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Anhanguera recebe
psicóloga do CAPS AD

em Taubaté

Taubaté melhora
indicadores de cobertura 
vacinal contra influenza

Comtur de Pinda
faz visita guiada na

Estrada de Ferro Guarda Municipal de
Pindamonhangaba realiza 
treinamento em parceria 

com a Polícia Militar

A psicóloga do CAPS AD 
(Centro de Atenção Psi-
cossocial – Álcool e ou-
tras Drogas) de Taubaté, 
Claudia Fabiana de Jesus, 
participa na próxima sex-
ta-feira, dia 19 de maio, 
do evento “Os desafios da 
mulher contemporânea”, 
promovido pela Faculda-
de Anhanguera. Durante 
o evento, voltado aos uni-

Balanço da Vigilân-
cia Epidemiológica de 
Taubaté indica que o  
município já atingiu 
86,16% de cobertura vaci-
nal na 19ª Campanha Na-
cional de Vacinação contra 
a Influenza. O Ministério 
da Saúde estabelece meta 
de 90% de cobertura para 
o público alvo.
A campanha está previs-
ta para terminar em 26 
de maio. Em números ab-
solutos, foram aplicadas 
52.755 doses da vacina até 
o momento.

Conhecer mais de sua 
história, dos maquinários 
antigos, como era o dia a 
dia dos funcionários de 
antigamente, além de uma 
caminhada sobre os trilhos 
até o cruzamento do Mom-
baça.  Assim foi a visita 
guiada na Estrada de Ferro 
Campos do Jordão, reali-
zada pelo Comtur – Con-
selho Municipal de Turis-
mo de Pindamonhangaba, 
nesta quarta-feira (17). 
Durante toda a manhã, 
membros do conselho fo-
ram guiados pelo Diretor 
Ferroviário, Ayrton Ca-
margo e Silva, que expli-
cou um pouco mais sobre 
a Estação localizada em 
Pindamonhangaba. No 

Na última semana, 38 
integrantes da Guar-
da Municipal de Pinda-
monhangaba frequen-
taram o treinamento  
“Estágio de Aperfeiçoa-
mento Profissional”, rea-
lizado pela Polícia Militar. 
Com mais essa iniciativa, 
a Prefeitura continua in-
vestindo na capacitação 
dos guardas municipais e 
agentes de segurança. En-
tre os temas abordados no 
curso, estão inclusos: 
Policiamento Comunitá-
rio, Legislação Criminal, 
Direção Defensiva, De-
fesa Pessoal e Procedi-

versitários e que acontece 
entre 9h e 11h, Claudia irá 
abordar o tema “mulheres 
e os calmantes” em uma 
mesa redonda. O objetivo 
é promover uma reflexão 
sobre esta temática, a crí-
tica da patologização e da 
medicalização, bem como 
sobre as questões que fa-
zem parte do sofrimento 
humano. Além disso, serão 

A vacina contra a gri-
pe não é capaz de elimi-
nar a doença ou impedir 
a circulação do vírus.  
Por isso, as medi-
das de prevenção  
são tão importantes, parti-
cularmente durante o pe-
ríodo de maior circulação 
viral.
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.
Grupos prioritários e co-
bertura

Centro de Memória, o di-
retor explicou que “o local 
tem muita história, que 
merece ser divulgada para 
população e para os turis-
tas que visitam a cidade”.
Na caminhada pelos tri-
lhos, os conselheiros tive-
ram uma breve explicação 
sobre o funcionamento 
dos trens e conheceram a 
área dos primeiros quilô-
metros da estrada que foi 
revitalizada. 
A Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão (EFCJ), li-
gada à Secretaria de Trans-
portes Metropolitanos de 
São Paulo, tem mais de 
100 anos e é um dos prin-
cipais atrativos do chama-
do Circuito Mantiqueira.

mentos Operacionais. No 
primeiro dia da formação, 
os guardas municipais e 
os agentes de seguran-
ça foram recebidos pelo  
comando da Polícia Mili-
tar em Pindamonhangaba, 
na sede da 2ª Companhia 
de Polícia Militar, onde fo-
ram ministradas matérias 
em sala. 
As aulas práticas foram re-
alizadas no pátio daquela 
Unidade. No segundo dia, 
os servidores da Guarda 
Municipal compareceram 
no auditório da sede da 
Prefeitura, onde completa-
ram o curso. 

realizadas orientações so-
bre o tratamento de depen-
dência de benzodiazepíni-
cos (calmantes) realizado 
na unidade do CAPS AD 
e a importância da escolha 
do sujeito em fazer o pro-
cesso de tratamento.
Este evento faz parte das 
ações de prevenção reali-
zadas pelo CAPS AD de 
Taubaté.

