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A GAzetA dos Municípios

Música, grupos folclóricos
e culinária italiana marcam 
28ª Festa do Quiririm em 

Taubaté

Projeto quer transferir
Canil Municipal de

Tremembé para Presídio

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté divul-
ga a programação comple-
ta da 28ª Festa da Colônia Tremembé possui atual-

mente um Centro de Ob-
servação Animal (COA) 
onde se abrigam em tor-
no de 120 cães abando-
nados. O projeto, prevê 
a construção de um novo 
canil totalmente adapta-
do dentro de uma unidade 
prisional do município,  
utilizando mão de obra 
dos próprios detentos, e 
capacitação para cuidado 

Italiana do Quiririm, que 
acontece de 26 de abril a 
1º de maio. Apresentações 
musicais, grupos folclóri-com os animais abandona-

dos, aliada a uma política 
de incentivo à adoção dos 
animais.
Na tarde da última ter-
ça feira (04), o Secretá-
rio Municipal de Saúde,  
Dr. José Marcio Araujo 
Guimarães, reuniu-se com 
a Dra. Sueli Zeraik de Oli-
veira Armani, Juiza de Di-
reito Corregedora das Uni-
dades Prisionais e da 1ª. 

cos, atrações nas ruas do 
distrito, exposições e co-
mida italiana marcam os 
cinco dias de festa.Vara de Execuções Crimi-

nais de Taubaté, para ana-
lisar e discutir o projeto de 
Ressocialização, Humani-
zação e Políticas Públicas,  
desenvolvido pela Magis-
trada e que objetiva pro-
teção e cuidado para com 
animais domésticos em 
estado de abandono, como 
meio de ressocialização e 
construção social de de-
tentos.

Programação:

DIA 26/04 – QUARTA-FEIRA
PALCO PRINCIPAL
19h00 – Banda Regimental de Música da Polí-
cia Militar da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba
20h00 – Abertura Oficial, seguida de homena-
gem para as rainhas da festa
21h30 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia
22h30 – BANDA MISTURA ITÁLIA
DIA 27/04 – QUINTA-FEIRA
PALCO PRINCIPAL
19h00 – Orquestra Sinfônica de Taubaté
20h00 – Grupo de Dança Mazzolin di Fiori
20h30 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia 
Mirim
21h00 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia
22h30 – ORQUESTRA SINFÔNICA

APRESENTAÇÕES PELAS RUAS
Teatro Família Itália Taubaté

DIA 28/04 – SEXTA-FEIRA
PALCO PRINCIPAL
19h00 – Escola de Dança Dilma Gama
20h00 – Grupo de Dança Mazzolin di Fiori
20h30 – Grupo de Dança Italiana La Prima Ta-
rantella
21h00 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia
22h30 – FRED ROVELLA
PALCO DA RUA
Grupo de Seresta Mensageiros da Amizade

APRESENTAÇÕES PELAS RUAS
Família Nostra Porpeta
Teatro Família Itália Taubaté
Intervenções Artísticas

DIA 29/04 – SÁBADO
PALCO PRINCIPAL
12h00 – Escola de Dança Dilma Gama
13h00 – Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté 
– OSITA
14h30 – Grupo de Dança Italiana La Prima Ta-
rantela
16h30 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia 
Mirim
17h30 – Jeff Street Dance/ Impact H2
18h30 – Grupo de Dançaa Mazzolin di Fiori
20h00 – Grupo de Dança Italiana Picola Taran-
tela
21h00 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia
22h30 – OS TRÊS TENORES

APRESENTAÇÕES PELAS RUAS
Família Nostra Porpeta
João Canavezi
Luiza Monteiro
Rolando Sterzi – Os Mazzolin di Fiori
Teatro Mambembe – As Aventuras de Pinóquio
Intervenções Artísticas

DIA 30/04 – DOMINGO
08h00 – Passeio ciclístico e caminhada – saída 

do Museu da Imigração Italiana
16h00 – Santa Missa – Praça da Igreja Matriz 
(Mirante)
PALCO PRINCIPAL
15h00 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia 
Mirim
16h00 – Grupo Olharte Projeto Social Eliane 
Humberg para dança
17h00 – Grupo di DanÇa Mazzolin di Fiori
18h00 – Orquestra Livre Juvenil da Fundação 
Lia Maria Aguiar
19h00 – Grupo de Dança Italiana La Prima Ta-
rantela
20h00 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia
21h00 – Grupo de Dança Italiana Piccola Taran-
tela
22h30 – IVANO  ITALIANÍSSIMO

