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A GAzetA dos Municípios

Programa Cidade Florida 
vai beneficiar

praças de Pinda

Moreira César tem
vacinação antirrábica

Tremembé recebe prêmio 
por qualidade

em estatísticas vitais

Escola do Trabalho do Centro 
abre 62 vagas para cursos na 

área de alimentos e gestão

A Secretaria Municipal 
de Saúde atingiu todos 
os critérios e metas esta-
belecidas na Premiação 
SIM e SINASC de 2017, 
da Secretaria de Estado 

A Escola do Trabalho do 
Centro de Taubaté abre 
agora em setembro, 62 va-
gas para quatro cursos pro-
fissionalizantes gratuitos. 
As inscrições devem ser 
feitas na própria unidade, 
a partir das 8h30, na rua 
Armando Salles de Olivei-
ra, 284.
O curso de Padaria Artesa-
nal tem 20 vagas disponí-
veis e as aulas acontecerão 
de segunda a quinta-feira, 
das 8h às 11h e das 13h30 
às 16h30, sendo 10 alunos 
por turma. Os interessados 
nesse curso devem se ins-
crever no dia 11 de setem-
bro.

Praças, rotatórias, cantei-
ros centrais e laterais de 
Pindamonhangaba ficarão 
mais bonitos com a im-
plantação do Programa Ci-
dade Florida. A iniciativa 
visa a adoção destes locais 
por parte da iniciativa pri-
vada, podendo ser pessoas 
jurídicas ou físicas, bas-
tando apenas a apresenta-
ção de projeto paisagístico 
e sua devida manutenção, 
sem demais custos para o 
adotante.
Os interessados devem 
entrar em contato com o 
Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura, 
que coordena o progra-
ma e disponibiliza todas 

As equipes de vacinação 
da Vigilância Epidemioló-
gica de Pindamonhangaba 
estarão aplicando nessa 
terça-feira (4) a vacina 
antirrábica, na Praça do 
Cisas e no Ipê II. A vaci-
nação irá acontecer das 8h 
às 16h30.
De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica da 
cidade, a meta desta cam-
panha é vacinar 23.500 

da Saúde, entre eles estão 
a pontualidade e o pre-
enchimento adequado na 
alimentação das informa-
ções. 
O prêmio estabelece ao 

Na área de gestão, os cur-
sos de Liderança e Moti-
vação, e o de Empreen-
dedorismo e Diferencial 
Competitivo, oferecem 
15 vagas cada um; e o de 
Técnicas de Apresentação 
e Organização de Reunião, 
12 vagas. As inscrições 
desses cursos serão reali-
zadas no dia 12 de setem-
bro.
Para se inscrever é neces-
sário ter no mínimo 18 
anos, ensino médio com-
pleto e apresentar cópias 
do RG, CPF, comprovante 
de endereço de Taubaté, tí-
tulo de eleitor de Taubaté e 
histórico de escolar.

as regras para adoção dos 
espaços. A contrapartida 
é a autorização de instala-
ção de placas indicativas 
de cooperação, seguindo 
número e modelo padrão 
estabelecidos.
Todos os projetos paisa-
gísticos apresentados pas-
sarão por avaliação de uma 
comissão formada por in-
tegrantes do Departamento 
de Meio Ambiente, Depar-
tamento de Serviços Mu-
nicipais, Departamento de 
Trânsito, Departamento de 
Comunicação e Secretaria 
de Infraestrutura e Plane-
jamento. Atualmente, Pin-
damonhangaba apresenta 
mais de 200 locais aptos a 

animais, até o momento 
foram vacinados 3.112. O 
diretor da Vigilância Epi-
demiológica, Rafael La-
mana, enfatiza que a raiva 
canina ou felina é transmi-
tida a seres humanos por 
vírus presente da saliva e 
secreção dos animais con-
taminados. 
Uma vez que                  trans-
mitidas a seres humanos, 
não há registro na litera-

Município o certificado de 
Qualidade do Sistema de 
Informação de Mortalida-
de (SIM) e do Sistema de 
Informação sobre Nasci-
dos Vivos (SINASC).

