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A GAzetA dos Municípios

Centro Dia da Pessoa com 
Deficiência comemora 5 

anos de implantação

Alunos conquistam medalhas 
na 22ª Olimpíada Brasileira 

de Astronomia e Astronáutica

Fiscalização renova
frota com 4 motos

Rede Municipal de Ensino 
celebra Dia Nacional da
Alimentação na Escola

O Centro Dia da Pessoa 
com Deficiência de Tauba-
té promove na próxima 
quinta-feira, dia 24 de ou-
tubro, uma cerimônia às 
14h em comemoração aos 
cinco anos de existência.
 O equipamento, que atu-
almente atende 65 adultos 
com deficiência intelectu-
al a partir de 18 anos, fun-
ciona nas dependências da 
escola municipal Madre 
Cecília. 
O Centro Dia da Pessoa 
com Deficiência tem a fi-
nalidade de oferecer cui-
dados durante o dia, em 
atividades básicas e ins-

Dois alunos da rede Muni-
cipal de Ensino de Tauba-
té, ambos do 9º ano, con-
quistaram medalhas na 
22ª Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astro-
náutica (OBA), realizada 
em maio desse ano com 
os resultados divulgados 
agora no mês de outubro.
Bruno Fernandes Figuei-
redo, da EMEFM Prof. 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento, adquiriu 
quatro motocicletas zero 
quilômetro, CG 160 Car-
go da Honda.
Os veículos serão utiliza-
dos nas ações e atividades 
da Divisão de Fiscaliza-
ção de Obras Particulares 

Alunos de Educação In-
fantil da Rede Municipal 
de Ensino de Taubaté par-
ticipam de uma série de 
atividades até a próxima 
sexta-feira, dia 25 de ou-
tubro, para marcar o Dia 
Nacional da Alimentação 
na Escola, comemorado 
nesta segunda-feira, dia 
21 de outubro.
Cada unidade montou sua 
programação. Para os alu-
nos de berçário, por exem-

trumentais, complemen-
tares aos ofertados pela 
família, com o objetivo 
de proteger, evitar o iso-
lamento social, promover 
autonomias, fortalecer os 
vínculos familiares, so-
ciais e comunitários, a in-
clusão social e a melhoria 
da qualidade de vida.
Os assistidos têm ofici-
nas rotativas de trabalhos 
manuais, musicalização, 
dança, natação e educa-
ção física. Participam de 
apresentações de danças 
e exposições externas, 
como na Câmara, Centro 
de Referência de Assistên-

José Ezequiel de Souza e 
Luana Gabriela dos Santos 
Idelfonso, da EMIEF Sar-
gento Everton Vendramel 
de Castro Chagas, recebe-
ram medalhas de prata e 
bronze pelo desempenho 
na competição.
Somente outras oito ins-
tituições de ensino de 
Taubaté tiveram meda-
lhistas, sendo todas parti-

(DFOP).
As motos foram com-
pradas com recursos de 
emendas parlamentares. O 
investimento total foi de 
R$ 45.200 mil. A aquisi-
ção das novas motocicle-
tas vai reforçar a fiscali-
zação de obras, tanto na 
zona rural como urbana.

plo, as atividades propos-
tas buscam descobrir a 
variedade das frutas, le-
vando o aluno a perceber 
diferentes texturas, cores, 
formas e tamanhos. As ati-
vidades devem promover 
a estimulação do olfato e 
do paladar principalmente 
com relação a gostos cítri-
cos, doces, amargos. Além 
de representação através 
de imagens, classificação 
e vocabulário.

cia Social (Cras), Unitau e 
Museu de Artes Plásticas; 
além de excursões para o 
Zoológico de São Paulo, 
Horto de Campos do Jor-
dão, Aparecida, cinema, 
circo, exposição de artes, 
bailes, etc.
Nas Paralímpiadas da es-
cola Madre Cecília, eles 
também participam nas 
equipes de dominó, fute-
bol e outras modalidades.
O Centro Dia da Pessoa 
com Deficiência fica na 
avenida Francisco Alves 
Monteiro, s/n, Novo Ho-
rizonte (dentro da escola 
Madre Cecília).

culares.
A Agência Espacial Bra-
sileira informou que 
884.979 alunos de 9.965 
escolas de todo o país par-
ticiparam da OBA.
As duas escolas públicas 
municipais representadas 
pelos alunos vitoriosos já 
tiveram medalhistas em 
outras edições da compe-
tição.

