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A Gazeta dos Municípios

‘Primeira Chance’ abre
mais de 500 vagas em

qualificação em São José

Polícia Federal prende
mulher tentando levar

droga para Dubai

Bontur Bondinhos Aéreos de
Aparecida oferece desconto para 
moradores da região durante 2020

Mulher de 54 anos morre vítima 
de dengue em Taubaté

Os jovens de São 
José dos Campos 
contam com mais 

de 500 vagas em 16 cur-
sos de qualificação profis-
sional pelo programa Pri-
meira Chance, parceria da 
Secretaria de Inovação e 
Desenvolvimento Econô-
mico e da Fundhas (Fun-
dação Hélio Augusto de 
Souza).
As inscrições tiveram iní-
cio nesta semana e seguem 
até abril (as datas variam 
conforme cada curso). Os 
interessados nos cursos 
gratuitos devem se inscre-
ver pela internet, na pági-
na do Qualifica São José, 
ou no telefone 156.
As oportunidades são vol-
tadas aos jovens, dos 16 
aos 29 anos, que buscam 

A Polícia Federal, 
no Aeroporto In-
ternacional de 

Guarulhos, em São Pau-
lo, prendeu na noite desta 
quinta-feira (12), uma mu-
lher com cocaína oculta 
em fundos falsos de uma 
mochila.
Policiais federais, aciona-

A Bontur - Bondi-
nhos Aéreos de 
Aparecida man-

tém desconto promocional 
para moradores da região 
em 2020. Durante todo o 
ano as pessoas residentes 
em qualquer uma das 39 
cidades do Vale do Paraí-
ba pagarão apenas R$ 20 
pelo ingresso para o pas-
seio completo (ida e volta 
mirante) ou R$ 10 para o 
ingresso infantil e terceira 
idade. Para garantir o be-
nefício, basta o visitante 
apresentar um documento 
de identidade com foto e 
um comprovante de resi-
dência recente, no nome 
do requisitante. O embar-
que deve ser feito pela 
Estação Santuário, loca-
lizada no estacionamento 

Uma mulher de 54 
anos morreu, ví-
tima de dengue, 

na última quarta-feira (12) 
em Taubaté. Essa é a se-
gunda morte pela doença 
na cidade, o outro caso foi 
uma paciente de 30 anos, 
que morreu em fevereiro.
A Prefeitura de Taubaté 
informou que a paciente 

o primeiro emprego ou de-
sejam empreender.
As aulas estão previstas 
para começar entre abril e 
maio nos espaços do Cen-
tro de Inovação e Iniciação 
Profissional, no Parque In-
dustrial (região sul), e das 
unidades Profissionalizan-
tes Alberto Rohde, na Vila 
Cristina (região norte) e 
Eugênio de Melo (região 
leste). 
Serão disponibilizadas 
vagas em cursos como: 
auxiliar de recursos huma-
nos, técnicas de fotografia, 
atendimento ao cliente, 
mecânica de bicicleta, no-
ções de mecânica de auto, 
eletricista predial, panifi-
cação, confeitaria, progra-
mação web, entre outros.
Inscrições via Qualifica

dos por funcionários que 
operam os aparelhos de 
raio-x, revistaram os per-
tences de uma passageira, 
que pretendia embarcar 
para Dubai, nos Emirados 
Árabes, e encontraram, 
ocultos em fundos falsos 
de uma mochila que con-
tinha pouquíssima roupa, 

do Santuário Nacional, ao 
lado da Basílica.
A promoção é válida até 
o dia 31 de dezembro, de 
segunda à domingo, (veja 
calendário de funciona-
mento no site), incluindo 
feriados. Informações adi-
cionais e regulamento da 
promoção podem ser ob-
tidos por meio do telefone 
(12) 3104-3470 ou no site 
www.bondinhoaparecida.
com.br.
Bondinhos
A Bontur - Bondinhos Aé-
reos em Aparecida, no in-
terior de São Paulo, é um 
dos principais atrativos tu-
rísticos do Santuário Na-
cional de Nossa Senhora 
Aparecida, o maior templo 
dedicado a Virgem Maria 
no Mundo. Inaugurado 

estava internada no Hos-
pital Regional do Vale do 
Paraíba desde o dia 29 
de fevereiro. Ela já havia 
contraído dengue anterior-
mente e tinha histórico de 
hipertensão. Foram cole-
tadas amostras de sangue 
da paciente e enviadas ao 
Instituto Adolf Lutz, para 
identificar o sorotipo da 

Os interessados devem se 
inscrever pelo site do Qua-
lifica São José ou pelo te-
lefone 156. A coordenação 
dos cursos será feita pela 
equipe técnica do Cephas 
(Centro de Educação Pro-
fissional Hélio Augusto de 
Souza).
Os cursos do Primeira 
Chance são gratuitos e vi-
sam capacitar jovens para 
disputar o primeiro em-
prego ou terem o próprio 
negócio.
Poderão se inscrever mu-
nícipes de 17 a 29 anos 
que, após selecionados 
por meio de critérios so-
cioeconômicos, serão con-
vocados. Os interessados 
terão até 3.670 vagas em 
mais de 20 cursos durante 
o ano. 