Serviço:
Escola do Trabalho do 
Centro
62 vagas para cursos pro-
fissionalizantes gratuitos
Endereço: rua Armando 
Salles de Oliveira, 284 – 
Centro
Horário de atendimento: 
das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30
Padaria Artesanal – inscri-
ções no dia 11 de setembro
Liderança e Motivação, 
Empreendedorismo e Di-
ferencial Competitivo e 
Técnicas de Apresentação 
e Organização de Reunião 
– inscrições no dia 12 de 
setembro

serem adotados, como as 
praças centrais Monsenhor 
Marcondes, Dr. Emílio Ri-
bas (conhecida também 
como praça São Benedi-
to), Praça 7 de Setembro, 
entre tantas outras.
O diretor do Departamento 
de Meio Ambiente, prof. 
Fred Gama, informa que 
o programa já está aberto 
a adesão dos interessados. 
“O ideal é que os interes-
sados façam a adoção nes-
te período de setembro, 
quando temos o início da 
primavera, que é a época 
ideal para plantios. Assim, 
teremos a cidade mais bo-
nita para a época de festas 
de final de ano”, sugeriu.

tura de cura, em todos os 
casos  levaram o paciente 
a óbito. 
Em Pindamonhangaba, há 
somente um registro de 
raiva felina, em 2016.
O cronograma da                     
Vigilância Epidemiológica 
busca atender todas as lo-
calidades da cidade, sendo 
casa a casa na zona      rural 
e em pontos próximos na 
zona urbana.
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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

Por que 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 tra-
dição 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 longevidade e a ferti-
lidade. Prometendo assim a reprodução de gerações vindouras. Foi então, 
com base nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez mais 
expressão, percorreu várias gerações até chegar aos dias de hoje. Atual-
mente, depois dos noivos darem provas de amor eterno, no tão sonhado 
sim, os convidados juntam-se à entrada da Igreja para desejarem votos de 
felicidades 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 acidente entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados 
com a extremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema manten-
do-a centralizada no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade 
da clara diminui porque a albumina, uma proteína presente em sua com-
posição, reage com o ar externo que passa pelos poros existentes na casca 
e isso faz com que a gema flutue e começa 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 câmara de ar 
localizada na mais longa. 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 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefi-
ra ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.

Tctau inicia mudanças no 
próximo sábado

Primeira etapa Circuito
Litoral Up Ubatuba acontece 

no dia 23 de setembro

O Transporte Complemen-
tar de Taubaté (Tctau) ini-
cia no próximo sábado, dia 
8 de setembro, uma nova 
fase de mudanças na pres-
tação de serviços no mu-
nicípio. As linhas 07 (Vila 
Aparecida) e 19 (São Gon-
çalo) serão atendidas com 
mais veículos do Tctau.
Na linha da Vila Apareci-
da, o Tctau circulará com 
quatro veículos e na do 
São Gonçalo serão três. A 
ABC Transportes disponi-
bilizará ainda um ônibus 
para cada linha para ajudar 
no atendimento da deman-
da nos horários mais críti-
cos, nos dias úteis.
O Tctau opera atualmente 

O Circuito Litoral Up che-
ga a Ubatuba como uma 
nova opção de prova de 
águas abertas. Cerca de 
100 atletas já garantiram 
suas vagas na primeira eta-
pa, que acontece no dia 23 
de setembro, a partir das 8 
horas, na praia da Ensea-
da.
Interessados poderão par-
ticipar de três categorias 
de provas:  Sprint 800m, 
Travessia 1,8km e Aqua-
thlon 800m natação/ 3km 
corrida.  As inscrições 
podem ser feitas pelo site 
oficial  até o dia 19 de se-
tembro.
De acordo com a organi-
zação, o evento visa de in-
centivar a prática de espor-
tes ao ar livre, integrando 

