 1880. Lá criou um sanduíche com pão, salsicha e molho. 
A terceira é a de que em 1904, na cidade de Saint Louis, nos Estados Unidos, um ven-
dedor de salsichas quentes bolou uma maneira de seus fregueses não queimarem as 
mãos. A quem comprasse suas salsichas, ele oferecia luvas limpas de algodão. Só que 
os clientes esqueciam-se de devolvê-las e ele acabava tendo prejuízo. Seu cunhado, 
que era padeiro, sugeriu que o salsicheiro pusesse as luvas de lado e começasse a usar 
pães. A partir de 1943, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, quando o Brasil 
passou a sofrer grande influência da cultura norte-americana, o cachorro quente con-
quistou definitivamente o espaço por aqui.

Humor

Em uma aula de boas maneiras, a professora chama o aluno e
pergunta:
- Você costuma almoçar na casa de amigos?
- Sim costumo.
- Qual a primeira coisa que você faz ao saber que a refeição está
na mesa?
- Eu lavo as mãos.
- Muito bem e, durante a refeição, se alguém lhe faz uma pergunta
e você está com a boca cheia, como você costuma agir?
- Termino de mastigar e depois eu falo.
- Certo. Bom, vamos ver se você é um menino realmente
educado. Acabado de almoçar, o que você diz para a mãe do seu
amigo?
Sem hesitar, ele responde:
- Cadê a sobremesa?
***
Um homem quer contar à sua esposa que vai jantar em casa com
uns amigos e liga pra ela. A empregada atende ao telefone:
- Posso falar com a minha mulher:
- Não, ela está lá em cima com o namorado dela.
Em tom de brincadeira, o homem diz:
- Está bem, então, vá até o armário do corredor e pegue o meu
revólver, depois, você pode subir as escadas e mate os dois.
Pouco tempo depois, a empregada volta:
- Pronto... O que eu faço com os corpos?
- Ah! Jogue eles na piscina.
- Mas senhor, não tem nenhuma piscina aqui!
- Ai é do 6555.9898?

Mensagens

Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância
de aprender de novo, que abre seu coração para sentir e ouvir.
Sábio é aquele que permanece em silêncio, observando os passos
da mente, nas fragrâncias das flores, os lugares escondidos dentro
de seu ser. Sábio é aquele que ouve antes de falar, que sorri antes
de chorar, que permanece quieto para sentir o frescor da noite em 
seu interior. Sábio é aquele que diz sim para a vida, que desperta
o amor em si e em seu semelhante, na intenção de criar um
mundo para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante que vê,
como Deus que não vê. Sábio é aquele que vive e sabe viver.
***
Acredite no poder da oração. As boas intenções empregadas na 
prece deixam um ambiente psíquico e espiritual favorecido ao 
aparecimento de melhorias, criando estabilidade interior abrindo a
inspiração para fazer belos planos de vida, vencer problemas
difíceis e obter uma saúde completa. Na hora da oração, se
entregues nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre responde a
uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com
as forças que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração
sincera libera benefícios que não vinham por causa da mente
egoísta.
***
Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para
aprender. Uma vida com relacionamentos difíceis, repleto de
desafios e perdas oferece maiores oportunidades para o
crescimento da alma. Se for isso o que acontece, pode ser que
você tenha escolhido uma vida mais difícil, de modo a acelerar o
seu progresso espiritual. Às vezes um acontecimento negativo, tal
como a perda de um emprego pode ser a mão que abre uma porta
para outra oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o destino
pode necessitar de um pouco a mais de tempo para tecer sua
tapeçaria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há
também o amor, alegria e êxtase nesta vida, onde participamos de
uma comunidade em que todos estão aprendendo as mesmas
lições. 

Pensamentos, provérbios e citações

Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.

