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A GAzetA dos Municípios

GCM intensifica ações 
em ruas de Taubaté

Após título, Taubaté
Vôlei reencontra

torcida no Abaeté

A Guarda Civil Municipal 
de Taubaté realiza ações 
de permanência em ruas 
da cidade a fim de garantir 
tranquilidade aos morado-
res dos bairros Jardim Ana 

A Secretaria de Esportes e 
Lazer começa nesta quin-
ta-feira, dia 26, a troca 
de ingressos para Funvic/ 
Taubaté x Caramuru/ Cas-
tro pela Superliga Nacio-
nal de Vôlei no próximo 
sábado, dia 28, às 14h10, 
no ginásio do Abaeté. Será 
a primeira oportunidade 
da torcida saudar os bi-
campeões da Copa do Bra-
sil, título conquistado em 
Campinas, no último final 
de semana.
As entradas devem ser 
trocadas por um quilo 
de alimento não perecí-
vel das 10 às 22h na loja 
Loucos por Esporte no Via 
Vale Garden Shopping ou 

Emília e Jardim do Sol, lo-
calizados próximos à Ro-
doviária Nova.
Agentes da guarda fazem 
ronda nos arredores de 
praças e permanecem nas 

na sede da secretaria das 
8h30 às 18h. Não há tro-
ca de ingressos na hora da 
partida.
Serviço:
• Postos de troca:
– Ginásio da CTI (Rua das 
Três Meninas, S/N). Horá-
rio: das 8h30 as 18h – In-
gressos disponíveis: 400 
ingressos;
– Loucos Por Esporte (Via 
Vale Garden Shopping). 
Horário: das 10h às 22h – 
Ingressos disponíveis: 400 
ingressos;
• Cada ingresso será tro-
cado por um quilo de ali-
mento não perecível, que 
será doado às instituições 
de caridade da cidade;

ruas realizando aborda-
gens sociais. A população 
se sente mais segura e pró-
xima da guarda municipal, 
estreitando a relação entre 
ela e a comunidade.

• Cada pessoa poderá tro-
car no máximo dois in-
gressos e deverá apresen-
tar o CPF no momento da 
troca. Essa medida preci-
sou ser tomada para evitar 
a ação de cambistas;
• Crianças de até quatro 
anos não precisam do in-
gresso;
• Pedimos que levem sa-
quinhos plásticos para re-
tirada do lixo após o jogo;
• Estará proibida a entrada 
de instrumentos musicais, 
capacetes, guarda-chuvas 
e bebidas, alcoólicas ou 
não, em garrafa ou latinha. 
Somente estará liberada a 
entrada de água em copi-
nho plástico.

Prefeitura realiza doação 
de mudas de árvores para 

a população em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria Municipal de Ha-
bitação, Meio Ambiente e 
Regularização Fundiária, 
realiza a doação de mudas 
nativas, nativas frutíferas 
e espécies para calçadas, 
nos dias 26 e 27 de janeiro.
No dia 26 de janeiro, se-
rão distribuídas mudas de 
espécies nativas e nativas 
frutíferas para as 30 pri-
meiras pessoas que retira-
rem sua senha no Vivei-

ro Municipal, entre 8h e 
10h30, mediante apresen-
tação de comprovante de 
endereço em Pindamo-
nhangaba.
Podem retirar mudas mo-
radores da área rural ou 
que possuam chácaras na 
área urbana. Cada pessoa 
pode retirar até 14 mudas, 
sendo 12 de espécies nati-
vas e duas de espécies na-
tivas frutíferas.
No dia 27 de janeiro, se-
rão distribuídas até cin-