com 53 permissionários 
que foram aprovados para 
prestar serviço no muni-
cípio em fevereiro desse 
ano. 
Após um período de transi-
ção e adequações necessá-
rias, ocorreu a integração 
do sistema de bilhetagem 
eletrônica entre a ABC 
Transportes e o transporte 
complementar.
A Secretaria de Mobilida-
de Urbana realizou diver-
sas mudanças nesse ano, 
que tiveram início em ju-
lho, a fim de aperfeiçoar o 
transporte público do mu-
nicípio: sete linhas de ôni-
bus passaram por mudan-
ças de diametrais (de um 

os atletas e a comunidade 
no desenvolvimento de 
uma consciência de saúde 
e respeito ao meio ambien-
te.
“Agradecemos a Prefeitu-
ra que está nos apoiando, 
pois viemos com o projeto 
no início do ano e agora 
vamos realizar”, acrescen-
tou um dos organizadores, 
Carlos Eduardo Silva.
“Estamos muito felizes 
em receber, cada vez mais, 
provas esportivas em nos-
sa cidade. Isso valoriza e 
estimula os atletas, além 
de movimentar o comércio 
local e a rede hoteleira e 
gastronômica. Os organi-
zadores do Circuito Lito-
ral Up estiveram conosco 
na secretaria acertando to-

lado extremo a outro da 
cidade) para radiais (cen-
tro-bairro e bairro-centro), 
aumentando o número de 
viagens com mais opções 
de horários e redução no 
intervalo entre os veículos.
Esta alteração faz par-
te do projeto para reor-
ganização do sistema de 
transporte da cidade, que 
prevê o atendimento ex-
clusivo do Tctau nas linhas 
06      Marlene Miranda, 
07 – Vl.                      Apa-
recida, 12 – Pq. Sabará e 
19 – São Gonçalo.
Os novos horários estarão 
disponíveis no site da pre-
feitura a partir do dia 05 de 
setembro (quarta-feira).

dos os detalhes para o bom 
andamento da prova e, por 
isso, é o único evento com 
autorização para acontecer 
no dia”, explicou o secre-
tário de Esportes e Lazer, 
José Alberto Jacob.
Todos os inscritos re-
ceberão kits com bolsa,                 
touca e camiseta alusiva 
ao         evento, além de 
medalha de participação 
para os que completarem 
a prova. 
A retirada do kit será no 
sábado que antecede a 
prova, 22 de setembro, das 
15h às 22 horas, no Hotel 
Porto Di Mare  – Praia da 
Enseada. A segunda etapa 
será no dia 21 de outubro, 
em Arraial do Cabo, Rio 
de Janeiro.
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Taubaté realiza desfile
cívico em comemoração 

ao dia 7 de setembro

Pinda continua vacinação 
contra a pólio e sarampo

Museu apresenta Palestra sobre 
meditação em comemoração aos 

40 anos de Nova Gokula

“JOMI” conclui sua 16°
edição com sucesso

No dia 7 de setembro, data 
em que é comemorada a 
Independência do Brasil, 
haverá desfile cívico em 
Taubaté. O evento será 
realizado na sexta-feira, 
a partir das 7h na aveni-
da Walter Thaumaturgo 
(Avenida do Povo). Na 
sequência, às 7h30, serão 
hasteadas as bandeiras e 
haverá passagem em re-
vista à tropa e o desfile.
O desfile conta com a par-
ticipação de mais de 3.000 
alunos da rede municipal 
de ensino, entre Ensino 
Médio e Fundamental, In-
fantil, Escola de Atletas, 
Fêgo Camargo, EMCA, 
entre outros.
Participam também o 
Exército, Grupo de Esco-
teiros, Corpo de Bombei-
ros, escolas estaduais e 
particulares, Senai, Sesi, 
Famuta, Secretarias de 
Turismo e Cultura, De-
senvolvimento e Inclusão 
Social, Esporte e Lazer, 
Guarda Municipal, auto-
ridades locais e entidades.
Além de apresentações da 
Banda Municipal de Qui-
ririm – BAMUQ e as fan-
farras do Madre Cecília, 