As motos promovem me-
lhores condições de lo-
comoção para os fiscais 
e representam economia 
de combustível, além de 
permitir que o serviço seja 
realizado em menor tem-
po possível e com acesso 
rápido em qualquer locali-
dade.

Os alunos também devem 
assistir o vídeo “A Horta 
do Tio Ari”, que valori-
za os alimentos naturais, 
evidenciando os aspectos 
negativos do uso de agro-
tóxico tanto para a saúde 
quanto para a natureza. 
Para evitar o desperdício 
a sugestão é que as sobras 
de alimentos sejam pesa-
das e o lixo orgânico seja 
despejado em uma lixeira 
específica.



página 2 A GAzetA dos Municípios 23 de outubro de 2019

Miscelânea
Curiosidades

Antigamente no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo 
da cana de açúcar num tacho e o levava ao fogo. Não podiam parar de 
mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansa-
dos de tanto mexer e com serviços ainda por terminar, os escravos sim-
plesmente pararam de mexer e o melado desandou. O que fazer agora? A 
solução que encontraram foi guardar o melado longe das vistas do feitor. 
No dia seguinte encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensa-
ram duas vezes e misturaram o tal melado com o novo e levaram os dois 
ao fogo. Resultado: o azedo do melado antigo era álcool, que aos poucos 
foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam 
constantemente. Era a cachaça já formada que pingava, daí o nome pinga. 
Quando a pinga batia nas suas costas marcadas pelas chibatadas, ardia 
muito, por isso deram o nome de aguardente. Caindo em seus rostos, es-
correndo até a boca, os escravos perceberam que, com a tal goteira, fica-
vam alegres e com vontade de dançar e sempre que queriam ficar alegres, 
eles repetiam o processo.

Humor

Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz 
da minha mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, carne ou frango?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando 
com o nosso cachorrinho...
***
Classificados

Vendo um jazigo quase novo, pronto para receber a qualquer momento. 
Vista definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de 
arrombamento. Acompanha uma caixa de foguetes e um engradado de 
cerveja. Motivo da venda: A minha sogra escapou, mais uma vez do enfar-
to e o médico garante que a velha viverá por muitos e muitos anos ainda.
***
A Maria desesperada:
- Manoel! Manoel! Corre, corre...
- O que foi Maria?
- A enxurrada está levando o seu carro!
- Deixa de ser besta, Maria! Pois a chave e os documentos do carro estão 
aqui comigo...
***
O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou 
avistou uma placa que estava escrito: “Forro do gerso”. Aí Le pensou: É 
aqui mesmo que eu vou “bater as coxas”. Por horas esperou o estabele-
cimento abrir e nada. Então ele resolveu perguntar para uma senhora que 
estava dentro do portão:
- Dona, a que horas o gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos 
com a colocação de forro de gesso!

Mensagens

Esqueça os dias de nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas ao 
Sol. Esqueça as vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas 
conquistas e vitórias. Esqueça os erros que já não podem ser corrigidos, 
mas lembre-se das lições que você aprendeu. Esqueça as infelicidades que 
você enfrentou, mas lembre-se de quando a felicidade voltou. Esqueça os 
dias solitários que você atravessou, mas lembre-se dos sorrisos amáveis 
que encontrou. Esqueça os planos que não deram certo, mas lembre-se 
sempre de ter um sorriso.
***
Nunca é tarde para resgatar um relacionamento em que houve uma afei-
ção sincera de ambas as partes. Desde que exista uma vontade verdadeira, 
pessoas que passaram muito tempo afastadas podem voltar a se entender e 
a ficar juntas. No entanto, o sucesso desse propósito exige humildade para 
dar o primeiro passo, conscientes de contribuição pessoal para a situação, 
capacidade para esquecer o passado e disposição para aceitar as diferenças 
individuais. Atitudes que precisam ser manifestadas em todos os momen-
tos, pois como diz o velho ditado: De boas intenções o inferno está cheio.