co mudas de espécies 
para calçadas. Também  
serão 30 senhas distribuí-
das, ente as 8h e 10h30, e 
será necessário apresentar 
comprovante de endereço.
De acordo com o secre-
tário Marcus Vinícius, o 
intuito da doação de mu-
das é arborizar a cidade. 
“Além de embelezar a ci-
dade, atraírem pássaros e  
permitirem o desen-
volvimento da fauna, 
as árvores proporcio-
nam conforto ambiental,  
absorvendo e retirando 
os raios solares, refres-
cando o ambiente através 
da absorvição de água do 
subsolo para a atmosfera, 
e contribuem também na 
retenção de materiais po-
luentes para a realização 
de sua fotossíntese”, ex-
plicou.
Em caso de dúvi-
das, o telefone do  
Departamento de Meio 
Ambiente é o 3645-1494. 

Liberada emissão da segunda 
via do carnê do IPTU pela
internet em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secreta-
ria Municipal da Fazenda, 
informa que a emissão da 
segunda via do carnê do 
IPTU pela internet foi li-
berada a partir de hoje.
É necessário ter em mãos 
o número da Inscrição 
Cadastral do imóvel para 
acessar a 2ª via e imprimir. 
É só acessar a página da 
Prefeitura (www.caragua-
tatuba.sp.gov.br) e entrar 
no ícone Serviços ao Ci-
dadão e depois 2ª via de 

IPTU ou ir diretamente no 
site oficial da preveitura: 
www.caraguatatuba.sp.
gov.br/pmc
Caso o contribuinte não 
tenha o número, basta 
solicitar pelo e-mail ca-
dastro. fazenda@cara-
guatatuba.sp.gov.br ou 
pelos telefones (12) 3897-
8170/8221/8108 (setor de 
Cadastro Imobiliário).
A Secretaria Municipal 
da Fazenda lançou 79.928 
carnês de IPTU e iniciou 
a postagem dos primeiros 

lotes na última semana.
Os vencimentos seguem 
com desconto das seguin-
tes formas: até 30/1, pa-
gamento com desconto de 
10% em cota única; até 
20/2, pagamento com des-
conto de 5% também em 
cota única ou em 11 par-
celas (sem desconto) com 
vencimento da primeira 
parcela para o dia 20/2. O 
contribuinte poderá pagar 
na Caixa Econômica Fe-
deral, Banco do Brasil ou 
em Casas Lotéricas.
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Curiosidades

Conheça alguns objetos e símbolos que trazem sorte

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor, da paz e da felicidade.
Elefante: para atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebra e negatividade.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e da prosperidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fortuna e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você realmente acre-
dita que irá atrair sorte e proteção para a sua vida.
***
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar as queimaduras. 
Em contato prolongado com a pele, o gelo também queima. Além disso, ele pode 
grudar e deslocar a pele que protege o local atingido. Pasta de dente, manteiga e 
qualquer outro produto caseiro também devem ser evitados. Em queimaduras leves 
a melhor indicação é usar água fria para resfriar o local queimado e evitar formação 
de bolhas. Pode ser água corrente, numa bacia ou em compressas.
***
O ano bissexto foi criado para compensar a diferença entre o ano do calendário 
de 365 dias e o tempo de 365,24219787 dias que a Terra gasta para dar uma volta 
completa em redor do Sol. A denominação bissexto deriva do dia dobrado (bis) que 
era inscrito no antigo calendário Juliano, depois do sexto dia antes das calendas de 
março.
***
Os insetos têm músculos e são extremamente fortes. Um inseto pode levantar uma 
carga pelo menos vinte vezes mais pesada que seu próprio peso, enquanto que o ho-
mem só consegue pouco mais que seu peso. Embora tenha fibras musculares pare-
cidas com as humanas, o esqueleto dos insetos é externo e prende-se aos músculos 
formando um conjunto de grande resistência. 