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba conti-
nua a vacinação contra a 
pólio e o sarampo. 
A vacina está disponível 
em todas as unidades de 
saúde da cidade das 8h às 
11h30 e das 13 às 16h30.
De acordo com dados da 
Vigilância Epidemioló-
gica, a vacinação contra 
poliomielite e sarampo al-

Integrando as comemora-
ções dos 40 anos de Nova 
Gokula, o Museu Histó-
rico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-
na recebe nesta terça-feira 
(4), mais uma palestra gra-
tuita, às 19 horas.
Nesta semana, a pales-
trante Ekamurti Devidasi 
abordará o tema “Medita-
ção Diária”, em que falará 
sobre a ciência da medita-
ção mântrica, rotina de paz 
interior, encerrando com 
um workshop prático. A 
participação é gratuita e o 
evento é aberto a todos os 

No último fim de semana, 
aconteceu o encerramento 
dos “16° Jogos Munici-
pais do idoso – JOMI”. O 
evento contou com ativi-
dades esportivas e foi fina-
lizado sábado (1º) com um 
grande baile no Paineiras 
Country Club.
O último dia de provas 
contou com a participação 
de mais de 200 idosos no 
Chute ao Gol e Atletismo 
(prova de corrida e cami-
nhada), dividido por ca-
tegorias de idade e sexo 
(masculino e feminino).
O baile de encerramento 
teve com uma novidade: 
o concurso de “Casal Miss 
e Mister Jomi 2018”, na 
qual foi eleito Pedro Antu-
nes Costa (63 anos) como 
Mister e Luiza Viezze 
Vera (71 anos) como Miss. 
Os concorrentes desfila-
ram e mostraram toda a 
sua simpatia e elegância 
para os jurados. Este foi 
um momento de confra-

Santa Luzia Rural, Chá-
caras Reunidas Brasil, Dr. 
Quirino, Evaristo, Quinta 
dos Eucaliptos, Itaim, Sí-
tio II, Esplanada II e Ame-
tra II.
Interdições
Para garantir a fluidez e 
segurança no trânsito, a 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana traçou o plano de 
interdições e rotas alterna-
tivas no trânsito da região 
central.
A partir da meia-noite 
de quarta-feira, dia 5 de 
setembro, a Avenida do 
Povo fica totalmente in-
terditada no trecho de co-
bertura para montagem e 
organização da estrutura. 
Para o desfile cívico de 
sexta-feira, 7 de setembro, 
a Avenida do Povo e vias 
de acesso da região serão 
bloqueadas às 6h, permi-
tindo somente o trânsito 
local.
As vias alternativas e que 
não terão nenhuma in-
terdição são: Avenida In-
glaterra, Tiradentes, John 
Kennedy, Marechal Arthur 
da Costa e Silva, Juscelino 
Kubitscheck e Rua Getú-
lio Vargas.

cançou 80,90% e 80,83% 
do público-alvo respecti-
vamente. Crianças de um 
a menores de cinco anos 
precisam se vacinar, por-
que são mais suscetíveis 
a contrair essas doenças. 
“Assim, os pais e respon-
sáveis têm papel funda-
mental na manutenção na 
eliminação destas doenças 
e devem levar as crianças 

interessados.
O ciclo de palestras faz 
parte da exposição itine-
rante “Faces do Amor: 
uma representação em po-
ema e imagem da Fazenda 
Nova Gokula”, que come-
mora os 40 anos da maior 
comunidade hare-krishna 
da América Latina.
Além das palestras, a ex-
posição consiste em pro-
por um diálogo com o 
observador a partir de um 
encontro entre texto e ima-
gem, por meio de poemas 
da escritora Eva Andrade e 
fotos do fotógrafo e pintor 

