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Taubaté recebe partidas 
de F7

Educação implanta
embarque e desembarque 

de alunos dentro das
unidades em Pinda

Pinda inicia atividades 
da Semana Nacional do 

Trânsito

Caraguatatuba recebe IV 
Olimpíada Regional das 

APAES

Taubaté vai sediar entre os 
dias 28 de outubro e 12 de 
novembro 22 partidas ofi-
ciais de futebol de 7 com 
a realização de três finais 
de competições em nível 
estadual, nacional e mun-
dial.
O anúncio foi feito nes-
ta quinta-feira, dia 14 de 
setembro, em uma ceri-
mônia na LG Electronics, 
patrocinadora oficial do 
evento. Para receber os 
jogos do Circuito Paulista 
de F7, Circuito Brasilei-

A Secretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitura, 
por meio do Departamen-
to de Educação e o setor 
de Transporte Escolar, está 
colocando em prática um 
projeto de segurança so-
bre o embarque e desem-
barque dos alunos da Rede 
Municipal. Essa ação faz 
parte de uma das metas 
apontadas pelo setor no 
início do ano como prio-
ridade e, após um estudo 
detalhado, ela começa a 
ser implantada.
Na quarta-feira (13), o 
CMEI Lessa começou a 
fazer o embarque e o de-

Pindamonhangaba iniciou, 
na segunda-feira (18), a 
Semana Nacional do Trân-
sito, com atividades que 
seguem até o dia 25 de se-
tembro. A intenção é pro-
mover a conscientização 
junto à sociedade sobre a 
responsabilidade que cada 
pessoa tem para um trânsi-
to melhor e cada vez mais 

Com o objetivo de integrar 
alunos com deficiência in-
telectual às atividades es-
portivas e culturais, a IV 
Olimpíada Regional das 
Apaes acontece em Cara-
guatatuba de 4 a 6 de ou-
tubro no Centro Esportivo 
Municipal Ubaldo Gon-
çalves (Cemug).

ro de F7 e Mundialito de 
Clubes de F7, a empresa 
vai montar uma arena em 
um espaço próximo à Ave-
nida do Povo e ao estádio 
Joaquim de Morais Filho. 
Todo investimento ocorre 
sem prejuízo aos cofres 
públicos, por meio da Lei 
de Incentivo ao Esporte.
As partidas se-
rão gratuitas e no dia  
27 de outubro está previs-
to um amistoso entre os ti-
mes da LG e da Prefeitura 
de Taubaté. Nos intervalos 

sembarque dos alunos 
dentro da unidade escolar, 
proporcionando mais se-
gurança às crianças. Nesta 
semana, será a vez da Es-
cola Municipal Orlando 
Pires, no Bonsucesso, que 
fica às margens de uma 
rodovia. Para tanto, foram 
implantadas mudanças 
necessárias em conjunto 
com a Secretaria de Ser-
viços Públicos, e que irão 
beneficiar mais de 200 
crianças. “Transportar 
qualquer passageiro exige 
muito cuidado. Transpor-
tar crianças exige o dobro 
de atenção e cuidado”, dis-

seguro.
A abertura foi realizada na 
Praça Monsenhor Marcon-
des e haverá orientação de 
ciclistas, motociclistas e 
blitz educativas.
Será realizado, ainda, o II 
Congresso Valeparaibano 
de Segurança no Trânsito 
e Prevenção de Acidentes 
e o II Simpósio Valepa-

Cerca de 250 alunos irão 
disputar nas modalidades 
atletismo, natação, tênis de 
mesa, futsal e futebol so-
ciety. Participam da com-
petição apenas atletas da 
instituição e as inscrições 
já estão encerradas. Todos 
os atletas serão premiados 
com medalhas e a entidade 

entre as competições, a 
arena será utilizada para 
clínicas esportivas, ações 
sociais e torneios realiza-
dos pela prefeitura, que 
é uma das apoiadoras do 
projeto.
Durante a cerimônia tam-
bém foi anunciada uma 
parceria com o Esporte 
Clube Taubaté, que rece-
berá uma consultoria em 
gestão e marketing espor-
tivo por parte da Sports-
promotion, promotora do 
evento.