Humor

Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra uma lâm-
pada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de muito pensar, ele 
pede:
- Me dá um queijo.
Pensou mais um pouquinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo.
Pensou mais um pouquinho e fez o terceiro pedido:
- Agora me dá também uma mulher.
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o mineiro, explica:
- Ah! Seu moço, é que eu fiquei com vergonha de pedir três queijos.
***
Certa dona de casa chorosa apresenta-se ao Juiz e diz:
- Meritíssimo, quero acusar o meu marido de adultério. Acho que ele me foi infiel.
- A senhora tem alguma prova disso? Indagou o Juiz.
- Bem, Meritíssimo, eu estava examinando o rosto dos meus três filhos e nenhum 
deles se parece com ele.

Mensagens

Se aceite tal como és, buscando melhorar-se. Suportar com paciência as provas do 
caminho. Se você cair, erga-se logo para seguir adiante. Se já conhece o que seja 
tentação, já sabe claramente como evitá-la. Deixe de criar motivações a sofrimento 
de que não tem necessidade. Abstenha-se de relações que lhe prejudique a paz. Não 
tente sanar amarguras da alma com modificações que lhe criem exagerada depen-
dência. Cultive fortaleza de ânimo e escolha a realidade tal como se apresenta. Faça 
todo bem que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não possa estar com todos. 
Trabalhe sempre. Não diga que isso é óbvio ou que já sabe tudo, porque os planos 
do bem devem ser infinitamente repetidos e a construção mais simples é sempre a 
mais difícil de fazer.
***
Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo de cair e saciar a sede da Terra. Não 
aprece o por do Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer até o último 
raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo para aprender com a sua 
tristeza. Não aprece o teu silêncio, ele tem seu tempo certo de paz após o barulho 
cessar. Não aprece teu amor, ele tem seu tempo certo de semear nos solos mais 
áridos do teu coração. Não aprece a tua raiva, ela tem seu tempo certo para abrir-se 
nas águas mansas da tua consciência. Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo 
certo para florescer aos olhos do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de 
tempo para sentir a tua própria evolução.
***
Saudade... Sinto saudade de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retratos, 
quando sinto cheiro, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, eu 
sinto saudades... Sinto saudades dos amigos que nunca mais vi, de pessoas com 
quem não mais falei ou cruzei... Sinto saudades dos que se foram e de quem não me 
despedi direito... Daqueles que não tiveram como me dizer adeus... Sinto saudades 
das coisas que vivi e das que deixei passar sem curtir na totalidade... Quantas vezes 
tenho vontade de encontrar não sei o quê... Não sei onde... Para resgatar alguma 
coisa que nem sei certo o que é e nem onde a perdi.

Pensamentos, provérbios e citações

É um amor pobre aquele de se pode medir.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
Os remorsos superam a justiça.
Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.
Em economia a maioria está sempre enganada.
Bondade em balde sempre será devolvida em barril.
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Aulas na Rede Municipal terão início
dia 6 de fevereiro em Pinda

Mais de 12 mil alunos  serão 
recebidos nas 39 escolas mu-
nicipais e 18 Cmeis - centros 
municipais de Educação In-
fantil - de Pindamonhanga-
ba, no dia 6 de fevereiro. As 
unidades educacionais esta-
rão prontas para recepcionar 
e acolher todas as crianças 
com muito carinho.
Enquanto o retorno às aulas 
não acontece, estão abertas as 
matrículas para o EJA - Edu-
cação de Jovens e Adultos 
- que conta atualmente com 
salas nas escolas municipais 
Manoel César Ribeiro (San-
tana) e Madalena Caltabiano 
(Araretama). Para se inscre-
ver, o interessado precisa ir 
até a sede da Secretaria de 
Educação e apresentar RG e 

comprovante de residência.
Os processos de transferên-
cias de alunos da Rede Muni-
cipal como um todo também 
está em andamento e podem 
ser feitas na Secretaria de 
Educação e nas duas secreta-
rias descentralizadas, locali-
zadas nas escolas municipais 
Elias Bargis, no Araretama, 
e Mário de Assis César, em 
Moreira César.
A respeito da demanda para 
os Cmeis, a Secretaria de 
Educação informa que é ne-
cessário aguardar o retorno 
das aulas, em fevereiro, por-
que já existe lista de espera.
No caso de matrículas novas 
para escolas e cmeis (cre-
ches), é necessário apresen-
tar os seguintes documentos 