APRESENTAÇÕES PELAS RUAS
Família Nostra Porpeta
Grupo Olharte Projeto Social Eliane Humberg 
para dança – Intervenção artística
João Canavezi
Luiza Monteiro
Rolando Sterzi – Os Mazzolin di Fiori
Intervenções Artísticas

DIA 01/05 – SEGUNDA-FEIRA (FERIADO)
11h – Desfile da Imigração
PALCO PRINCIPAL
14h00 – Apresentação da Oficina da Música 
Quiririm
16h00 – Grupo dE Dança Mazzolin di Fiori, 
2005
17h00 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia 
Mirim
18h00 – Grupo de Dança Italiana Piccola Taran-
tella
19h00 – Integrarte Dança
19h30 – Jeff Street Dance / Impact H2
20h00 – Bamuq
21h00 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia, 
1989
22h30 – FINESTRA DEL CUORE

APRESENTAÇÕES PELAS RUAS
Família Nostra Porpeta
João Canavezi
Luiza Monteiro
Rolando Sterzi – Os Mazzolin di Fiori
Intervenções Artísticas

MUSEU DA IMIGRAÇÃO  ITALIANA
Exposição de Fotografia: “Encontros”
Viagem pelo tempo, por meio da perspectiva dos 
fotógrafos Daiana Crisostomo e Junior Macha-
do, que utilizaram técnicas fotográficas manuais 
para reunir as relíquias do Museu da Imigração 
Italiana com o charme do Distrito de Quiririm, 
criando uma dinâmica mágica entre o passado e 
o presente, objeto e paisagem, memoria e fato.
E de forma singela, “Dizer o indizível” sobre a 
história da Imigração Italiana no loca de 25/04 
a 05/05, de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e 
sábado e domingo, das 11h às 16h.

Futsal Feminino de Pinda
segue invicto na
Copa Mantiqueira

Após mais uma vitória no 
ultimo domingo, em Cam-
pos do Jordão, as atletas 
do Futsal Feminino de 
Pindamonhangaba estão 
classificadas para a semi-
final, invictas, com quatro 
vitórias e um empate. A 
partida contra Volta Re-
donda terminou em um a 
zero para Pinda.
De acordo com o técnico, 
prof. Márcio Silva, “nossa 
equipe está em processo 

de formação mas este ano 
estamos invictos. A base 
da nossa equipe é compos-
ta por atletas bem jovens, 
entre 16 e 18 anos, que 
contam com a experiên-
cia de algumas já adultas”, 
comentou. Representam 
Pindamonhangaba, as go-
leiras: Rayssa, Paulinha, 
Samy, Jaqueline e Shirle-
ne; fixas: Thayla, Thawa-
ne, Carol, Karen e Luana; 
alas: Jane, Tati, Michelle, 

Liandra, Emilly,  Duda, 
Bruna Caxu, Mari, Debo-
rah e Ana Luz; e pivôs: 
Edilayne, Waleska e Sa-
mantha. O próximo con-
fronto das representantes 
de Pinda pela Copa Man-
tiqueira  será no dia 26 de 
abril, valendo vaga para as 
semifinais da competição. 
Será em Campos do Jor-
dão, às 20 horas, contra e 
boa equipe de São Bento 
do Sapucaí.
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Miscelânea
Curiosidades

A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e mudando 
o planeta de forma irreversível, mas não é só a natureza que sofre com isso. O 
homem também corre sério risco de deixar de existir. Sabe-se que o aquecimento 
global está acontecendo em ritmo muito acelerado, por causa das atitudes tomadas 
pelo homem. Antes mesmo da metade do Século 21, será impossível viver nos 
continentes que atualmente são habitados e a população migrará para os pólos. 
Porem, os pólos também estão sendo afetados pelo aquecimento global e poderá 
deixar de existir. O habitat, porém, não é o único problema que o ser humano deve 
enfrentar. Com o aquecimento, a agricultura e a pecuária serão cada vez mais 
escassas, matando muitos humanos de fome antes que o final do Século chegue. 
Apesar de catastrófica, muitos cientistas confirmam essas hipóteses e pedem pela 
mudança imediata de hábitos dos homens.
***
Uma das principais causas do desaparecimento de animais é o desmatamento. 
Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o habitat natural dos 
pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem ter lugar para viver, essas espécies 
entram em extinção prejudicando também outros animais maiores que se alimen-
tam deles e causando um grande desequilíbrio ecológico. Os cientistas acreditam 
que cerca de cem espécies de animais desaparecem todos os anos por causa do 
desmatamento das florestas. O principal motivo para que o desmatamento ocor-
ra é a falta de planejamento urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser 
humano tem. Só na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são des-
matados todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de desastres 
ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando irreversivelmente 
a natureza e, conseqüentemente, o ser humano. 