Crianças – 16.993
Doses aplicadas – 11.040
Cobertura – 64,97%
Trabalhadores da Saúde – 
7.982
Doses aplicadas – 7.644
Cobertura – 92,59%
Gestantes – 3.143
Doses aplicadas – 1.921
Cobertura – 61,12%
Puérperas – 517
Doses aplicadas – 529
Cobertura – 102,32%
Idosos com mais de 60 
anos – 32.323
Doses aplicadas – 30.037
Cobertura – 92,93%

“O objetivo do con-
vite foi fornecer mais 
 informações e apresentar 
as melhorias da estação 
de Pinda para os membros 
do conselho do turismo, 
que é formado por pessoas 
que trabalham diretamente 
com turismo na cidade”, 
explica o diretor Ayrton 
Camargo. 
O Centro de Memó-
ria Ferroviária da EFCJ 
está localizado na 
sede da ferrovia, em  
Pindamonhangaba (Rua 
Martim Cabral, 87 – Cen-
tro / Tel. 3644-7456), e 
funciona de segunda à 
sexta-feira, das 8h30 às 
16h30, com entrada gra-
tuita.

No encerramento da for-
mação, foi feita a entrega 
do certificado de qualifi-
cação, com a presença do 
prefeito Isael Domingues. 
Em suas palavras, ele 
enalteceu a importância do 
curso para a ampliação dos 
conhecimentos técnico
-profissionais e para pro-
piciar maior capacitação 
e atualização dos conheci-
mentos específicos para o 
desempenho das funções 
da Guarda. Ele agradeceu, 
também, a grande parceria 
da Polícia Militar por ter 
desenvolvido esse impor-
tante treinamento.
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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.

Miscelânea
Curiosidades

Porque se atira arroz aos noivos?

O habitual lançar arroz aos noivos é uma dessas práticas que por mais anos que 
passem não deixa de fazer parte dessa tradição cerimonial. Este ritual contém uma 
série de simbologia, significados e tradições. Essa tradição tem mais de quatro mil 
anos e provém da China Antiga, onde o arroz é símbolo de prosperidade, felicidade 
e abundância. Nessa altura acredita-se que o arroz atrai a felicidade, a sorte, a lon-
gevidade e a fertilidade, prometendo assim a reprodução de gerações vindouras. Foi 
então, com base nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez mais expres-
são, percorreu várias gerações até chegar aos dias de hoje. Atualmente, depois dos 
noivos darem provas de amor eterno, no tão sonhado “sim”, os convidados juntam-
se à entrada da Igreja para desejarem votos de felicidade e prosperidade. Apesar de 
este ritual ser uma prática comum em alguns locais é necessário ter uma autorização 
da Igreja para que tal acontecimento, já que o arroz é extremamente escorregadio e 
pode dar caso de acidentes entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados com a ex-
tremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema mantendo-a centralizada 
no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade da clara diminui porque a 
albumina, uma proteína presente em sua composição, reage com o ar externo que 
passa pelos poros existentes na casca e isso faz com que a gema flutue e comece 
a se deteriorar caso entre em contato com a casca do ovo. Se a parte mais estreita 
estiver voltada para baixo a gema flutua e antes de chegar na casca baterá numa câ-
mara de ar localizada na mais larga. O ar entra pelos poros com bactérias, levedura 
e fungos, que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a clara e a 
gema repousarem nela.