se o responsável pelo Se-
tor de Transporte Escolar, 
Lucas Ouverney.
 Além dessa iniciativa, 
também estão sendo feitas 
várias outras ações de se-
gurança e de melhoria na 
qualidade do serviço pres-
tado. O diretor de Educa-
ção, Carlos José Laurindo 
Lemes, vem buscando par-
cerias entre outros setores 
da Prefeitura, com a Polí-
cia Militar e com a empre-
sa prestadora do serviço, 
Antunes & Antunes, para 
atingir a excelência na 
qualidade do serviço ofe-
recido para a população.

raibano de Psicologia do 
Trânsito, nos dias 22 e 23 
de setembro, com a pre-
sença de especialistas na 
área de Trânsito, Educação 
e Psicologia. As inscrições 
são gratuitas e estão aber-
tas no site da Prefeitura de 
Pindamonhangaba www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br.

troféu. Cronograma
Quarta-feira (04/10) – 
14h: Credenciamento/
Acomodação/Abertura
Quinta-feira (05/10) – 8h: 
Início dos jogos/ 22h: Tér-
mino das atividades
Sexta-feira (06/10) – 8h: 
Início dos jogos/17h: Tér-
mino do evento
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Miscelânea
Curiosidades

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inadequada pode 
ser um fator de risco. Muitos nutrientes são necessários para a saúde dos 
ossos. Alguns deles merecem especial atenção, pois são componentes 
chaves para o processo, como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O 
cálcio está presente nos leite, queijo, iogurtes, brócolis, couve manteiga, 
soja, tofu, feijão, peixes (lambari, manjuba, pescada e sardinha), gergelim, 
ementes de chia, farinha de amaranto e quinua. O magnésio está presente 
nos cereais integrais, nas carnes, nas oleoginosas e nas verduras escuras. A 
principal fonte de vitamina D é a exposição ao Sol, mas na dieta é encon-
trada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha e atum), n fígado bovi-
no, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. Além disso, estu-
dos recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também influencia 
positivamente na formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre 
de intolerância à lactose, deve evitar ingerir leite e seus derivados. Então, 
como proceder nesses casos? Para essas pessoas a alternativa é buscar 
outros alimentos como pescados, alimento solúvel à base de soja, tofu, 
couve manteiga, brócolis, feijão, sementes de chia, quinua, além de evitar 
alimentos que impedem a absorção desses minerais, como o excesso de 
fibras nas refeições ricas em cálcio e o excesso de bebidas industrializa-
das, como refrigerantes. Alguns pacientes toleram o consumo de queijos e 
iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Um brasileiro entra na Delegacia em pleno sul do Brasil e dirige-se ao 
delegado:
- Vim me entregar. Cometi em crime e desde então não consigo mais viver 
em paz.
- Mas o senhor sabe, aqui as leis são muitas severas e são cumpridas e se 
o senhor é mesmo culpado não haverá apelação, nem dor de consciências 
que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul da cidade.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atra-
vessam as ruas e as estradas a todo momento!
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o se-
nhor seria outro qualquer.
- Mas não tive a hombridade de avisar a família daquele pobre homem, 
sou um crápula.
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repú-
dio popular, passeata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, 
acho o senhor um pacifista, merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, és um benfeitor, 
outro qualquer o abandonaria para ser devorados pelos urubus ou outros 
animais, provavelmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava ele gritava: Estoy vivo! Estoy vivo! No 
estoy muerto!
- Tudo mentira, o senhor sabe que esses argentinos mentem muito! Vá em 
paz!

Mensagens

Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. 
A existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia 
que você venha a aceitar influenciará seu espírito, escolha os pensamentos 
do bem para orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa 
cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro não se detenha para 
lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida porque 
somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil 
viver bem se não aprendemos a conviver, A vida é lei da natureza, mas a 
vida pessoal é obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência 
dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que pre-
cisamos entender em nossas próprias experiências. Seu ideal é o caminho, 
tanto quanto seu trabalho é viver.
***
A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria, ela é o lar 
onde a união e o companheirismo se desenvolve. A passagem social pela 
Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando 
na ocasião de espíritos encarnados nos tratássemos, dentro de casa, pelo 
menos com as cortesias que dispensamos aos nossos amigos.