Humor

Quando o chefe te pegar dormindo, diga:

1 – Eles me disseram no banco de sangue que isso poderia acontece comigo.
2 – Isso é só um cochilo de quinze minutos pra recuperara as energias, como foi 
ensinado naquele curso de gerenciamento do tempo em que vocês me mandaram 
fazer.
3 – Eu estava imaginando como é a vida de um cego.
4 – Eu não estava dormindo! Eu estava meditando sobre a missão da empresa e 
tentando descobrir um novo paradigma.
5 – Eu estava verificando se meu teclado é resistente à baba.
6 – Eu estava fazendo um exercício altamente especifico de Yoga para aliviar o 
stress do trabalho... Vocês descriminam pessoas que pratica Yoga?
7 – Por que você me interrompeu? Eu estava quase chegando numa solução para 
o nosso maior problema.
8 – A máquina de café está quebrada.
9 – Alguém deve ter posto café descafeinado no pote errado.
10 - ... em nome o Pai, do Filho e do Espírito Santo... Amém!
***
Após saber que o marido havia sofrido um grave acidente, a mulher entra correndo 
no hospital e grita:
- Meu marido! Onde está o meu marido?
O médico logo aparece e diz:
- Não se preocupe minha senhora, da cintura pra baixo, seu marido não sofreu 
nenhum arranhão...
- Que ótimo doutor! E da cintura pra cima?
- Bem minha senhora, essa parte ainda não chegou...

Mensagens

Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de 
luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressada-
mente. As circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a expe-
riência minuto a minuto. Evite as lágrimas importunas. O pranto pode complicar 
os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastrosamente, não se pre-
cipite no desespero. O erguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha 
paciência. Se você não chegar a dominar-se, debalde buscará o entendimento de 
quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere 
mais um dia ou uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A 
pretexto de defender alguém, não penetre no circulo barulhento. Há pessoas que 
fazem muito ruídos por simples questão de gosto. Seja cometido nas resoluções e 
atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qual-
quer apreciação, abusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras 
ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora 
alguma proclamar seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excedente 
é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude 
não é uma voz que fala e sim um poder que irradia.
***
 Ninguém é ruim por completo e as decepções também não são exclusividade de 
algumas pessoas, o melhor é ponderar, relaxar e deixar as mágoas do lado. Perdoar 
ajuda a recuperar o equilíbrio e traz paz interior. Perdoar não significa necessa-
riamente se reconciliar. Significa, antes de tudo, se reconciliar consigo mesmo. 
Se o que vale é recuperar o equilíbrio interior, o perdão pode ser um simples ato 
simbólico, mas fingir que perdoou só para fugir do problema não adianta nada e 
se o orgulho pesar? Lembre-se de que o maior beneficiado pelo perdão será você.

Pensamentos, provérbios e citações

Pesquisas apontam que acordar cedo é sacanagem.
A democracia não é algo que acontece uma vez só na vida.
Não há marcas que o tempo não apaga.
Nem tudo que reluz é ouro.
É fácil ditar regras, difícil é segui-las.
Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.
Quem não tem cão caça com gato.
O amor não se define, apenas sente-se.
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EXPEDIENTE
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.