ternização e descontração, 
uma das marcas dos Jogos 
dos Idosos.
Além da noite dançante, 
animada pela banda Gold, 
foi preparado também o 
tradicional jantar pelos vo-
luntários do Fundo Social 
de Solidariedade de Pinda.
O evento é uma realiza-
ção da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Semelp (Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer) e do Fundo Social 
de Solidariedade do muni-
cípio e tem o objetivo de 
estimular a atividade física 
como fator de integração e 
promoção da saúde e bem 
estar, promovendo autoes-
tima e convívio social da 
pessoa idosa.
Mais de 600 atletas se ins-
creveram para esta edição 
dos Jogos Municipais do 
Idoso, comprovando o su-
cesso da iniciativa e supe-
rando o número de interes-
sados nos anos anteriores.

Todas as intervenções viá-
rias contarão com as sina-
lizações e agentes de trân-
sito para dar apoio local.
O transporte público que 
circula pela Avenida Inde-
pendência terá o itinerário 
alterado durante o evento.
Ônibus
Os ônibus farão o seguinte 
percurso: à direita na rua 
Claro Gomes, seguirão até 
a rua Getúlio Vargas, onde 
entrarão à esquerda, cru-
zando a Avenida do Povo, 
em seguida continuarão 
pela rua Marechal Arthur 
da Costa e Silva, à direita 
na praça Santa Terezinha, 
à esquerda na rua Dr. Pe-
dro Costa e a partir daí o 
itinerário será o normal.
Os passageiros das linhas 
que seguem pela avenida 
Independência e que em-
barcam e desembarcam 
no ponto localizado na rua 
Dr. Emílio Winther, fron-
tal à Funerária São Bene-
dito, deverão utilizar os 
pontos localizados na rua 
Getúlio Vargas (ao lado da 
delegacia) ou rua Mare-
chal Arthur da Costa e Sil-
va, ao lado da praça Santa 
Terezinha.

a uma unidade de vacina-
ção mais próxima”, dis-
se o diretor de Vigilância 
Epidemiológica, Rafael 
Lamana.
O diretor afirma que, além 
das crianças, toda a po-
pulação precisa manter a 
carteira de vacinação atu-
alizada, devendo procurar 
os postos para a regulari-
zação.

Jay Gopala.
A mostra de fotos pode ser 
visitada de segunda a sex-
ta-feira, das 9 às 12h e das 
13h às 17 horas, e aos sá-
bados, das 9 às 12h e das 
13 às 16h30. Aos domin-
gos e feriados, o museu 
não abre. Mais informa-
ções pelo 3648-1779.
O evento é organizado 
pelo parceria entre a Pre-
feitura, por meio do De-
partamento de Cultura e 
Patrimônio Histórico; e 
departamentos de Educa-
ção e Cultura e de Comu-
nicação de Nova Gokula.

Para o prefeito Isael Do-
mingues, o investir em 
esportes e atividades de 
lazer para a melhor idade é 
investir em saúde. “A prá-
tica de esportes e de ativi-
dades de entretenimento 
na melhor idade estimula 
a alegria e a felicidade dos 
nossos atletas da melhor 
idade, além de estimular 
a vida em comunidade, e 
tudo isso contribui para 
uma vida mais saudável”, 
afirmou.
A presidente do Fundo 
Social de Solidarieda-
de, Cláudia Domingues, 
acredita na importância 
do esporte para pessoas 
de todas as idades, mas 
principalmente para ido-
sos. “O Fundo Social de  
Solidariedade de Pinda-
monhangaba abraçou os 
idosos porque a atividade 
física na terceira idade é 
muito importante, tanto 
para o físico quanto para a 
mente”, garantiu.
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“Festival do Food Truck” é 
instituído no calendário Oficial 
de Eventos de Caraguatatuba