MISCELÂNEA

Ubatuba melhora 
condições de diferentes vias 

da Zona Sul da cidade
A Administração Regio-
nal Sul da Prefeitura de 
Ubatuba executa ser-
viços de manutenção e 
nivelamento em dife-
rentes vias da zona sul 
da cidade: estrada da 

C a ç a n d o c a , 
rua Cabo João Montei-
ro da Rocha, estrada da 
Vila Santana, rua 18 e rua 
21, avenida Expedicioná-
rios e avenida Jequitibá.
A Regional também 

manteve, inclusive duran-
te os feriados, serviços de 
tapa buracos, roçada e lim-
peza no Largo do Sapé, na 
avenida Tenente Mano-
el Barbosa e na Marginal 
da Rodovia Rio-Santos.

Especial Concursados
Trajetória moldada

pela empatia
Não é por acaso que Ma-
ria está lotada em um 
setor de Assistência So-
cial. Sua história de vida 
ofereceu a bagagem im-
prescindível para o aten-
dimento que realiza no 
C R A S .
“Quando eu tinha 21 anos 
fui embora de Ubatuba 
pedindo carona somente 
com uma mochila, pois 
meu marido era muito 
agressivo. Fui parar na 
Argentina e essa trajetória 
me fez ser, muitas vezes, 
como as pessoas que eu 
atendo aqui”, compartilha.
Após muitos anos mo-
rando fora, várias expe-
riências de trabalho e co-
nhecimentos em diversas 
áreas, ela resolveu voltar 
para Ubatuba. Por ain-
da cursar faculdade, ela 
não se encaixou no perfil 
exigido para prestar con-
curso como professora – e 
então, se inscreveu para 
agente administrativo.
“Desde os seis anos que 

desejo ser professora. 
Foi também com essa ida-
de que sofri preconceito 
pela primeira vez. O im-
pacto foi tão grande que 
cheguei a detestar minha 
mãe, pensando que se meu 
pai tivesse casado com ou-
tra mulher eu teria nasci-
do mais clara”, confessa.
De família remanescen-
te de Quilombo, hoje, 
para Maria ser negra 
não faz diferença. “O 
tempo em que morei na 
Argentina não sentia dis-
tinção, porque lá o pre-
conceito racial não é forte. 
Além disso, convivi com 
muitos descendentes re-
fugiados da Europa por 
serem judeus e sofreram 
outra espécie de precon-
ceito”, relembra. (Apesar 
de ter origem Quilombola, 
como não possuía do-
cumentação para pro-
var, foi inscrita pela 
cota para negros).
Assim que retornou para 
o Brasil, começou a 

cursar contabilidade no 
colégio Tancredo e, em 
sala de aula, houve um de-
bate sobre a existência das 
cotas, no qual a professora 
explicou o fundo de cena 
que instituiu o sistema 
pela legislação. “Na oca-
sião, me posicionei a favor 
das cotas, pois acredito 
que ela supre a defasagem. 
O que debati e defendi al-
guns anos atrás aconteceu 
agora. Fui aprovada em 
229º lugar, porque esqueci 
os óculos no dia da prova 
e só pude ler cada ques-
tão apenas uma vez. Com 
as cotas, minha colocação 
foi para 11º e assim tive 
oportunidade”, diz Maria.
Sobre a inclusão do siste-
ma de cota no Concurso 
Público, Maria classifica a 
iniciativa como muito boa 
e justa. “É Lei e faz parte 
da Constituição e é incons-
titucional alguém ques-
tionar a lei. A Prefeitura 
só colocou em prática o 
que é está certo”, finaliza.

Prefeitura de Ubatuba  
promove ação de  

combate à hipertensão
O Núcleo de Apoio à Saú-
de da Família (NASF) 
realiza no Calçadão cen-
tral de Ubatuba ação de 
combate à pressão arterial.
A coordenadora do Nú-
cleo, Tatiana Freitas Bar-
bosa, informa que foram 
atendidas mais de 200 
pessoas no evento, que 
contou com mais de vin-
te profissionais entre en-
fermeiras, auxiliares e 

n u t r i c i o n i s t a .
A ação consiste em me-
dição de pressão, ava-
liação física, contro-
le de peso e medida e 
orientação nutricional.
O NASF é um programa 
instituído em 2008 pelo 
Ministério da Saúde e tem 
como foco do trabalho a 
promoção e a prevenção 
da saúde, desenvolvi-
das nas unidades básicas 