na Secretaria de Educação: 
xerox da certidão nascimento  
legível, carteira de vaci-
na atualizada, compro-
vante de endereço em 
nome do responsável,  
cartão bolsa família  
(se tiver) e duas fotos 3x4. 
No caso de transferência, são 
todos esses documentos, e 
mais o documento original 
de transferência da escola 
original.
A Rede Municipal aceita 
crianças de zero a três anos 
para os Cmeis e a partir de 
quatro anos para as escolas 
municipais.
A Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura fica na 
Avenida Fortunato Moreira, 
173, centro. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE 

AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2016

 Em atendimento ao Artigo 9, Parágrafo 4º, da Lei Nº 101, de 04 
de maio de 2000, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí e a 
Comissão de Finanças e Orçamento  desta Casa, torna público a con-
vocação para que o Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimento 
das metas fiscais do Município referente ao terceiro quadrimestre de 2016, 
em AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada, a partir das 17h00m do dia 
30 de janeiro de 2017, na Câmara Municipal, convidando os interessados e 
a população do município.

Ver. Fábio Luiz dos Santos Silva – Presidente da Câmara
Ver. Paulo Cândido Ribeiro – Presidente da Comissão de  

Orçamento e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
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Torneio Verão de Beach 
Soccer entra nas quartas 
de final em Caraguatatuba

Os últimos semifinalistas 
do Torneio Verão de Bea-
ch Soccer 2017 serão de-
finidos na próxima quin-
ta-feira (26), a partir das 
19h30, com as disputas 
da categoria Adulto Livre 
no campo de Areia do In-
daiá, em Caraguatatuba. 
Ao todo, 16 agremiações 
participam da competição.
O Pedrinho FC enfrenta o 
Unidos da Ponte Seca no 
primeiro confronto da noi-
te. Em seguida, às 20h30, 
os times do Tabatinga 
1982 e Asec competem 

pela última vaga na semi-
final da sexta-feira (27). 
O Olaria Futsal venceu 
o Desportivo Caraguá 
por 5 a 4, em uma das 
quartas de final do do-
mingo (22). Os gols da 
classificação saíram dos 
pés de Cadu, Francisco,  
Gutemberg, Caique e Elier. 
Os jogadores Wellington 
(2) e Lucas (2) marca-
ram pelo Desportivo. As 
equipes do Cruz de Malta 
e Atlético Caiçara empa-
taram em 6 a 6 no tempo 
regulamentar. Leandrinho 

(4) e Marcio Max (2) fi-
zeram os gols do Cruz de 
Malta. Willian Churras-
quinho (4), Guilherme e 
Pelé balançaram as redes 
pelo Atlético Caiçara, que 
assegurou a vaga na semi-
final com uma vitória nos 
pênaltis por 1 a 0. 
O Torneio Verão de Be-
ach Soccer é organiza-
do pela Prefeitura de  
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Esportes 
e Recreação, e integra a 
programação dos Jogos de 
Verão 2017.

Shows religiosos marcam 
a Festa de Nossa Senhora 

D’Ajuda e Bonsucesso
em Ilhabela

Ilhabela entrará em festa 
a partir do dia 25, quando 
terá início as festividades 
religiosas e culturais da 
Festa de Nossa Senhora 
D´Ajuda e Bonsucesso. 
O evento, organizado pela 
prefeitura de Ilhabela, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura, e da Fundaci – Fun-
dação de Arte e Cultura 
de Ilhabela, terá Paulinha 
Herus já nesta quinta-fei-
ra, que abrirá o show reli-
gioso de Vera Lúcia. Nos 
dias 26 e 27, as bandas 
locais Trio Luar, Yuna, 
Pop Music e Effe Brasil 
prometem animar o even-
to que também conta com 
barracas típicas e sorteios 
de prêmios.
No sábado, dia 28, a Ban-