Pensamentos, provérbios e citações

Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
A medida da vida não é a sua direção, mas é a sua doação.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
Uma boa palestra deve esgotar o tema e não os ouvintes.
O homem deve criar as oportunidades e não só esperá-las.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 119, Termo nº 7107
Faço saber que pretendem se casar EDUARDO MARIANO e NATÁLIA GUIMARÃES DE CARVALHO, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremem-
bé-SP, nascido em 14 de maio de 1994, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Quinze de Novembro, nº 355, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de SILVANA MARIANO GUEDES, de 55 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascida na data de 21 de junho de 1964, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de 
Taubaté-SP, nascida em 23 de fevereiro de 1995, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na 
Avenida Gabriel da Fonseca, nº 793, Padre Eterno, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de BENEDITO JOSÉ DE CARVA-
LHO, falecido em em Taubaté/SP na data de 28 de julho de 2014 e de SILVIA HELENA GUIMARÃES, 51 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na data de 01 de junho de 1968, residente e domiciliada em Tremembé/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. 

Livro D-25, FLS. nº 118, Termo nº 7105
Faço saber que pretendem se casar MATEUS SILVA RODRIGUES e MAYARA MARCONDES DE FARIA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamo-
nhangaba-SP, nascido em 30 de novembro de 1989, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Vinte e Seis de Novembro, nº 82, Centro, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de AMILCAR RODRIGUES, de 68 
anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 08 de dezembro de 1950 e de MARIA FATIMA DA SILVA RODRIGUES, 
de 62 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 25 de junho de 1957, ambos residentes e domiciliados em Tremem-
bé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 09 de outubro de 1988, de profissão autônomo, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de PEDRO MARCIO CHIARADIA DE FARIA, falecido em 
Tremembé/SP e de CARMEN SYLVIA PATTO MARCONDES, de 54 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 23 
de novembro de 1964, residente e domiciliada em Lagoinha/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. 

Livro D-25, FLS. nº 119, Termo nº 7106
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ ROBERTO COUTO e REGINA MARCIA MOREIRA DE ASSIS, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tre-
membé-SP, nascido em 19 de março de 1960, de profissão eletricista de auto, de estado civil viúvo, residente e domiciliado 
na Rua José Inocencio Monteiro, nº 89, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ IZIDORO 
COUTO, falecido em Tremembé/SP na data de 13 de fevereiro de 1993 e de PEDRINA DE CARVALHO COUTO, falecida 
em Tremembé/SP na data de 11 de abril de 2005. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 28 de março de 1975, de profissão 
do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ANTONIO IZABEL 
PINTO, falecido em Tremembé/SP na data de 05 de outubro de 2005 e de EMPERATISA MOREIRA PINTO, de 66 anos, 
natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascida na data de 16 de fevereiro de 1953, residente e domiciliada em Tremembé/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. 
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Ópera Amahl e os visitantes 
da noite tem ensaio
aberto no Metrópole

Exame de graduação de judô 
promove seis judocas em Pinda

Taubaté garante medalhas 
no Campeonato

Brasileiro de Atletismo

Pinda participa do
Campeonato Estadual de
Ginástica Artística Juvenil

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté re-
aliza no próximo sábado, 
dia 26 de outubro, às 17h, 
um ensaio aberto da ópera 
“Amahl e os visitantes da 
noite”, no Teatro Metró-
pole, com entrada franca e 
classificação livre.
O espetáculo tem duração 
de uma hora e o horário 
escolhido é para estimu-
lar a presença de crian-
ças como público. Com 
direção geral da mezzo 
soprano Mere Oliveira e 

No último sábado (19), 
a Federação Paulista de 
Judô – com a chancela e 
a certificação da Confede-
ração Brasileira de Judô 
– realizou o Exame Anual 
de Graduação para Faixas 
Pretas, distribuídos em 1º, 
2º, 3º, 4º e 5º Dan, na ci-
dade de Mauá. O evento 
contou com a presença de 
280 candidatos, avaliados 
por 18 bancas examina-
doras. As judocas Bianca 
Ferreira e Verônica Salga-
do bem como os judocas 
Mateus Marcondes, Ma-