17 volumes com cocaína. 
A mulher, uma brasileira 
de 38 anos de idade, disse 
aos policiais que a mochi-
la foi comprada por uma 
amiga e que suas passa-
gens foram presente de 
seu pai. O volume total da 
droga apreendida somou 
mais de 1 Kg.

em 25 de junho de 2014, 
o empreendimento faz a 
ligação da Basílica com o 
Morro do Cruzeiro, outro 
importante local de pere-
grinação do município. No 
último dia 2 de março o 
empreendimento recebeu 
o selo “Turismo da Fé de 
Excelência Receptiva”.
Ao todo são 47 bondinhos 
construídos com tecnolo-
gia suíça, que percorrem 
uma distância de 1,100 km 
de extensão, a uma altura 
de até 47 metros. Cada ca-
bine tem capacidade para 
seis pessoas e possibilita 
aos visitantes viver uma 
experiência única, com 
conforto, segurança e uma 
vista privilegiada do San-
tuário e da cidade de Apa-
recida    

doença. De acordo com 
o último balanço da Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté, nos dois primei-
ros meses de 2020 foram 
confirmados 303 casos de 
dengue na cidade.
A prefeitura reforça a ne-
cessidade do envolvimen-
to da população no com-
bate à dengue.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Sabesp tem 6 municípios
entre os 20 melhores do País 
em ranking do saneamento

A Sabesp tem 6 mu-
nicípios no top 20 
do saneamento do 

Brasil, entre eles os dois 
primeiros colocados. San-
tos (1º), Franca (2º), São 
José dos Campos (8º), 
Taubaté (14º), Suzano 
(15º) e São Paulo (19º) fo-
ram as cidades atendidas 
pela Companhia mais bem 
avaliadas no ranking 2020 
divulgado nesta terça-feira 
(10/3) pelo Instituto Tra-
ta Brasil. O levantamento 
leva em consideração os 
100 maiores municípios 
do País e foi elaborado 
com base nos dados do 
Sistema Nacional de In-
formações sobre Sanea-
mento (SNIS - base 2018).
O ranking mostra os índi-
ces de acesso à água e ao 
esgotamento sanitário (co-
leta e tratamento de esgo-
to). São considerados pon-
tos como: população total 
atendida com água tratada 

e com rede de esgoto, tra-
tamento do esgoto, índice 
total de perda de água tra-
tada e tarifa média pratica-
da, além de investimentos.
Primeira colocada, Santos 
tem 100% de atendimento 
de água, além de índices de 
coleta e tratamento de es-
goto de 99,93% e 97,64%, 
respectivamente. Franca, 
segundo melhor sanea-
mento brasileiro, também 
traz 100% de atendimento 
total de água, e os índices 
de coleta e tratamento de 
esgoto são de 99,62% e 
97,64%.  
São Paulo é destaque entre 
as capitais
Entre as 27 capitais, São 
Paulo (19º) é a segunda 
mais bem colocada, atrás 
de Curitiba (17º). Dos re-
cursos investidos em obras 
de saneamento nas capi-
tais, São Paulo concentrou 
sozinha 47,7% do total. 
Em valores absolutos, o 

levantamento feito na sé-
rie histórica entre 2014 e 
2018 mostra que foram 
investidos R$ 22,141 bi-
lhões nas capitais, sendo 
R$ 10,552 bilhões só em 
São Paulo. A capital pau-
lista também está no topo 
do ranking que considera a 
média de investimento por 
habitante ao ano, com R$ 
173,31 investidos per ca-
pita, atrás somente de Pal-
mas (TO), com R$ 178,18 
por habitante.
Esgoto
Levando em consideração 
somente os índices de es-
gotamento, dentre as 10 
cidades mais bem coloca-
das com relação à popula-
ção com coleta de esgoto, 
3 são atendidas pela Sa-
besp: Santos (99,93%), 
Taubaté (99,72%) 
e Franca (99,62%),                                                          
respectivamente. Índice 
superior quando compara-
do à média dos 100 maio-
res municípios e à média 
brasileira. 
O município de Santo 
André, que passou a ser 
atendido pela Sabesp em 
2019, também está na lista 
dos 10 mais, com 98,87% 
de coleta de esgoto. Das 
10 cidades com piores ín-
dices de coleta de esgoto, 
nenhuma é paulista.
Com relação ao tratamen-
to de esgoto, o ranking das 
10 cidades mais bem ava-
liadas tem 4 atendidas pela 
Sabesp: Santos (99,93%), 
Taubaté (99,72%), Franca 
(99,62%) e São José dos 
Campos (98,75%).