Humor

Classificados

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracia, sem garantias. Favor 
colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio. Aos cuidados de Tião K. 
Loteiro. Obrigado.
***
Vendo um piano em ótimo estado de conservação, todas as peças originais. Valor 
sentimental muito grande, pois foi da minha adorada vovó, que o conservou por 
mais de setenta anos, praticando todos os dias, sempre as mesmas notas. Nunca to-
cou bem, mas aquilo era uma alegria para ela. Tratar aqui em casa mesmo, quando 
a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variante, ano 70, cor verde meio metálico, calotas originais, com brilho 
intenso (eu só uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma multa (porque eu queimo 
todas elas), vidros verdes (engordurados, porque eu nunca lavei), rebaixada (eu tirei 
os amortecedores), motor envenenado (eu só uso gasolina batizata). Não vendo, não 
troco e não empresto, eu só botei este anúncio pra vocêis morrê dinveja... uai!
***
Vende-se uma mulher extremamente chata, ano 60, em bom estado de conservação, 
ela reclama de manhã até a noite, todos os dias da semana, inclusive aos sábados, 
domingos e feriados. Não é necessário dar corda porque a pilha dela parece não aca-
bar nunca. Aceito cheque pré-datado, vale transporte, vale refeições e outros vales 
quaisquer que exista por aí...

Mensagens 

A idade de ser feliz

Existe somente uma idade pra gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, 
a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade pra gente se encon-
trar com a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade 
sem medo nem culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e 
recriar a vida à nossa própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores 
e experimentar todos os sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todos 
desafio é mais um convite à luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar 
algo novo, de novo e de novo e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na 
vida da gente chama-se “presente”, também conhecido como “agora” ou “já” e tem 
a duração do instante que passa.
***
Não espere...

... amar para ser amado...

... um sorriso para ser gentil...

... a mágoa para pedir perdão...

... a dor para acreditar nas orações...

... os elogios para acreditar em si mesmo...

... a queda para lembrar-se dos conselhos...

... a separação para buscar a reconciliação...

... por pessoas perfeitas para então se apaixonar...

... ficar sozinho para reconhecer o valor das pessoas...

... a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida...

... o dia da sua morte sem antes amar a vida...

Pensamentos, provérbio e citações

A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.
Quem ama a vida é amado pela vida.
A paciência torna mais leve o que a tristeza não cura.
Enfrentamos a força física com a nossa força moral.
Só refletimos quando somos confrontados com um problema.
É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.
Nem só de pão vive o homem, ele também vive de créditos.
Quem já esteve na Lua não tem mais metas na Terra.

Escola municipal realizou 
projeto de Astronomia
em Pindamonhangaba

Nesta sexta-feira (19), a 
Escola Municipal “Profes-
sor Augusto César Ribei-
ro” realizou a 11ª Mostra 
de Foguetes, evento em 
que os alunos fizeram o 
lançamento dos foguetes 
confeccionados por eles. 
O Projeto “OBA”(Olim-
píada Brasileira de Astro-
nomia), já é uma prática 
da escola desde o ano de 
2012. Na ocasião, o proje-
to foi implantado na escola 
com o apoio e parceria do 

professor Eduardo Galvão 
Ribeiro Cesar, professor 
Coordenador do Núcleo 
Pedagógico da Diretoria 
de Ensino da Região de 
Pindamonhangaba. A par-
tir dalí, o professor Galvão 
vem contribuindo com a 
escola no desenvolvimen-
to do projeto, em que os 
alunos participam de ativi-
dades práticas de astrono-
mia, do lançamento do fo-
guete e da prova oficial da 
olimpíada, além do evento 

da entrega dos certificados 
e das medalhas. 
“Nosso objetivo é falar 
de ciência para nossos 
alunos partindo do Uni-
verso, traduzindo ideias 
complexas e concei-
tos de física e química.  
A cada ano, aprimoramos 
mais o nosso trabalho e, 
hoje, as atividades conti-
nuadas extrapolam os mu-
ros da escola”, explicou a 
gestora da unidade, Car-
men Lucia Agostinho.