A equipe Luasa Sports de 
Taubaté conquistou três 
medalhas na disputa do 
Campeonato Brasileiro de 
Atletismo sub 18.
A competição foi realiza-
da na pista de atletismo 
da Sogipa – Porto Alegre 
(RS).  Ao todo, 783 atletas 
de 126 equipes de todo o 
Brasil estiveram presentes 

Os atletas da Ginástica 
Artística Juvenil da Se-
melp – Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e 
Lazer da Prefeitura de                                          
Pindamonhangaba parti-
ciparam, no sábado (19),  
em São Bernardo do Cam-
po. 
O campeonato reuniu os 
melhores ginastas do Es-

direção musical e regên-
cia de Juliana Christmann, 
a ópera completa de G. 
Menotti será interpretada 
totalmente traduzida do 
inglês para o português. 
Com a apresentação do 
coro do Ópera Studio 
Vale, Coro Contraponto 
(de São José dos Cam-
pos), Camerata Movidos 
à Corda, Meninas Canto-
ras de Campos do Jordão 
e Associação Cultural 
Lua Bailarina (de Caça-
pava). Com os solos de 

theus Guilherme e Tales 
Borges, todos da Secreta-
ria Municipal de Esportes 
e Lazer de Pindamonhan-
gaba (SEMELP) foram 
avaliados dentro de requi-
sitos básicos obrigatórios 
e promovidos à Faixa Pre-
ta 1º Dan. Já o judoca Feli-
pe Guimarães, também da 
SEMELP, foi promovido 
a Faixa Preta 2º Dan pelo 
sistema de ranqueamento.
Para o Professor Celso 
Manzano, “a comunidade 
do judô de nossa cidade 
fica feliz pela competência 

na competição, que acon-
teceu entre os dias 18 e 20 
de Outubro.
Taubaté participou 
com seis atletas. Ma-
theus Aparecido e Ka-
thelyn Rocha garantiram,                                     
respectivamente, o bronze 
e a prata em suas modali-
dades.
A Luasa Sports volta a 

tado de São Paulo na cate-
goria juvenil e faz parte do 
calendário da Federação 
Paulista de Ginástica.
Os representantes de Pin-
damonhangaba foram: 
Rodrigo Bordão, treinador 
Marcelo Ronconi e assis-
tente Alowany Tsubota. 
O ginasta Rodrigo obteve 
os seguintes resultados: 4º 

Sthephany Gomes(prota-
gonista/soprano), Thielly 
Coutinho (soprano), Mar-
cela Mendrot (soprano) 
Danilo Garrão (tenor), Ál-
varo Soares (baixo), Túlio 
Lopes (barítono) e Diego 
Dias (tenor).
A apresentação faz parte 
da quarta edição do Pro-
jeto Ópera no Museu que 
leva música erudita aos 
museus do município. O 
Teatro Metrópole fica à 
Rua Duque de Caxias, 312 
no Centro.

técnica das e dos judocas 
no exame de graduação. 
Agora, os promovidos 
precisam compartilhar as 
experiências técnicas ad-
quiridas e os valores do 
judô para que possam ter 
uma sociedade mais hu-
mana.”
O próximo compromisso 
do judô da SEMELP será 
a 1ª Copa da Cidade de 
Cruzeiro de Judô que será 
realizado no dia 27 de ou-
tubro, no Ginásio da Fa-
culdade de Educação Físi-
ca de Cruzeiro (ESEFIC).

competir dia 09 de No-
vembro em Pindamonhan-
gaba, no Circuito FPA 
Sub-12, 14, 16 e 18.
Classificação
Matheus Aparecido – 3º 
lugar no arremesso de 
peso e lançamento de dis-
co.
Kathelyn Rocha – Vice 
campeã 800 metros.