de saúde do município.
Além da ação de hoje, 
os postos de saúde de-
senvolvem atividades de 
alongamento, palestras 
sobre alimentação, fisio-
terapia em casos de AVC 
(Acidente Vascular Cere-
bral), orientações sobre 
amamentação e alimen-
tação de bebês a partir 
de seis meses e incentivo 
à vida adulta saudável.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 5, Termo nº 6278
Faço saber que pretendem se casar MAICON DOS SANTOS e ARIANE APARECIDA GREGÓRIO, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasi-
leiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 19 de junho de 1990, de profissão ajudante de encanador, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Vinte e Cinco nº 504, Jardim Maracaibo, nesta 
cidade, filho de NADIR DOS SANTOS, de 40 anos, nascida na data de 24 de dezembro de 1975, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Campos do Jordão - SP, nascida 
em 14 de abril de 1996, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Monte 
Pamir, nº 125, Monte Carlo, Campos do Jordão/SP, filha de ALTAIR GREGÓRIO, de 42 anos, nascido 
na data de 13 de maio de 1973, residente e domiciliado em Campos do Jordão/SP, natural de Pindamo-
nhangaba/SP e de ANA MARIA DO AMPARO GOMES GREGÓRIO, de 45 anos, nascida na data de 30 
de outubro de 1970, residente e domiciliada em Campos do Jordão/SP, natural de Minas Novas/MG. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em 
Cartório e na imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 5, Termo nº 6279
Faço saber que pretendem se casar RODRIGUO CARLOS DE CARVALHO e VANESSA CRISTINA DE 
VASCONCELOS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 18 de dezembro de 1981, de profissão 
oper. de máquina de usinagem, de estado civil solteiro, residente e domiciiliado na Rua José Higino de Si-
queira, nº 537, Jardim Santana, nesta cidade, filho de JOÃO BATISTA DE CARVALHO, de 58 anos, nasci-
do na data de 29 de agosto de 1957, residente e domiciliado em Tremembé/SP, nascido em Rancho Alegre/
PR e de MARINA DE FATIMA DE CARVALHO, de 56 anos, nascida na data de 30 de dezembro de 1959, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, nascida em Taubaté/SP. Ela é natural de São José dos Campos - 
SP, nascida em 10 de novembro de 1983, de profissão operadora de caixa, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada na Rua José Benedito Alvarenga Filho, nº 205, São Vicente de Paulo, nesta cidade, filha de 
PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS, de 55 anos, nascido na data de 5 de junho de 1960, residente e 
domiciliado em Tremembé/SP, nascido em Taubaté/SP e de MARCIA CRISTINA DE VASCONCELOS, 
de 53 anos, nascida na data de 4 de novembro de 1962, residente e domiciliada em Tremembé/SP, nascida 
em São José dos Campos/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 
opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade.

Bailarina de Ubatuba  
participa de competição 

internacional
Prefeitura e FundArt fi-
nanciam viagem de 
uma das principais ex-
poentes da nova gera-
ção do ballet ubatubense
A bailarina ubatubense 
Maria Júlia de Oliveira 
Rocha, 18 anos, aluna da 
Oficina de Dança da Fun-
dArt, embarcou na última 
sexta-feira (22) para Nova 
Iorque onde será uma das 
representantes brasileiras 
no Valentina Kozlova In-
ternational Ballet Com-
petition 2016. A viagem 
foi financiada pela Fun-
dação de Arte e Cultura 
da Prefeitura de Ubatuba.
Maria Júlia é aluna de 
balletclássico desde 2006 
e foi indicada para parti-
cipar da importante com-
petição internacional após 
sua apresentação no XIX 
New Fest Dance de Cam-
pos do Jordão em 2015, 