Prefeitura de Caçapava garante
melhoria na iluminação do

Cemitério Municipal São João Batista

Caraguatatuba comemora atividades
cívicas em sete núcleos escolares

Atleta de Caraguatatuba é 
ouro no IV Open

SP Master de Judô

A Câmara Municipal de 
Caraguatatuba aprovou 
ontem (04/09), o Projeto 
número 050/18, que ins-
titui no calendário Oficial 
de Eventos a serem come-
morados anualmente no 
município o “Festival do 
Food Truck”. 
Com isso, o evento passará 
a ser realizado             anu-
almente na cidade e será 
listado junto aos demais 
eventos realizados na ci-
dade.
O objetivo do Festival do 
Food Truck é destacar e 
promover a comida de rua, 
mesclando o convívio po-
pular, gastronomia de qua-
lidade e preços acessíveis. 
Esta iniciativa representa 
um estímulo ao desenvol-
vimento do turismo, lazer 

O Cemitério Municipal 
São João Batista, localiza-
do no bairro Jardim Cam-
po Grande, recebeu neste 
mês melhorias na ilumina-
ção para garantir maior se-
gurança aos funcionários e 
moradores de residências 
próximas. A ação é uma 
iniciativa da Prefeitura de 
Caçapava, por meio da 
Secretaria de Obras, que 
somada a outras interven-
ções realizadas dentro do 
cemitério asseguram um 

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da 
Secretaria de Educação, 
promoverá este ano as 
comemorações cívicas do 
dia 7 de setembro de for-
ma descentralizada, em 
sete núcleos escolares.
Na oportunidade, estão 
programadas atividades 
cívicas, recreativas, cir-
censes, esportivas, apre-
sentação de bandas e fan-
farras e muito mais.
A ideia da descentraliza-
ção, segundo a Secretaria 
de Educação, é proporcio-
nar uma maior participa-
ção de cada comunidade, 
além de evitar o desloca-
mento das crianças, pais 
ou responsáveis, educado-
res e funcionários.
As cerimônias serão reali-
zadas em sete núcleos, em 
horários diferentes para 
atender as unidades esco-
lares de cada região: Polo 
Cultural Profª Adaly Coe-
lho Passos (Praça da Cul-
tura), no Centro; em frente 
à EMEF Professora Maria 
Aparecida Ujio no bair-
ro Porto Novo; no CIDE 
Sul, no Perequê-Mirim; no 
Ciase Governador Adhe-
mar Pereira de Barros, no 
bairro Travessão; no CIDE 
Centro, no Tinga; em fren-
te à EMEF Professora 
Antonia Antunes Arouca, 
no bairro Massaguaçu; e 
no CIDE Norte, no bairro 
Casa Branca.
Cerimônias – A primeira 
será a partir das 7h30, na 
Praça da Cultura, no Cen-
tro, com a participação dos 
estudantes da região cen-
tral e bairros adjacentes: 
CEI/EMEI Messias Men-
des de Souza; CEI/EMEI 
Professora Santina Nardi 
Marques; EMEI Maria de 
Lourdes Lucarelli Perez; 
CIEFI Professora Antônia 
Ribeiro da Silva; CIEFI 
Professora Adolfina Le-
onor Soares dos Santos; 
EMEF Dr. Carlos de Al-
meida Rodrigues; EMEF 
Professor Antônio de Frei-
tas Avelar; EMEF Profes-
sor Luiz Ribeiro Muniz; 
EMEI/EMEF Bernardo 
Ferreira Louzada; EMEI/
EMEF João Thimóteo do 
Rosário; EMEI/EMEF 
Professora Aída de Al-
meida Castro Graziol; e 