Oficinas de elaboração de 
projetos estão com

inscrições encerradas
em Pindamonhangaba

Ainda há vagas para a 
oficina de conexões entre 
Dança Contemporânea e 
Dança Brasileira, que será 
realizada em junho
Antes mesmo do final do 
prazo de inscrições, que 
seria nesta sexta-feira 
(19), a oficina gratuita de 
Gestão e Elaboração de 
Projetos Culturais já está 
com todas as vagas preen-
chidas. As aulas terão iní-
cio neste sábado (20), sob 
coordenação da consulto-
ra em Educação e Gestão 
Cultural Jacqueline Baum-
gratz, na Biblioteca Públi-
ca Municipal “Ver. Rômu-
lo Campos D´Arace”, no 

bairro do Bosque.
A oficina seguirá aos sá-
bados, das 9 às 11 horas, 
também nos dias 27 de 
maio, 3 e 10 de junho.
Oficina de Dança
Ainda há vagas para a 
Oficina Conexões entre 
Dança Contemporânea e 
Danças Brasileiras, sob 
coordenação de Mônica 
Alvarenga. As inscrições 
seguem até o dia 14 de ju-
nho.
As aulas serão de 18 de 
junho a 9 de julho, aos do-
mingos, das 9h ao meio-
dia, e dia 16 de julho, das 
9 às 13 horas, no Espaço 
Cultural Teatro Galpão.

Estão sendo oferecidas 30 
vagas para pessoas maio-
res de 16 anos.
Inscrições pelo e-mail: 
cultura@pindamonhanga-
ba.sp.gov.br, e a seleção 
serão por ordem de inscri-
ção.
As oficinas culturais de 
Gestão e Elaboração de 
Projetos Culturais, e Co-
nexões entre Dança Con-
temporânea e Danças Bra-
sileiras são uma parceria 
entre o Departamento de 
Cultura da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e a Se-
cretaria de Estado da Cul-
tura.
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Taubaté sedia a 2ª
Capacitação do Programa 

Município Verde Azul

Prefeitos da região parti-
ciparam nesta quinta-fei-
ra, dia 18 de maio, da 2ª 
Capacitação do Programa 
Município Verde Azul 
(PMVA). A programação, 
realizada no Parque do 
Itaim, contou com pales-
tras e a visita do secretário 
de Estado de Meio Am-
biente, Ricardo Salles.
Ao todo, 36 prefeitos fo-
ram recebidos para apre-
sentar demandas e nego-
ciar recursos provenientes 
do Fecop (Fundo Estadual 
de Prevenção e Controle 
da Poluição).
O PMVA propõe 10 dire-
tivas, em uma agenda de 
ações ambientais estra-
tégicas, aos municípios 
participantes. Conforme 
o desenvolvimento das 
ações, é estabelecida uma 

pontuação em um ranking 
ambiental das cidades 
paulistas.
Em 2013, Taubaté ocupa-
va a 367ª posição e avan-
çou para a 85ª colocação 
em 2016, com a pontuação 
77,85. Esta é a primeira 
vez que Taubaté encontra-
se entre os 100 primeiros 
municípios.
 O objetivo é atingir 80 
pontos para a obtenção 
de certificação. Para isto, 
a prefeitura trabalha, em 
integração de suas secre-
tarias, nas seguintes ações: 
implantação da coleta se-
letiva; instalação de usi-
na de compostagem e de 
usina de resíduos da cons-
trução civil; manutenção 
de parques e áreas verdes 
públicas; intensificação da 
fiscalização ambiental, ar-

ranjo intermunicipal para 
campanhas de coleta de 
resíduos eletrônicos; Pla-
no de Arborização Urba-
na; revisão do Plano Dire-
tor (Previsão de Unidades 
de Conservação – Parque 
do Itaim, Morro do Cru-
zeiro, as duas Matas do 
Bugio e a região da Pedra 
Branca, Guarda Ambiental 
Municipal, Plano Diretor 
Ambiental, Programa de 
Pagamento por Serviços 
Ambientais); Plano Mu-
nicipal da Mata Atlântica, 
ações de preservação da 
Bacia do Rio Una e do Rio 
Paraíba do Sul, implanta-
ção da Nascente Modelo 
no Parque do Itaim, cria-
ção de Parques Lineares 
e Programa de Hortas Co-
munitárias e incentivo à 
Agricultura Familiar.

Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e Exploração
Sexual é marcado por 
ações do CREAS em 

Taubaté

O CREAS (Centro de 
Referência Especializa-
do de Assistência Social), 
da Prefeitura Munici-
pal de Taubaté, realizou 
ações para conscientiza-
ção da população nesta 
quinta-feira, 18 de maio, 
data que a Lei Federal nº 
9.970/2000 define como o 
Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração 
Sexual contra Crianças e 
Adolescentes.
Na manhã desta quinta, 

uma passeata saiu da Praça 
Monsenhor Silva Barros 
até a Praça Dom Epami-
nondas, na região central 
da cidade.
Outras ações, que devem 
ocorrer até o dia 31 de 
maio, têm como público
-alvo crianças, adolescen-
tes, pais e professores.
Serão realizadas roda de 
conversa com professores 
e profissionais das escolas 
inseridos em ambientes 
de vulnerabilidade social, 

teatro para os alunos das 
unidades escolares, panfle-
tagem, exposição de carta-
zes sobre o tema, exibição 
de vídeos e palestras.
O objetivo é conscienti-
zar os munícipes sobre 
os direitos das crianças e 
adolescentes e informar 
os meios para denunciar a 
violação desse direitos.  É 
importante mobilizar a so-
ciedade e convocá-la para 
o engajamento na luta pelo 
fim do ciclo de violência.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 143, Termo nº 6555
Faço saber que pretendem se casar LUIZ GUILHERME MOREIRA DE CAR-
VALHO GUEDES e LUCIANA GATTI, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 26 de janeiro de 1977, de profis-
são advogado, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Benedito 
de Carvalho, nº 157, Centro, filho de WASHINGTON LUIZ DE CARVALHO 
GUEDES, falecido em Tremembé/SP na data de 9 de novembro de 2016 e de 
FLÁVIA MOREIRA DE CARVALHO GUEDES, de 66 anos, nascida na data 
de 17 de setembro de 1950, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 16 de outubro de 
1974, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de ANGELO GATTI, falecido em Taubaté/
SP na data de 27 de junho de 2000 e de MARLI MOREIRA, de 70 anos, nascida 
na data de 1 de julho de 1946, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural 
de Taubaté/SP. 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. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Mecânico  de  motor  a  diesel (para pessoa com deficiencia)
Operador  de  vendas  (para pessoa com deficiencia)
office boy (para pessoa com deficiencia)
Auxiliar  de  limpeza (para pessoa com deficiência)
Auxiliar de cozinha
auxiliar de enfermagem
Auxiliar de limpeza
chefe de cozinha
Chefe  Departamento  Pessoal
controlador  de  entrada  e saida
copeiro
comprador
cozinheiro industrial
garçom
Instalador de alarmes
nutricionista
supervisor administrativo
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚMERO DO 
PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com
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Pindamonhangaba
lança Campanha do 

Agasalho 2017

Roupa boa, a gente doa! 
Com este lema, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
realizou, na segunda-feira 
(15), o lançamento oficial 
da Campanha do Agasalho 
2017, na Praça do Quartel. 
O evento contou com a 
presença de todos os par-
ceiros do Fundo Social de 
Solidariedade do Municí-
pio: Exército Brasileiro, 
Polícia Militar, Funvic, 
Unimed, Shopping Pátio 
Pinda, Faculdade Anhan-
guera, Diretoria Regional 
de Ensino e Sabesp.
A Banda do Comando de 
Aviação do Exército fez a 
abertura e o encerramento 
do evento, que contou com 
a palavra das autoridades 
presentes. O prefeito Isa-
el Domingues destacou a 
importância de se ajudar o 
próximo . “Desde o início 
de nossa caminhada, nossa 
prioridade é a humaniza-
ção. Por isso, não pode-
ríamos deixar de fazer a 

nossa parte, com a Cam-
panha do Agasalho, que 
é uma maneira de acolher 
aqueles que mais precisam 
e sofrem com o frio”, afir-
mou.
A primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia 
Vieira Domingues, que 
coordena a Campanha do 
Agasalho, conta com a 
colaboração da população 
para o sucesso da inicia-
tiva. “Além dos postos 
de arrecadação, o Fundo 
Social está aberto a rece-
ber doações de agasalhos, 
sapatos e cobertores, que 
serão destinados às famí-
lias necessitadas. As pes-
soas que quiserem ajudar 
como voluntárias também 
serão muito bem-vindas, 
pois toda a participação 
é importante. Contamos 
com a população para fa-
zer a sua doação e, juntos, 
beneficiarmos aqueles ir-
mãos mais necessitados”, 