lugar no solo, nas argolas, 
nas paralelas e na barra 
fixa, e 5º lugar no cavalo 
com alças.
Participaram da compe-
tição ginastas represen-
tantes de Pinda, Jundiai, 
Praia Grande, Indaiatuba, 
São Caetano do Sul, Es-
porte Clube Pinheiros e 
Sesi São Paulo.
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Caraguatatuba inicia
mais um curso em

parceria com o Senai

Caraguatatuba imuniza cerca 
de 400 crianças na Campanha 
de Vacinação Contra Sarampo

3º Caraguá Beer Festival 
é sucesso de público nos 

quatro dias de evento

Em Caraguatatuba, a se-
mana já começou com 
novas oportunidades de 
qualificação profissional. 
Dezesseis alunos inicia-
ram nesta segunda-feira 
(21/10), o curso de Auxi-
liar de Eletricista promo-
vido pelo Fundo Social 
em parceria com o Senai.
Durante uma semana, 
dentro da Unidade Móvel 
do Senai, será ensinado os 
conceitos básicos de ele-
tricidade e noções básicas 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Saúde, realizou 
no sábado (19) o Dia D da 
Campanha de Vacinação 
Contra o Sarampo. Todas 
as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s) funcio-
naram e receberam 509 
crianças e 65 delas foram 
imunizadas contra o sa-
rampo.
Neste Dia D, das 65 crian-
ças imunizadas, 39 delas 
eram da faixa de seis a 
onze meses; 19 crianças 
tinham um ano; quatro de-
las tinham dois anos e três 
delas, quatro anos.
Ao todo, 1.453 crianças 
compareceram desde o 
início da campanha (7 de 
outubro) e 353 crianças 
menores de cinco anos já 
foram imunizadas.
A primeira etapa de refor-

A realização do 3º Cara-
guá Beer Festival, no final 
de semana passado, supe-
rou todas as expectativas 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Turismo.
Durante os quatro dias de 
eventos, a Praça da Cultu-
ra (Avenida da Praia) este-
ve lotada e a estimativa é 
que tenha superado os 15 
mil visitantes previstos.
Quem esteve no recin-
to pode experimentar o 
que havia de melhor em 
termos de cervejas arte-
sanais, desde as mais tra-
dicionais como as com 
sabores como mexerica e 
gengibre como capim san-
to.
Esta última veio da Dona 
Bica, onde o Carlos Edu-
ardo de Carvalho, o Carlo 
Bico, trouxe toda sua ex-
pertise para o evento e fi-
cou surpreso com o retor-
no. “É o segundo ano que 
participo e é um sucesso 
absurdo”.
Ele conta que lançou a la-
ger aromatizada neste sa-
bor de olho no litoral, no 
verão, nos dias quentes e 
agregando um sabor super 
refrescante com o paladar 
do consumidor.
E para conquistar o clien-
te? “É preciso muito 
amor, gostar do que faz 
que acaba conquistando 
todo mundo”. Para Carlos 
Bico, além da venda dos 
produtos, o evento permi-
te contato com fornecedo-
res, fazer networking.

de instalação.
O instrutor do Senai, Luiz 
Claudio Vecchia, explica 
que com a formação, os 
alunos sairão aptos a exer-
cerem a profissão de auxi-
liar de eletricista, podendo 
atuar no setor industrial ou 
por conta própria.
“Todo eletricista necessita 
de um auxiliar, principal-
mente para realização de 
testes em dupla e no au-
xílio com ferramentas e 
conhecimentos. Com de-

ço prossegue até o dia 25 
de outubro e, nesta fase, 
estão sendo vacinadas 
crianças de seis meses a 
menores de cinco anos (4 
anos, 11 meses e 29 dias) 
em todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS’s), 
com exceção da UBS Ta-
batinga.
2ª Etapa
A segunda etapa da cam-
panha contra o saram-
po será de 18 a 30 de                            
novembro e tem como                 
público alvo os adultos 
entre 20 a 29 anos de ida-
de. 
Esta segunda fase tam-
bém ocorrerá em todas as 
UBS’s do município, com 
exceção da Tabatinga.
Nesta fase, o Dia D será 
realizado no sábado 
(30/11) na Praça Dr. Cân-
dido Mota, UBS Massa-