A equipe de Judô Master, 
voltada a atletas acima de 
30 anos da Secretaria de 
Esportes de Caraguatatu-
ba, participou do IV Open 
SP Master de Judô em Ita-
pecerica da Serra, no últi-
mo final de semana (01 e 
02/09). A Prefeitura de Ca-
raguatatuba foi representa-

e gastronomia para o mu-
nicípio de Caraguatatuba.
A inclusão deste tipo de 
evento no calendário da 
cidade, complementado 
com lazer e entretenimento 
para o turista, gera movi-
mentação da economia da 
cidade durante sua perma-
nência local, aumentando 
as chances de fomentação 
do turismo na cidade.
A 2º edição do Festival do 
Food Truck reunirá 29 ve-
ículos com pratos variados 
e souvenirs, com a anima-
ção de bandas locais entre 
os dias 28 e 29 de setem-
bro, das 12h às 24h, e dia 
30 de setembro, das 12h às 
22h, na Praça da Cultura, 
no Centro.
Os espaços dos veículos 
serão divididos da seguin-

ambiente mais organizado 
e seguro.
A equipe de elétrica insta-
lou seis refletores de 50W 
e 11 lâmpadas de 25W, to-
das em LED para menor 
consumo de energia.“Os 
refletores foram instala-
dos em locais estratégicos, 
bem como lâmpadas nos 
postes das ruas principais, 
tudo para oferecer maior 
visibilidade e segurança 
no período noturno. Isso 
já era uma reivindicação 

CIASE Wilson Francisco 
Valente, no bairro Sumaré. 
Neste local, a cerimônia 
contará com a presença 
da Guarda Mirim de Cara-
guatatuba, Grupo de Esco-
teiros Caraguatá 85, Gru-
po de Escoteiros Coronel 
Edgard Armond, Banda 
Municipal Carlos Gomes 
e Água Viva Coral.
A partir das 9h30, a sole-
nidade será realizada em 
frente à CEI/EMEI There-
za Yanesse Schimidt Car-
dozo, no bairro do Porto 
Novo. Participam da ce-
rimônia estudantes CEI/
EMEI Thereza Yanesse 
Schimidt Cardozo; EMEF 
Professora Maria Apa-
recida Ujio; CEI/EMEI 
Professora Maria Carli-
ta Maria Guedes; CIEFI 
Professor Ricardo Luques 
Sammarco Serra; e EMEI/
EMEF Carlos Altero Orte-
ga. Neste local, a cerimô-
nia contará com a presença 
da Fanfarra da EMEF Pro-
fessora Maria Moraes de 
Oliveira.
Logo depois, às 10h15, em 
frente ao CIDE Sul, no Pe-
requê-Mirim, será voltado 
aos estudantes da EMEF 
Professor Euclydes Ferrei-
ra, CEI/EMEI Professora 
Célia Rocha Lobo, CEI/
EMEI Professor Francisco 
Assis de Carvalho, CEI/
EMEI ADI Adriana Apa-
recida Cassiano, CIEFI 
Professora Edna Maria 
Nogueira Ferraz, EMEF 
Professora Jane Urbano 
Focesi, EMEF Professor 
Geraldo de Lima, EMEI 
Yasutada Nasu e EMEI/
EMEF Masako Sone. Nes-
te local, a cerimônia con-
tará com a presença da 
Bammarc (Banda Marcial 
Municipal de Caraguata-
tuba).
A partir das 11h, a sole-
nidade será realizada em 
frente ao CIASE do Tra-
vessão (Governador Adhe-
mar Pereira de Barros) 
com a participação dos es-
tudantes do CEI João Lino 
da Cruz, CEI Professora 
Regina Célia Santos Cha-
pira Blaustein, CEI/EMEI 
Leonor Mendes de Barros, 
EMEI/EMEF Professor 
Alaor Xavier Junqueira e 
EMEI/EMEF Professor 
João Benedito Marcondes. 