Pensamentos, provérbios e citações

Ninguém duvida tanto como aquele que mais sabe.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
Amar é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe.
Quem sente saudades já conheceu a felicidade.
Faça com que a sua língua não vá além do vosso pensamento.
Quanto maior a força tanto maior perigoso o abuso.

Prefeitura de Caraguatatuba
inicia obras da Calçada 

Acessível no Tinga

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Obras Públicas, 
começou a construção da 
Calçada Acessível no Tin-
ga.
Com término previsto para 
março de 2018, o proje-
to prevê a implantação de 
calçadas com piso táctil e 
substituição de guias e sar-
jetas danificas na Av. Ma-
rechal Deodoro da Fonse-
ca até a Av. Brasília.
Ministério das Cidades e a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba firmaram um convênio 
no valor de R$ 235.822,47 
para a execução da obra. A 

contrapartida do municí-
pio é de R$ 23.966,43.
A Secretaria de Obras tam-
bém informa que algumas 
intervenções, como mu-
dança de ponto de ônibus 
e interdições de espaços, 
serão realizadas durante 
o serviço. Com início no 
CIDE (Centro Integrado 
de Desenvolvimento Edu-
cacional) do Tinga e tér-
mino na praça da Av. Bra-
sília, a calçada terá 1,20m 
de largura, com faixa de 
serviços para demarcação 
de rampas de acesso às ga-
ragens, lixeiras, sinalização 
e paisagismo. A Calçada 

Acessível formará uma es-
pécie de corredor comer-
cial no bairro, fornecendo 
condições de segurança 
por meio da eliminação de 
barreiras à circulação de 
pedestres.
O projeto está previsto na 
Lei nº 2.241, de 3 de ju-
lho de 2015,  que institui 
o Plano de Mobilidade 
Urbana de Caraguatatuba 
e a Lei Brasileira de Inclu-
são da Pessoa com Defi-
ciência (Estatuto da Pes-
soa com Deficiência – Lei 
13.146/2015), entre outras 
legislação pertinentes ao 
tema.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 187, Termo nº 6642
Faço saber que pretendem se casar SERGIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO e 
LILIANE CRISTINA MONTEIRO, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté - SP, nascido em 8 de abril de 1982, de profissão carteiro, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de JOSÉ PALIMERCIO DA CONCEIÇÃO, de 85 anos, nascido na data 
de 16 de janeiro de 1932 e de VERA MARIA DA CONCEIÇÃO, de 75 anos, 
nascida na data de 15 de fevereiro de 1942, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP, naturais de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida 
em 19 de março de 1978, de profissão telefonista, de estado civil solteira, resi-
dente e domiciliada na Rua Maria da Conceição de Oliveira Vargas, nº 386, Re-
sidencial Vargas, nesta cidade, filha de HELENA MARIA MONTEIRO, falecida 
em Tremembé/SP na data de 3 de janeiro de 2016. 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.

Programação da Semana 
da Arvore segue até sexta 

em Pinda

Prefeitura de Ilhabela fará 
auditoria em relatório 

apresentado pela Sabesp

Prefeitura de Caraguátatuba inicia construção de ponte
entre os bairros Capricórnio e Getuba

Nesta segunda-fei-
ra (18), foi realizada a 
abertura da Semana da 
Árvore, que segue até  
sexta-feira (22). O evento 
é uma realização da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba por meio do Departa-
mento de Meio Ambiente, 
Casa Verde e do Conselho 
Municipal do Meio Am-
biente (CONDEMA).
A programação se ini-
ciou com a pales-
tra do historiador  
Dr. José Lelis sobre o va-
lor da data. Já o Dr. José 
Luiz do Instituto Flo-