onde também recebeu a 
premiação do 2º Lugar 
Rainha das Dríades (va-
riação de repertório femi-
nina). A indicação feita 
pela banca composta por 
três juízes foi anunciada 
por Jacy Rhormes, dire-
tora da R.V. Promoções.
Maju, como é conheci-
da, destacou-se em di-
versos festivais de dança 
pelo país e conquistou 
importantes premiações. 
Coordenadora da Ofici-
na de Dança da FundArt, 
Alessandra Penha é res-
ponsável pela formação 
clássica da artista e res-
salta sua dedicação. “Foi 
merecida e fruto de seus 
esforços”, avalia Penha.
A Oficina de Dança da 
FundArt completa 22 anos 
em 2016 e comemora a 
indicação de mais uma 
bailarina para a impor-

tante competição. “Em 
mais de 20 anos de pro-
jeto já formamos e in-
dicamos bailarinas para 
diversos ballet nacionais 
e internacionais.”, des-
taca Alessandra Penha.
VKIBC 2016
O Valentina Kozlova In-
ternational Ballet Compe-
tition é considerado uma 
das competições de dança 
mais importantes do mun-
do e começou em 2011 
pela bailarina soviética 
Valentina Kozlova para 
oferecer aos estudantes e 
bailarinos profissionais, de 
13 a 25 anos, a oportunida-
de de participar e competir 
em um ambiente positivo 
e estimulante, com um 
corpo distinto de juízes 
internacionais. A compe-
tição internacional acon-
tece de 25 a 30 de abril 
em Nova Iorque (EUA).

Novas vagas no PAT de  
Caraguá

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.
Agente educacional, Aten-
dente de farmácia, Auxiliar 
deenfermagem, Balconista 
de lanchonete, Consultor 
de vendas, Instalador de 
travas e vidros elétricos 
em veículos automotores, 
Empregado doméstico ar-
rumador, Encarregado de 
obras, Engenheiro civil, 
Farmacêutico, Mecânico 
de auto em geral, Auxi-

liar de mecânico de ma-
nutenção de embarcações, 
Motorista de caminhão
-basculante, Motorista de 
caminhão-guincho pesado 
com munk, Motorista de 
caminhão-pipa, Motoris-
ta de caminhão-tanque, 
Oficial de serviços gerais 
na manutenção de edifica-
ções, Operador de caixa, 
Operador de escavadeira, 
Operador de motonive-
ladora, Operador de rolo 
compactador, Operador 
de trator de esteira, Pin-
tor de automóveis, Piz-
zaiolo, Recepcionista de 
hotel, Tratorista agrícola, 

Técnico de seguros, Ven-
dedor de comércio varejis-
ta e Vendedor de consórcio.
As vagas possuem per-
fis específicos com re-
lação à experiência, es-
colaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações 
e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o 
limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Caraguá inaugura  
espaço para atendimento 

social e cultural
O bairro Perequê-Mirim, 
na região sul de Caraguá, 
ganhou na manhã desta 
terça-feira (26/4/2016) 
o novo Centro Integrado 
de Ações Sociais e Cul-
turais – CIASC. O prédio 
onde funcionava a Escola 
Estadual Benedito Paes 
Sobrinho foi totalmente 
reformado pelo Governo 
Municipal e adaptado para 
implantar projetos do Fun-
do Social de Solidariedade, 
Fundacc e das Secretarias 
de Esportes e Desenvolvi-
mento Social e Cidadania.
Estiveram presentes o 
prefeito de Caraguá, An-
tonio Carlos; o vice-pre-
feito, Antonio Carlos 
Junior; a chefe de Gabi-
nete e presidente do Fun-
do Social de Caraguá, 