declarou.
A sede do Fundo Social de 
Solidariedade fica na rua 
Deputado Claro César, 53, 
centro (ao lado do Palacete 
10 de Julho).
De acordo com a comissão 
organizadora da campanha 
deste ano, a intenção é ar-
recadar mais de 150 mil 
peças. É importante que 
os agasalhos, meias, sapa-
tos e demais peças a serem 
doadas estejam em bom 
estado e que possam ser 
utilizadas por aqueles que 
as receberem.
Diversos postos estão es-
palhados pela cidade, en-
tre escolas, repartições 
públicas e comércio. Até 
o momento, 35 locais da 
cidade estão com as caixas 
da Campanha, mas este 
número ainda pode ser 
ampliado. A partir da pró-
xima semana, terá início a 
arrecadação casa a casa, 
pelos bairros da cidade, 
com o apoio do Exército.

Programa Cidadania e 
Esporte em Tempo

Integral promove evento 
de Rugby em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
através do CETI (Cidada-
nia e Esporte em Tempo 
Integral), promove ama-
nhã, 17 de maio, o III Tor-
neio de Rugby Escolar do 
Integral que irá acontecer 
no SESI, das 8h às 11h e 
das 13h às 16h. O evento 
será realizado pelo CETI 
em parceria com o PAF 
(Programa Atleta do Fu-
turo) do SESI e com a 
Confederação Brasilei-

ra de Rugby, Samaúma e 
Taubaté Rugby. Participa-
rão do torneio 380 alunos, 
com idade de 11 a 15 anos, 
nos dois períodos do dia, 
nas categorias masculinas 
e femininas, com premia-
ção para os três primeiros 
colocados.  A modalidade 
é praticada por alunos de 
24 escolas que atendem 
em tempo integral. O Pro-
grama CETI acontece em 
45 unidades da rede mu-

nicipal de ensino e aten-
de cerca de 9.000 alunos, 
com idade de 06 a 15 anos. 
Tem como principais obje-
tivos intensificar as opor-
tunidades de socialização, 
promover a permanência 
do aluno no ambiente es-
colar, proporcionar a for-
mação integral, melhorar 
as múltiplas competên-
cias, oportunizar o contato 
com o esporte e promover 
conhecimento cultural.
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Vem aí a Festa de Santo 
Antônio do Pinhal 2017

Neste ano a Prefeitura de 
Santo Antônio, Paróquia 
de Santo Antônio com 
apoio da ACASAP (As-
ssociação Comercial de 
Santo Antônio do Pinhal), 
está preparando uma Festa 
com muitas atrações. Os 
Shows acontecerão na Pra-
ça do Artesão nos dias 08, 
09, 10, 11, 15,16, 17 e18 
de junho. Uma novidade 
este ano será a formatação 
da Praça de alimentação 

voltada a comida da Roça. 
Então, se preparem para 
saborear as delicias da co-
mida caseira de Santo An-
tônio do Pinhal. A Praça 
de alimentação funcionará 
a partir do dia 08 de junho 
das 14h às 00h. Além de 
apresentações musicais, 
teremos apresentações re-
gionais de violeiros duran-
te a Festa e participações 
de Banda Marcial e Fan-
farra. Uma novidade para 

a Festa deste ano será o 
Bolo de Santo Antônio. Os 
organizadores prometem 
para o último dia da Festa 
colocar na Praça do Arte-
sãoi um bolo de 15 mts de 
comprimento. Então… Se 
preparem e fiquem ligados 
na nossa página, pois em 
breve colocaremos toda 
programação das festivi-
dades mais esperada do 
ano. E viva Santo Antô-
nio!!!
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20º FESTIVAL DE MÚSICA JUNINA
em São Luiz do Paraitinga

Festival de Música Junina do ano de 2017 será realizado pela Prefeitura Municipal 
através do seu Departamento de Cultura e Turismo nos dias 16 e 17 de Junho.
Tendo com objetivos:
Revelar novos talentos; Fomentar e preservar essa vertente musical de forte raiz 
em nosso território; Abrir mais espaço para a reflexão e evolução da música junina.
As inscrições poderão ser efetuadas no período de 05 a 31 de Maio de 2017, a ficha 
de inscrição poderá ser retirada no Centro Cultural Nelsinho Rodrigues (Rua Coro-
nel Domingues de Castro nº 33) ou baixada no link abaixo
Ficha de Inscrição e Regulamento: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br