Projeto de horta escolar 
será ampliado nas escolas 

de Caraguatatuba

Caçapava conquista primeira
ambulância adaptada do município

A partir desta semana, as 
escolas municipais de Ca-
raguatatuba estão receben-
do vistorias de técnicos 
com o objetivo de ampliar 
o projeto das hortas nas 
unidades.
O projeto atende a Lei Fe-
deral nº 9795/99 e propõe 
desenvolver um trabalho 
de reeducação alimentar 
com toda a comunidade, 
por meio da escola, res-
peitando a cultura de cada 
região. Ao todo serão visi-
tadas as 50 unidades esco-
lares e o projeto vai benefi-
ciar alunos do berçário ao 
9º ano, mas também a co-
munidade. O projeto tem 

No dia Mundial da Saúde 
(7 de abril), a Prefeitura 
de Caçapava conquistou 
a primeira Unidade Mó-
vel adaptada do município 
para o transporte de cadei-
rantes. O veículo, que co-
meça a operar a partir de 
amanhã (8), possuí uma 
moderna plataforma de 
acesso para cadeiras de ro-

a parceria entre as Secre-
tarias de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca e Edu-
cação. Neste momento, os 
técnicos estão avaliando a 
situação das hortas exis-
tentes e vão colaborar com 
parecer técnico para su-
gestões do melhor local, ti-
pos de plantas e canteiros.
Participam das visitas Tel-
ma Guadagnini França 
(responsável pelos Proje-
tos de Educação Ambien-
tal – Assessoria de Projetos 
– Secretaria de Educação) 
e Cláudia Cristina Alves 
Viana (Técnica Agropecu-
ária – Secretaria de Meio 
ambiente). Nesta segunda-

das, além de 3 lugares para 
pacientes sentados e para 
o motorista. A aquisição 
só foi possível através da 
parceria entre Prefeitura 
Municipal e Câmara Mu-
nicipal, nas representações 
do Prefeito Fernando Cid 
Diniz e do vereador Mar-
celo Prado, que juntos, 
conseguiram viabilizar 

feira (10), as visitas foram 
feitas nas escolas da região 
Norte de Caraguatatuba.
Na próxima etapa, os re-
latórios serão encaminha-
dos para as escolas. Elas 
receberão dicas de plantio, 
além de material a ser uti-
lizado (terra e insumos or-
gânicos) para execução ou 
ampliação dos projetos.
“O acompanhamento será 
realizado durante todo o 
processo, mas esse traba-
lho inicial necessita de um 
olhar mais apurado, que 
a técnica em agronomia 
Cláudia poderá proporcio-
nar”, explicou Telma Gua-
dagnini França.

o novo veículo. “A am-
bulância chegou em um 
momento extremamen-
te importante, comporá a 
frota de veículos da área 
de saúde e atenderá com 
mais conforto e seguran-
ça os pacientes”, destacou 
Diogo Augusto, diretor de 
departamento de Atenção 
à Saúde de Caçapava.



página 3A GAzetA dos Municípios13  de abril de 2017

Iniciados os cursos
de corte, costura e

modelagem, em Cunha

O Fundo Social de Solida-
riedade de Cunha deu início,  
recentemente, ao curso 
de corte, costura e mode-
lagem, visando a capaci-
tação e qualificação das 

alunas para o mercado de 
trabalho e a melhoria da 
renda familiar.
O curso é gratuito e 
faz parte do Programa  
“Escola da Moda”, uma 

parceria entre o Fundo 
Social de Solidariedade 
de Cunha e o FUSSESP 
(Fundo Social de Solida-
riedade do Estado de São 
Paulo).

PAT divulga
vagas de emprego 

em Ilhabela
O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Ilha-
bela divulgou na quinta-
feira, 6, diversas vagas 
de emprego em diferentes 
segmentos. A decisão das 
contratações é responsabi-
lidade dos empregadores. 
O preenchimento das va-
gas depende dos requisi-

tos exigidos e os encami-
nhamentos são realizados 
de acordo com os perfis e 
níveis de escolaridade dos 
candidatos.
As vagas podem ser pre-
enchidas, canceladas ou 
alteradas diariamente. Os 
interessados devem com-
parecer à sede do PAT, no 

Paço Municipal que fica 
na Rua Prefeito Mariano 
Procópio de Araújo Car-
valho, nº 86, Perequê, ao 
lado do setor de Protocolo.
Confira as vagas:
Assistente de vendas
Atendente de balcão
Atendente do setor de frios 
e laticínios
Auxiliar administrativo
Auxiliar de manutenção 
predial
Camareira de hotel
Chapista de lanchonete
Churrasqueiro
Cozinheiro de restaurante
Garçom
Instalador de alarme
Jardineiro
Manicure
Motorista de ônibus urba-
no
Professor de inglês
Promotor de vendas
Recepcionista bilíngüe
Recepcionista de hotel
Sorveteiro (comércio am-
bulante)
Vendedor pracista