Eloiza Antunes; o secre-
tário de Esportes, Luis 
Carlos de Melo Car-
dim; a presidente da 
Fundacc, Zenaide Verni-
zzi; o secretário de De-
senvolvimento Social e 
Cidadania, Marcelo Pai-
va de Medeiros; além de 
outros secretários mu-
nicipais e vereadores.
Além de atividades para 
qualificação e geração 
de renda da comunidade, 
serão oferecidas Ofici-
nas Culturais da Fundacc 
distribuídas em seis lin-
guagens para crianças, 
jovens e adultos a partir 
dos 5 anos, com 12 artistas 
orientadores contratados.
O prefeito Antonio 
Carlos disse que, nas 
imediações do CIASC, 

haverá implan-
tação de novos 
projetos que visam a me-
lhoria da qualidade de vida 
de todos os moradores e 
um novo Perequê-Mirim. 
“Já temos dinheiro na conta 
e reservado para construir 
um CEI (Centro de Educa-
ção Infantil), uma EMEF 
(Escola Municipal de En-
sino Fundamental), uma 
UBS, um Centro Dia do 
Idoso, além de pavimentar 
cerca de 20 ruas”, destacou.
A entrega do Centro de 
Ações Sociais e Culturais 
integrou a programação de 
aniversário de 159 anos de 
Caraguá. Nesta sexta-feira 
(29), às 10h, será entregue 
a nova sede da Secreta-
ria Municipal de Turis-
mo, na Avenida da Praia.
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A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer, lan-
ça o projeto Escolinha de 
Basquete. No primeiro 
ano serão atendidos so-
mente meninos nascidos 
nos anos 2005 e 2006. 

O início das aulas está mar-
cado para o próximo dia 10.
Para a inscrição é neces-
sário comparecer na sede 
da Secretaria, das 8 às 18h, 
e pedir a ficha de inscrição.
Os treinos serão 
realizados todas as 

terças e quintas-feiras das 
18h30 às 20h no ginásio 
da CTI. A Secretaria de 
Esportes fica na Rua Ed-
mundo Morewood, s/n, 
Estiva. Mais infor-
mações pelo telefo-
ne (12) 3624-8740.

Prefeitura de Taubaté 
lança Escolinha de  
Basquete em maio

A equipe de atletismo 
de Taubaté conquistou 
o 1º lugar com Maria 
Ferraz na 4ª etapa do 
torneio da Federação 
Paulista da modalidade 
neste final de semana, 
em São Bernardo do Campo.
A atleta venceu os 5.000 
m, ficou em 2º nos 3.000 
m e na 5ª colocação nos 
1.500 m. Com os resulta-
dos, Maria garantiu vaga 
na Seleção Brasileira para 
o evento teste Ibero-a-
mericano, que contará 

com cerca de 20 países. 
No masculino, Willian 
Santos também conquis-
tou a vaga. A convocação 
para a seleção aconte-
ce na próxima semana.
Antônia Keyla foi 
outro destaque com 
a 1ª colocação nos 
3.000 m com obstácu-
lo, na categoria sub20.
R e s u l t a d o s :
Maria Ferraz – 1º lugar 
5.000 m/ 2º lugar 3.000 
m/ 5º lugar 1.500 m
Jessica Bueno – 4º lu-

gar 800 m/ 6º lugar 1.500 
m/ 4º lugar 3.000 m
Jeison Viana – 5º lugar Lan-
çamento do Martelo Sub18
Fabiana Cristina – 
4º lugar 10.000 m
Frederico Abraão 
– 5 lugar 5.000 m
Kaynã Junior – 2º lugar 
3.000 m c/obstáculo Sub20
Vinicius Rocha – 5º lu-
gar 1.500 m Sub23
Antônia Keyla – 1º lu-
gar 3.000 m c/obstáculo
Lineker Lucca – Ar-
remesso do Peso.

Atletismo de Taubaté vence 
e garante vaga na Seleção 

Brasileira

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefeitu-
ra de Taubaté realizou 
neste domingo, 24, o 1º 
Domingo no Parque de 
2016. O evento foi no Sí-
tio do Pica Pau Amarelo e 
contou com a participa-
ção de aproximadamente 
600 pessoas du-

rante todo o dia.
Entre as atrações, os par-
ticipantes puderam cur-
tir brincadeiras recreati-
vas e lúdicas como: ping 
pong, xadrez gigante, 
slackline, taco, paraque-
das, pintura de rosto, 
brincadeira de cor-
da, entre outras.