O prefeito de Ilhabela, 
Márcio Tenório, determi-
nou que o secretário de 
Meio Ambiente, Mauro de 
Oliveira, realize uma audi-
toria no relatório apresen-
tado pela Sabesp. A Com-
panhia de Saneamento e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo cumpriu o 
prazo de 60 dias previsto 
em notificação dada pela 
Prefeitura de Ilhabela, em 
23 de agosto, e entregou 
as informações sobre os 
investimentos realizados 
no município nos últimos 
anos.De posse do relatório 
da companhia sobre os in-
vestimentos e compromis-
sos com a cidade, no qual a 
concessionária alega haver 
um débito aproximado de 
R$200 milhões, o prefeito 
se reuniu com o secretário 
da pasta e pediu providên-
cias para a realização da 
auditoria na prestação de 
contas a Sabesp.
Mauro Oliveira, já está 
mantendo contato com ci-

A Prefeitura de Caraguatatu-
ba realocou na manhã desta 
terça-feira (18/9), a ponte de 
madeira instalada ao lado da 
Rodovia SP-55 (Rio-Santos) 
na divisa entre os bairros Ca-
pricórnio e Getuba, na Re-
gião Norte da cidade.
Com a mudança, a adminis-
tração inicia a construção de 

restal palestrou sobre a 
importância da preser-
vação ambiental. “A se-
mana é importante para 
sensibilizar as pessoas,  
mostrar para elas a impor-
tância das árvores na nossa 
vida, pois ela está presen-
te no nosso dia a dia de 
diferentes formas. Então 
nós queremos mostrar que 
conservar traz mais bene-
fícios para a população e 
para o planeta”, comentou.
O diretor de Meio Ambien-
te Fred Gama também este-
ve presente falando sobre a  
regulamentação da Lei de 

dades que fizeram audito-
ria nos contratos mantidos 
com a Sabesp. Dentro de 
30 dias a secretaria pre-
tende estar com o serviço 
contratado. “Somente após 
a auditoria do relatório de-
veremos nos posicionar 
sobre a questão da renova-
ção de contrato com a Sa-
besp ou contratação de ou-
tra empresa para cuidar do 
saneamento em Ilhabela. 
Temos que avaliar esse re-
latório”, explicou Tenório.
O anúncio da auditoria de 
Ilhabela reforça a decisão 
tomada entre os quatros 
prefeitos do Litoral Nor-
te, em Ubatuba, no dia 6 
de setembro, de criar uma 
Agência Reguladora Re-
gional para fiscalizar os 
serviços da Sabesp. Os 
prefeitos, Márcio Tenório 
(Ilhabela), Aguilar Junior 
(Caraguatatuba), Felipe 
Augusto (São Sebastião) 
e Delcio Sato (Ubatuba) 
tomaram a decisão juntos, 
durante reunião com técni-

uma ponte em viga pré-mol-
dada no local, com o objetivo 
de aumentar a extensão da 
Avenida Marginal que corta 
os bairros.
O investimento chega a R$ 
130 mil e o prazo de conclu-
são é de dois meses. Segundo 
a Prefeitura, o objetivo é dar 
mais segurança aos pedes-

arborização.
 A equipe da Casa Ver-
de promoveu uma expo-
sição com artes criadas 
por crianças, inspiradas  
em árvores e jogos inte-
rativos feitos com ma-
teriais reciclados que 
ensinam conscientiza-
ção ambiental, além de  
promover uma mesa re-
donda, todos no Auditório 
da Prefeitura. O Departa-
mento de Meio Ambien-
te também promoveu um 
plantio de mudas no perío-
do da manhã, no Residen-
cial Andrade.

cos das secretarias munici-
pais das áreas de Serviços 
Públicos, Meio Ambiente, 
Obras Públicas, Jurídico 
e Planejamento Urbano. 
Nessa reunião o prefei-
to do arquipélago sugeriu 
que o caso Sabesp seja de-
batido na próxima reunião 
da Aprecesp (Associação 
das Prefeituras Estância 
do Estado de São Paulo).
Antes da reunião entre os 
quatro prefeitos, Tenório 
havia entregado a notifi-
cação da prefeitura ao Su-
perintendente Regional da 
Sabesp no Litoral Norte, 
José Bosco, durante reu-
nião realizada no gabinete, 
na presença de três secre-
tários e quatro vereado-
res. Na ocasião, o prefeito 
explicou que pretendia ter 
um levantamento amplo 
de bens e documentos re-
lativos à prestação dos ser-
viços de abastecimento de 
água, coleta e tratamento 
de esgoto no período da 
vigência da concessão.

tres, ciclistas e motoristas 
que circulam pelo local, além 
de dar maior fluidez ao trân-
sito local.
Com a ponte, os motoristas 
circularão pela avenida sem 
que tenham de acessar a ro-
dovia, já que na alta tempo-
rada o trânsito no local fica 
intenso.