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 132, Termo nº 6533
Faço saber que pretendem se casar THIAGO BARBOSA SILVA e IRIS GISEL-
LE SCIGLIANO CARNEIRO, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Cubatão - SP, nascido em 28 de maio de 1985, de profissão ajudante geral, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da 
Veiga, KM 138, Una, filho de JOSÉ GOMES DA SILVA e de CLAUDIA MA-
RIA DE SOUZA BARBOSA. Ela é natural de Praia Grande - SP, nascida em 
3 de fevereiro de 1986, de profissão funcionária pública municipal, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada na Avenida General Marcondes Salgado, 
nº 128, Ato. 14, Aviação, filha de EUCLIDES FARIAS CARNEIRO e de TERE-
SA ROSELI SCIGLIANO. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade.
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Prefeitura de Ilhabela realiza Oficina de Ovos de Páscoa
A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio de uma parce-
ria entre o Fundo Social 
de Solidariedade e a Se-
cretaria Municipal de De-
senvolvimento Social de 
Ilhabela, realizou no últi-
mo sábado, uma oficina de 
ovos de páscoa, no Centro 
de Referência de Assis-
tência Social – CRAS, na 
Barra Velha.
O workshop contou com 
quatro turmas, em aulas 
com duas horas de dura-

ção. No período, as 38 alu-
nas que participaram da 
oficina, aprenderam com 
a professora Selma Silva a 
confeccionar ovos de pás-
coa, bombons e trufas com 
diversos recheios.
“É muito gratifican-
te ver os olhos des-
sas mulheres brilhando  
depois que terminam de 
confeccionar os ovos e 
percebem que são capa-
zes de fazer perfeitinho. 
Depois deste aprendizado, 

elas podem fazer os qui-
tutes tanto para a família 
como para vender, garan-
tindo uma renda extra”, 
disse a presidente do Fun-
do Social, Júlia Tenório.
No final da oficina, 
as alunas receberam 
certificado e um kit  
com forminhas para conti-
nuar a produção dos ovos 
em casa. Os chocolates 
produzidos durante o cur-
so serão doados à Casa da 
Criança de Ilhabela.

Pinda participa de feira 
internacional de turismo

Basquete Taubaté
vence e agora encara

o Corinthians no
Campeonato Paulista

Pindamonhangaba está 
participando da WTM La-
tin America 2017, consi-
derado o principal evento 
mundial do setor de via-
gens e turismo da Améri-
ca Latina, no Expo Center 
Norte, em São Paulo. Essa 
é a melhor oportunidade 
para todos os profissionais 
do turismo realizarem ne-
tworking, fechar negócios 
e expandir seu conheci-
mento.
A cidade está sendo repre-

O Taubaté venceu o Mogi 
Helbor por 78 a 66 pelo 
Campeonato Paulista de 
Basquete sub 16, na última 
sexta-feira, dia 7 de abril, 
no ginásio da CTI.
O time começou bem a 
partida com uma defesa 
compacta e com saídas rá-
pidas para o contra-ataque. 
Taubaté dominou os rebo-

sentada pelo Departamen-
to de Turismo da Prefeitu-
ra, no estande do Circuito 
Mantiqueira, em parceria 
com o Governo do Estado. 
Eventos como este são im-
portantes para trazer gru-
pos de turistas que a Pin-
da e divulgar a cidade por 
meio de revistas, folders e 
roteiros.
O evento atrai um públi-
co mundial para se reunir 
e determinar o rumo do 
setor de viagens e turis-

tes, terminando o primeiro 
tempo com vantagem no 
placar, 41 x 19.
No terceiro quarto a equi-
pe do técnico Jaú conti-
nuou focada e abriu 30 
pontos a frente. Já na úl-
tima etapa, o treinador 
taubateano fez algumas  
mudanças, o time dimi-
nuiu o ritmo e ficou atrás 

mo. Ao longo de três dias, 
mais de 6.500 visitantes 
influentes e 700 empre-
sas expositoras fazem ne-
tworking, negociam e se 
atualizam com  as últimas 
notícias do setor. 
Para a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, a participa-
ção em eventos como este, 
que gera quase nenhum 
gasto para os cofres pú-
blicos, é muito importante 
para movimentar o turis-
mo na cidade.

no marcador. Mesmo as-
sim, a equipe da casa ga-
rantiu a vitória do jogo. O 
ala pivô, Kauã, foi o me-
lhor em quadra, com 19 
pontos e 10 rebotes.
Na próxima rodada, no dia 
12 de abril (quarta-feira), 
Taubaté enfrenta o Corin-
thians, às 16h, na capital 
paulista.