da Brisa abre o show da 
Banda 8 Segundos e, no 
domingo, “Nós na Goma” 
inicia a programação que 
terá o cantor religioso Gil 
Monteiro também no pal-
co.
Com apresentações até 5 
de fevereiro a festa, que 
será realizada no centro 
histórico, na Vila, terá to-
dos os shows de abertura 
com cantores e bandas lo-
cais.
No dia da padroeira, dia 
2 de fevereiro, os shows 
começam com a banda 
local Abidjan, além do 
show religioso com a ban-
da Dominus. A Dominus 
se apresentou no encontro 
do Papa Bento XVI, no 
estádio do Pacaembu, em 

São Paulo, com a juven-
tude brasileira, em 2007. 
Em 2011, foi novamente 
convidada para um even-
to com a participação de 
Bento XVI em Madri, du-
rante a Jornada Mundial 
da Juventude. Já em 2013, 
se apresentou na Jornada 
Mundial da Juventude, 
com a presença do Papa 
Francisco.
No dia 3 de fevereiro, Fe-
lipe Blues comanda o iní-
cio da festa que terá Anjos 
de Resgate como atra-
ção principal. No dia 4, o 
Grupo + Simpatia é quem 
sobe ao palco, seguido por 
Mayck e Lyan e, no do-
mingo, dia 5, Norma Nas-
cimento antecede a canto-
ra Adriana Arydes.

Os shows acontecem a partir das 20 horas, na 
Vila.
Confira a programação completa:
Janeiro
Novena Religiosa
De 24 de Janeiro a 1 de Fevereiro
19h30 – Santa Missa – Igreja Matriz na Vila
25/01
20h – Paulinha Herus
Show religioso: Vera Lúcia
26/01
20h – Banda Yuna
Trio Luar
27/01
20h – Effe Brasil
Pop Music
28/01
20h – Banda Brisa
Banda Segundos
29/01
20h – Nós na Goma
Show Religioso:  Gil Monteiro

Relação de Vagas – Balcão de Empregos

AJUDANTE DE SUSHIMAN
AUXILIAR DE APOIO ADMINSTRATIVO – 
P.C.D.
AUXILIAR DE LIMPEZA – P.C.D.
ESTÁGIO EM MARKETING
INSTALADOR DE ALARME RESIDENCIAL
INSTALADOR DE CALHAS
MANICURE
MECANICO DE MAQUINA INDUSTRIAL
OPERADOR DE EXTRUSORA
OPERADOR DE REBOBINADEIRA
PADEIRO
PASSADEIRA
PROFESSOR DE TEATRO
REPRESENTANTE COMERCIAL
SALGADEIRA
SHUSHIMAN
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO EM MECATRÔNICA
VENDEDOR EXTERNO

Fevereiro
 de Fevereiro – Dia da Padroeira
18h – Concentração no Campo do Galera – 
Água Branca
18h30 – Saída da carreata com Imagem de Nos-
sa Senhora D’Ajuda (Água Branca / Vila)
19h30 – Santa Missa Campal – Praça das Ban-
deiras na Vila
02/02
20h – Banda Abidjan
Show Religioso: Banda Dominus
03/02
20h – Felipe Blues
Show Religioso: Anjos de Resgate
04/02
20h – Grupo + Simpatia
Mayck&Lyan
05/02
20h – Norma Nascimento
Show religioso: Adriana Arydes

TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ÓTICO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO:

* RG E CPF (OU CNH);

* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;

* CARTEIRA DE TRABALHO.