Poemas selecionados
do Festipoema serão

divulgados nos ônibus
de Pinda

O XI Festipoema, que irá 
acontecer nos dias 30 de 
setembro e 1° de outubro, 
terá a divulgação dos poe-
mas selecionados nos ôni-
bus da empresa Viva Pinda 
até a data da premiação.
Esta divulgação atende 
a Lei n. º4.226, de 16 de 
novembro de 2004, com o 
programa “Poesia no Ôni-
bus”, em que os poemas 
selecionados do Festipo-
ema serão impressos em 
cartazes e colocados nos 
ônibus circulares do mu-
nicípio.
Na edição de 2017, foram 

30 selecionados, nas ca-
tegorias adulto, juvenil e 
infantil. Diversos partici-
pantes estão representan-
do outros estados do país, 
principalmente na cate-
goria adulto, já nas cate-
gorias juvenil e infantil, a 
maioria dos selecionados 
são munícipes.
Neste ano, o Festipoema 
terá duas novidades: as ca-
tegorias de interpretação e 
registro do Poema em Fo-
tografia e Vídeo de 1 mi-
nuto.
Durante os dias 16 e 17 de 
setembro, os selecionados 

puderam participar de uma 
oficina de interpretação, 
que ocorrerá também nos 
dias 23 e 24. No dia 27, 
será a entrega das fotos e 
dos vídeos.
 O Festipoema é uma re-
alização da parceria entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
e da Academia Pindamo-
nhangabense de Letras. As 
novas categorias do Fes-
tipoema são uma parceria 
com a Alluminare - Escola 
de Fotografia e Criativida-
de.
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Prefeitura de Tremembé 
usará Call Center para 
cobrança “amigável”

da dívida ativa

Prefeitura de Caçapava 
recupera sanitários

públicos do
Mercado Municipal

Flit 2017 leva 18.000 
pessoas à Avenida do 

Povo em Taubaté Fundo Social promove
bazar de mudas de árvores 
na Praça do Massaguaçu e 
no Travessão em Caraguá

O objetivo é criar soluções 
que não prejudiquem ne-
nhuma das partes, e, por 

Para oferecer mais segu-
rança e comodidade aos 
usuários dos banheiros pú-
blicos da cidade, a Prefei-

Após uma semana de 
atividades e 70 horas 
de atrações, a Flit 2017 
(Feira de Literatura In-
fantil de Taubaté) che-
gou ao fim no último  
domingo, dia 17 de setem-
bro, com mais de 4.000 
pessoas presentes à Ave-
nida do Povo para o show 
de encerramento com o 
cantor Toquinho e um co-
ral de 1.000 alunos da rede 
municipal de ensino.
Ao todo foram ofereci-
das 79 atrações duran-
te a feira. Caravanas de 
estudantes de Tauba-
té e cidades da região  
estiveram presentes para 
participar de teatro e con-
tação de histórias, totali-
zando 3.613 alunos de se-
gunda a sexta-feira.
Foram 365 alunos na se-
gunda-feira, 420 na terça-
feira, 534 na quarta-feira, 

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Caraguata-
tuba vendeu nesta segun-
da-feira (18/9) um total 
de 91 mudas no Bazar da 
Solidariedade, que expôs 
um total de 488 mudas de 
árvores frutíferas e orna-
mentais para venda a R$ 
30 cada.
Nesta terça (19), parte das 
mudas permanece na Praça 
Jorge de Castro, no bairro 
do Travessão, região Sul, 
para a venda das 8h30 às 
16h30. Outras mudas se-
guem também para a ven-

meio das negociações, 
recuperar receita, permi-
tindo ao município dar se-

tura de Caçapava realizou 
o conserto dos telhados 
e a troca das portas das 
instalações sanitárias do 