Ação para Gincana da 
Solidariedade arrecada 

2 toneladas de
alimentos em Caçapava

Neste ultimo domingo foi 
de festa e solidariedade, o 
evento Balada Teen arre-
cadou 2 toneladas de ar-
roz, em prol à gincana da 
solidariedade.
A festa reuniu cerca de 
400 adolescentes no Clube 
Jequitibá, e teve como ob-
jetivo principal conscien-
tizá-los e incentivá-los a 
ajudar o próximo.
A disputa continua, a meta 
é arrecadar 10 mil kg até o 
dia 10 de maio. Você pode 
fazer as doações em vários 
pontos da cidade.
A Prefeitura de Caçapava 
e o Fundo Social de So-
lidariedade estão promo-
vendo diversos eventos 
para ajudar na arrecadação 

de arroz, o próximo acon-
tece no dia 23 de abril, 
“Treinão” Solidário – com 
percursos de 5 km e 10 km, 
a concentração será no su-
permercado Simpatia.
Uma campanha também 
está sendo realizada na 
rede escolar municipal, a 
escola que mais arrecadar 
alimentos ganhará uma 
mesa de ping pong, e a 
sala uma visita à fábrica de 
chocolates da Nestlé.
A Gincana da Solidarieda-
de tem o apoio da Prefeitu-
ra de Caçapava e do Fundo 
Social de Solidariedade. 
Os alimentos arrecadados 
serão doados com o apoio 
do Fundo Social de Soli-
dariedade. Vamos ajudar! 

Participe!
Confira os pontos de arre-
cadação
* Prefeitura de Caçapava 
(Paço Municipal)
* Fundo Social de Solida-
riedade
*Clube Recreativo Jequi-
tibá
*Escola Renascença
*Escola Sesi
*Depósito Nilo
*Supermercado Nelsinho
*Varejão Nogueira
*Algodão Doce
*Renati Agropecuária
*Academia Star Fit (Grê-
mio da Nestlé)
* Clínica Bonserá
* Mercado Mais (Bairro 
Piedade)
* Rede Simpatia

Secretaria de Serviços
Públicos promove limpeza 

de praias e praças em
Caraguatatuba

Nesta semana os funcio-
nários da Secretaria de 
Serviços Públicos de Ca-
raguatatuba (Sesep) estão 
fazendo a limpeza de di-
versas praças do centro da 
cidade.
As chamadas “equipes da 
madrugada” se espalharam 
entre as Praças Cândido 
Mota e Diógenes Ribeiro 
de Lima (onde funciona a 
Feira de Artesanato), Ave-
nida Anchieta e calçadas 
das praias Martim de Sá e 
Prainha.
São 10 trabalhadores nas 

praças do Centro e outros 
sete nas praias. Na ciclovia 
da estrada SP-55, região do 
bairro Poiares, outra equi-
pe com 10 varredores faz 
a limpeza em direção ao 
Centro.
No bairro Sumaré, outro 
grupo faz roçada e varri-
ção da Avenida Jundiaí. O 
plantão da madrugada vai 
até ás 11h, quando as pra-
ças e calçadas já deverão 
estar prontas.
Roçada no Indaiá
O secretário de Serviços 
Públicos, Roberti Costa, 

acompanhou hoje os tra-
balhos de um trator corta-
dor de grama no canteiro 
central da Avenida Geral-
do Nogueira da Silva, na 
orla da praia do Indaiá.
Segundo o secretário, o 
trabalho de um trator cor-
tador de grama substitui a 
mão de obra de 30 pesso-
as, em grandes áreas gra-
madas. “Queremos agili-
zar os serviços de limpeza 
em toda a cidade, por isso 
é importante contarmos 
com o apoio desse tipo de 
equipamento”.