Teve também mais novi-
dades como o sorvete na 
chapa de chopp, sanduí-
ches saborosos e campe-
ões do Caraguá a Gosto 
mostrando seus produtos. 
Os shows musicais tam-
bém fizeram sucesso.
Primeiro gole
Nos quatro dias de fes-
ta foram 40 rótulos de 
cervejas artesanais par-
ticipantes, inclusive dos 
chamados paneleiros que 
tiveram a oportunidade de 
expor seus produtos e ain-
da conquistar fã.
Uma delas, a corredora 
Margarida Maria Macha-
do, 63 anos, contou que 
era a primeira vez que 
colocava uma cerveja na 
boca. Se vai continuar? Só 
o tempo vai dizer.
O casal de Caraguatatuba 
Alberto Carlos Ferreira, 
43 anos, e Jaqueline Goes, 
30 anos, apaixonados por 
cerveja, aproveitaram o 
domingo para degustar al-
gumas das variedades ofe-
recidas no evento. “Minha 
preferência é por cervejas 
mais amargas e menos áci-
das. 
Esse é meu critério para 
experimentação”, contou 
Ferreira.
Já a namorada prefere as 
bebidas com sabor mais 
leve e menos amarga. “O 
evento está muito bem or-
ganizado com uma varie-
dade ótima de bebidas e 
comidas, além de boa mú-
sica”, ressaltou Jaqueline.
Silvana Capelazo, mo-

dicação para se tornar o 
melhor profissional, com 
certeza, surgirão diversas 
oportunidades”, disse o 
instrutor.
Ainda esta semana, o Fun-
do Social inicia mais um 
curso em parceria com o 
Senai.
Informação para a Im-
prensa: (12) 3897-5650
Rebecca Bonanate (rebec-
ca.bonanate@caraguata-
tuba.sp.gov.br)
Jornalista – MTB: 69.229

guaçu, UBS Sumaré, UBS 
Tinga, UBS Porto Novo e 
UBS Perequê- Mirim.
Sintomas
– Febre alta, acima de 
38,5°C;
– Dor de cabeça;
– Manchas vermelhas, que 
surgem primeiro no rosto 
e atrás das orelhas, e, em 
seguida, se espalham pelo 
corpo
– Tosse;
– Coriza;
– Conjuntivite;
– Manchas brancas que 
aparecem na mucosa bu-
cal conhecida como sinal 
de koplik, que antecede de 
1 a 2 dias antes do apare-
cimento das manchas ver-
melhas.
Informações à imprensa
Talita Fernanda (tali.fer-
nandasl2@gmail.com)
Jornalista – MTB: 12817

radora da Martim de Sá, 
também só teve elogios 
para a festa. “Vim os qua-
tro dias. Está tudo muito 
bonito, organizado e lim-
po e excelentes bandas. 
Além disso, descobri uma 
cerveja local, a Latitude 
23°, que tem o preparo 
inspirado no meu bairro, 
com notas de café e cho-
colate. Adorei”, disse.
O Caraguá Beer também 
trouxe visitantes de tudo 
quando foi lugar, inclusive 
da Argentina e Espanha. 
Os turistas interagiam 
com o público aproveitan-
do a festa.
Para o presidente da As-
sociação Comercial e 
Empresarial de Caragua-
tatuba (ACE), Sávio Luiz 
dos Santos, esse tipo de 
evento só vem agregar o 
comércio e ajuda toda a 
região. “A prefeitura está 
de parabéns e esses even-
tos que fomentam nossa 
cidade não podem deixar 
de acontecer nunca”.
Presente em todos os dias 
do Caraguá Beer Festival, 
o secretário de Comuni-
cação de Caraguatatuba, 
Rodrigo Tavano, confirma 
que o evento foi acima das 
expectativas. “Sucesso 
absoluto. Todos os dias 
cheios. Foi muito bom”.
Informação à Imprensa: 
(12) 3897-5650
Mara Cirino (mara.ciri-
no@caraguatatuba.sp.gov.
br)
Jornalista
MTB 79.952/SP