O objetivo é atrair as 
famílias da cidade para os 
parques, oferecendo op-
ções de atividades que pro-
porcionem momentos de 
lazer nos finais de semana.
O próximo Domingo no 
Parque acontece no dia 1º 
de maio, das 9h às 13h, no 
Parque Jardim das Nações.

Prefeitura realiza 
1º Domingo no Parque 

do ano em Taubaté

A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté foi destaque em 
provas neste final de se-
mana, no interior de São 
Paulo.  Em Cajurú, Luan 
da Matta venceu a Copa 
São Paulo neste domingo, 
24. O ciclista já havia con-
quistado a vitória da Pro-
va Tiradentes, em Cam-
pinas, no último dia 21.
Em São José dos Cam-
pos, pelo Campeonato 
Valeparaibano, a equipe 
esteve representada no 
pódio em praticamen-
te todas as categorias. 

Na Sênior B, José Dióge-
nes Fernandes de Araú-
jo foi o 1º colocado. Na 
Júnior, Lucas Shimazu fi-
cou com a 2ª colocação. 
Já na Elite, Márcio Vi-
cente (2º), Márcio Ferrei-
ra Bigai (3º), João Ayres 
(4º) e Victor N. Barbosa 
(5º) praticamente domi-
naram o pódio. Na In-
fanto Juvenil, Malcolm 
Vinicius Rodrigues dos 
Santos ficou em 5º lugar.
Na Grande São Paulo, 
Valmir de Jesus venceu 
a Copa Barueri na cate-

goria Máster A e teve a 
companhia de Israel No-
gueira (3º) entre os me-
lhores. Pela Máster B, 
João Carlos Motta tam-
bém ficou em 1º e na Sê-
nior B, Luiz Otavio Pe-
reira foi o 3º colocado.
Equipe de Ciclismo de 
Taubaté tem o apoio da 
Prefeitura e é patrocinada  
por Arroz e Feijão Taru-
mã, JL Indústria de Peças 
Técnicas, Colégio Cotet, 
Mauro Ribeiro Sports, 
Spiuk, UpStore Tauba-
té, Portal R3 e Bike76

Ciclismo de Taubaté 
domina competições 

no interior de  
São Paulo

Lei autoria mais um  
repasse anual à Amais 

em Caçapava

Oficinas de teatro, 
 desenho, capoeira,  

zumba e kung-fu  
em Caçapava

O Município de Caçapa-
va está autorizado a fazer 
novo convênio e mais um 
repasse anual à Amais 
(Associação Melhores 
Amigos dos Animais) para 
este ano. A liberação dos 

O Espaço Adolescer Sau-
dável de Caçapava está 
com inscrições abertas 
para as oficinas de teatro, 
desenho, capoeira, zum-
ba e kung fu. Podem par-
ticipar crianças e jovens 
de 10 a 19 anos. As ins-
crições devem ser feitas 
na escola Ruy Barbosa 
(local onde oficinas são 

recursos está prevista em 
lei municipal sancionada 
no dia 8 de abril. No to-
tal, a associação vai rece-
ber R$ 36 mil em 2016.
A Amais, que começou a 
receber subvenção anu-

desenvolvidas), na Pra-
ça Doutor Pedro de To-
ledo, 136, das segundas 
às sextas-feiras, das8h às 
11h e das 14h às 16h30.
Os interessados devem 
apresentar RG. Menores 
desacompanhados de-
vem retirar uma autoriza-
ção para os pais ou res-
ponsáveis preencherem. 

al do município a partir 
de 2013, primeiro ano 
da atual administração. 
A associação resgata, 
trata, recupera e procu-
ra um lar adotivo para os 
animais abandonados.

As vagas são limitadas.
O Espaço Adolescer Sau-
dável é um trabalho desen-
volvido em conjunto pelas 
secretarias de educação, 
cidadania e assistência 
social, saúde e cultura, es-
porte e lazer do Município 
de Caçapava e tem como 
objetivo oferecer gratuita-
mente cultura, saúde e arte.