948 na quinta-feira e 1.346 
na sexta-feira.
Na sexta-feira, dia 15, o 
período da tarde recebeu 
ainda mais 1.800 crianças, 
que foram todas atendi-
das pela escritora e atriz 
mirim Letícia Braga, a 
Sol, da série Detetives  
do Prédio Azul, que foram 
conhecê-la e autografar 
seus livros.
A praça de alimentação 
Tia Nastácia acomodou 
12 food trucks e duas food 
bikes com variedade de 
sabores como comida ja-
ponesa, mexicana, italia-
na, além de hamburgueres, 
churros, cookies, raspadi-
nhas e sorvete na chapa, 
entre outros.
Onze editoras estiveram 
presentes e expuseram 
mais de 1.000 títulos da li-
teratura infantojuvenil.
O objetivo da FLIT foi 

da na Praça do Massagua-
çu, das 9h às 16h.
A presidente do Fundo 
Social, Samara Fraschetti 
Bastos de Aguilar, informa 
que com as vendas desta 
terça-feira, a entidade já 
arrecadou R$ 2.730,00. 
“Todo o valor arrecadado 
será revertido aos progra-
mas e ações da entidade”, 
ressaltou.
Para a moradora do Tra-
vessão, Gildete Sodre, esta 
foi uma ótima oportuni-
dade para comprar uma 
muda de jabuticaba que 

quência aos investimentos 
em serviços e equipamen-
tos para a comunidade.

Mercado Municipal. Este 
mês também terá início os 
reparos na rede elétrica do 
mercado.

o de consolidar Tauba-
té como Capital Nacio-
nal da Literatura Infantil. 
A feira foi promovida 
pela Prefeitura de Tauba-
té com o apoio do Proac  
(Programa de Ação Cultu-
ral), através da Secretaria 
de Estado da Cultura, e 
curadoria do Icult (Institu-
to de Cultura e Cidadania).
A Flit 2017 contou com a 
parceria e o patrocínio ofi-
cial da EMS Farmacêutica, 
maior laboratório farma-
cêutico no país, que tem 
um histórico de apoio a di-
versos projetos de respon-
sabilidade social com o ob-
jetivo de promover saúde,  
qualidade de vida e bem
-estar. Além disso, a Flit 
teve o apoio da CBL (Câ-
mara Brasileira do Livro), 
ABC Transportes, CCR 
Nova Dutra, Net e Varan-
da Espetinhos.

pretende levar para o seu 
sítio. “Acho que o valor 
está justo, principalmente, 
por ser uma muda de jabu-
ticaba”, observou.
Por estarem sendo co-
mercializadas irregu-
larmente, as mudas fo-
ram apreendidas pela 
Fiscalização do Comércio.  
As mercadorias apreendi-
das só são encaminhadas 
ao Fundo Social de Soli-
dariedade depois de um 
prazo de 10 dias – período 
dado ao infrator para re-
correr da penalidade.

Atletismo de Taubaté é 
ouro nos Jogos

Escolares da Juventude
A atleta taubateana Ka-
thelyn Rocha, 14 anos, 
venceu na manhã des-
ta sexta-feira, 15 de se-
tembro, os 1.000m rasos 
dos Jogos Escolares da 
Juventude, competição  
nacional, que acontece em 
Curitiba-PR. Kathelyn foi 
campeã com o tempo de 

3min02s, o que a fez que-
brar o recorde brasileiro da 
categoria até 14 anos.
Em agosto a atleta re-
presentou a equipe sub 
16 de Taubaté no Cir-
cuito Estadual e teve  
dupla vitória nos 1.000m 
livres e nos 1.000m com 
obstáculos. Nos 1.000 m 

livres, ela chegou a assu-
mir a liderança do ranking 
brasileiro com o tempo de 
3’33”.
Com a vitória, Ka-
thelyn garantiu vaga 
para o Campeonato  
Sulamericano Escolar, que 
será realizado em dezem-
bro na Bolívia.