da por três atletas, Marce-
lo Cavalcante, Alexandra 
Teixeira e o técnico Arthur 
Zumbano. Alessandra foi 
campeã no master 3 até 60 
kg e Zumbano ficou em 2º 
lugar no master 3 até 60 
kg.
O evento ocorreu no Giná-
sio Municipal Poliespor-

te forma: cinco para culi-
nária internacional (tai-
landês, árabe, mexicana, 
italiana, etc.); quatro para 
lanches artesanais; três 
destinados ao preparo de 
carnes diferenciadas (cos-
telaria, linguiçerias, chur-
rasco entre outras); três do 
ramo de pizzas e/ou salga-
dos; três destinados às de-
licatesses, sorvetes e/ou às 
docerias; dois reservados 
à comida saudável (vega-
na, vegetariana, fit, entre 
outros);  dois para comida 
exótica (capixaba, baiana, 
amazônica, entre outras); 
e um para drinks; além de 
quatro para Food Bikes de 
diferentes tipos de alimen-
tação e dois para Trucks de 
produtos não alimentícios 
(souvenirs, etc).

antiga dos moradores”, ex-
plicou o chefe de Seção de 
Parques e Jardins, Antônio 
Marcos.
Outras ações estão sendo 
executadas no local, como 
a revitalização da pintura 
interna e externa da cape-
la, localizada no interior 
do cemitério. 
Por conta do feriado de 
finados, mais ações e me-
lhorias serão executadas 
para receber melhor os vi-
sitantes.

Neste local, a cerimônia 
contará com a presença da 
Famcal (Fanfarra Munici-
pal Comunidade Alaor).
Às 11h45, o evento será 
em frente ao CIDE Cen-
tro, no Tinga, com a par-
ticipação dos alunos da 
EMEF Professora Maria 
Aparecida de Carvalho, 
CEI Professora Telma do 
Amarante Veiga Santos, 
CEI Professora Honori-
na Pacheco Correa, CEI 
Severino Vitoriano dos 
Santos, CEI/EMEI Profes-
sora Maria Elma Mansa-
no, CEI/EMEI Professora 
Maria Onicie Dias Pereira, 
CEI Poiares, Creche San-
to Antônio, Creche Mei-
mei, EMEF Professora 
Maria Moraes de Olivei-
ra; EMEF Professor Jor-
ge Passos, EMEI/EMEF 
Professor João Baptista 
Gardelin e EMEI/EMEF 
Professor Lúcio Jacinto 
dos Santos. Neste local, a 
cerimônia contará com a 
presença da Banda Mar-
cial do CIDE Tinga.
Às 12h30, em frente à 
EMEF Professora Antônia 
Antunes Arouca, no Mas-
saguaçu, ocorre a soleni-
dade com a presença tam-
bém dos estudantes do CEI 
Professora Ester Nunes de 
Souza, EMEF Pedro João 
de Oliveira; EMEI/EMEF 
Benedito Inácio Soares, 
EMEF Professora Maria 
Thereza Souza Castro e 
EMEI Itoe Yoshimoto. 
Neste local, a cerimônia 
contará com a presença da 
Fanfarra da EMEF Profes-
sora Maria Thereza Souza 
Castro.
Por fim, as comemora-
ções cívicas serão encer-
radas por volta das 13h15, 
no bairro Casa Branca, 
em frente ao CIDE Nor-
te, com a participação da 
EMEF Professor Luiz 
Silvar do Prado, do CEI/
EMEI Professora Apare-
cida Maria Pires de Mene-
ses, CEI/EMEI Professora 
Maria Eugênia Aranha 
Chodounski, EMEF Pro-
fessor Oswaldo Ferreira e 
EMEI João Freire de Oli-
veira. Neste local, a ceri-
mônia contará com a pre-
sença da Famcal (Fanfarra                 
Municipal Comunidade 
Alaor).

tivo António Baldusco e 
foi a 4ª edição, que contou 
com a participação de 300 
atletas federados pela FP-
JUDÔ. A competição teve 
a participação de vários 
atletas de outros estados 
como Tocantins, Minas 
Gerais, Brasília e  Rio de 
Janeiro