 
ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS

Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segunda a 
sexta-feira, das 8h às 15h

– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321

– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
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A Eleição da Corte será no dia 11 de fevereiro
na Avenida do Povo. Confira a documentação

necessária para se inscrever: 
http://www.taubate.sp.gov.br/

Pista de skate, na Vila de Fátima, terá atrações 
culturais no 1º Sarau de 2017 nesta sexta-feira

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de São 
Luiz do Paraitinga comu-
nica que não promoverá o 
Carnaval de Marchinhas 
de 2017.
É com tristeza que a atual 
administração faz o pre-
sente anúncio, pois tem ci-
ência da importância cul-
tural, social e econômica 
do carnaval.
Por outro lado, não pode-
mos desprezar a atual rea-
lidade do município, com 
uma dívida deixada pela 
administração anterior 
que hoje soma dois mi-
lhões, trezentos e sessenta 
e quatro mil e setecentos 
reais (R$ 2.364.700,00), 
oriunda inclusive do não 
pagamento de prestadores 
de serviço do carnaval de 

Será realizada na próxima 
sexta-feira (27), a primeira 
edição de 2017 do Proje-
to: Sarau na Pista de Ska-
te, com a participação de 
artistas independentes de 
Paraibuna e região, além 
do “Microfone Aberto”, 
que é uma oportunidade 
livre para exposição de 
músicas, poesias e mani-
festações culturais.
     O trabalho é realizado 
com apresentações musi-
cais, conduzidas por artis-
tas regionais e que partici-
pam de forma voluntária, 
além de poesias, artes vi-

2016.
É importante ressaltar que, 
além da dívida com forne-
cedores e prestadores de 
serviços, encontramos um 
quadro de sucateamento 
da frota municipal, com 
aproximadamente 65% de 
veículos quebrados, ele-
vando os prejuízos dos 
cofres públicos. Faltam 
ambulâncias, equipamen-
tos e medicamentos nos 
postos de saúde e na Santa 
Casa de Misericórdia, que 
sofreu uma intervenção e 
acumula uma dívida sig-
nificativa, prejudicando 
consideravelmente seu 
funcionamento. Também 
existem dividas de INSS 
com o funcionalismo pú-
blico.
Outro fator prejudicial ao 

suais e batalhas de rima 
durante o evento.
    O sarau começa a partir 
das 20 horas, na Pista de 
Skate Municipal – “Pa-
raibuna Skate Park” – na 
Avenida Dr. Lincoln Feli-
ciano da Silva, s/nº, Vila 
de Fátima, nas proximida-
des do estádio municipal 
Amador Celeste.
O QUE É O SARAU NA 
PISTA DE SKATE?
    É um projeto cujo ob-
jetivo é empreender uma 
atividade cultural que te-
nha por finalidade fomen-
tar e disseminar entre as 

planejamento do carnaval 
foi a falta de transição de 
governo, impedindo que 
a atual administração pu-
desse conhecer com ante-
cedência a situação finan-
ceira do município.
A realização do carnaval 
desequilibraria ainda mais 
as contas públicas, afe-
tando setores essenciais, 
como saúde, educação e 
transporte, não podendo a 
atual administração ficar 
indiferente à sua responsa-
bilidade de gerir com sen-
satez e eficiência o muni-
cípio diante de uma grave 
crise financeira.
Queremos agradecer o 
apoio e a compreensão da 
população luizense e dos 
visitantes diante dessa di-
fícil decisão.

pessoas a cultura. Além de 
conscientização e a des-
mistificação de importan-
tes temas, dentre os quais: 
drogas, saúde, meio am-
biente, história e violência.
   O projeto Sarau na Pis-
ta de Skate inspira-se na 
importante idealização do 
gênero, o Sarau da Coope-
rifa (M’Boi Mirim – São 
Paulo), o qual é comanda-
do pelo poeta Sérgio Vaz. 
O projeto também destaca 
a importância da cultura 
como ferramenta de cons-
cientização junto aos par-
ticipantes. 