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

Livro D-25, FLS. nº 154, Termo nº 7176
Faço saber que pretendem se casar CAIQUE APARECIDO MARCOLINO e GABRIELE LEITE VIALTA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 01 de janeiro de 1998, de profissão balconista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado Rua Antonio Emi-
lio de Souza Pena, nº 136, Jardim Bom Jesus, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ANTONIO CELSO MARCOLINO, 
52 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 10 de julho de 1967 e de MARIA APARECIDA DE ALVARENGA, 40 
anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 21 de junho de 1979, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é na-
tural de Tremembé-SP, nascida em 27 de janeiro de 2001, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
Rua Maria do Carmo Ribeiro, nº 2044, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de WILLIAM VIALTA, 37 anos, natural 
de Taubaté/SP, nascido na data de 15 de agosto de 1982 e de JAQUELINE LEITE, 45 anos, natural de Porto Feliz/SP, nascida 
na data de 31 de outubro de 1974, residentes e domiciliados 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 154, Termo nº 7177
Faço saber que pretendem se casar JULIO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA e LILIAN CAROLINE DOS SANTOS 
OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 07 de novembro de 1984, de profissão empresário, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado Rua Francisco Paulo de Oliveira Vargas, nº 60, Paineiras, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de MARCOS 
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, falecido em em Taubaté/SP na data de 31 de outubro de 2006 e de MARIA NEIDE 
DE OLIVEIRA, falecida em em Taubaté/SP na data de 19 de abril de 2007. Ela é natural de Campos do Jordão-SP, nascida 
em 02 de setembro de 1988, de profissão administradora, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de AÉRCIO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO, 56 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascido na data de 
17 de agosto de 1963 e de NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, 54 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascida na data de 
29 de junho de 1965, residentes e domiciliados em Campos do Jordão/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. 

Tremembé, 13 de março de 2020. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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3º Festival de Xadrez
Shopping Pátio Pinda

acontece neste fim de semana

Declaração de Imposto de Renda em 
prol do Grupo De Apoio a Pessoas 

com Câncer em São José

Verão terá seu último final
de semana com forte calor

e pancadas de chuva

Primeira ‘Feira dos Trilhos’ do 
ano acontece neste próximo 

domingo em Jacareí

Você sabia que 
além de jogo de 
tabuleiro, o xa-

drez também pode ser 
considerado uma ciência 
e, até mesmo, uma arte? 
Além disso, o xadrez é 
apontado como uma ótima 
ferramenta para estimular 
o desenvolvimento infan-
til em diversas áreas e para 
os idosos é um importante 
instrumento na luta con-
tra doenças, como o Al-
zheimer. Com o intuito de 
difundir esse esporte na 
região, o Shopping Pátio 
Pinda promove seu 3º Fes-
tival de Xadrez, realizado 
com a chancela da Liga 
Brasileira de Xadrez.
Sobre o evento
Hoje (14), o espaço será 
dedicado à prática e ao 
aprendizado do jogo, com 
oficinas, professores de 
xadrez e uma apresentação 
simultânea com o multi-
-campeão Vitor Hugo de 
Oliveira, que aceitou o 
desafio e jogará simulta-
neamente contra 20 enxa-

Nos dias 28 de mar-
ço e 04 de Abril, 
das 9h às 12h e 

das 14h às 17h, a Contabi-
lidade Gener vai oferecer 
seus serviços de Declara-
ção de Imposto de renda 
simplificado em prol do 
GAPC - Grupo de Apoio 
a Pessoas com Câncer. As 
declarações serão feitas na 
própria entidade, que fica 
na Av. Marechal Castelo 
Branco, 163, Jardim Bela 
Vista, em São José dos 
Campos.
Para participar basta entrar 

Oficialmente, o ou-
tono começa no 
Hemisfério Sul no 

dia 20 de março, à 00h50. 
De acordo com a previsão 
do tempo, o verão deve ter 
seu último final de semana 
com forte calor e pancadas 
de chuva.  Segundo o site 
Climatempo, uma massa 
de ar seco vai continuar 
influenciando parte do es-
tado de São Paulo nesta 
sexta-feira (13).
Nesta sexta, todo o estado 
de São Paulo amanheceu 
com sol forte nesta sexta. 
A previsão da meteoro-
logia é que várias regiões 
do estado deverão ter pan-
cadas de chuva a partir da 

Retorna neste próxi-
mo domingo (15) 
em Jacareí a já 

tradicional  ‘Feira dos Tri-
lhos’ com sua agenda men-
sal de realização). O even-
to está programado para 
o horário das 9h às 14h, 
no Pátio dos Trilhos (re-
gião central). A feira, que 
já se tornou um ponto de 
encontro na cidade, con-
tará com diversas opções 
de lazer, cultura, shows, 
artesanato, gastronomia, 
recreação infantil, doação 

dristas! No final da tarde 
acontece um Campeonato 
de Xadrez Blitz.
Já no domingo (15) acon-
tecerá a 2ª Etapa XXI Cir-
cuito Vale-paraibano de 
Xadrez, que contará com 
a participação de mais de 
100 enxadristas, além da 
participação especial do 
Grande Mestre Henrique 
Mecking, mais conhecido 
como Mequinho.
Para participar das ofici-
nas basta comparecer no 
dia. Já para os torneios, é 
preciso chegar com uma 
antecedência mínima de 
30 minutos do início para 
se inscrever gratuitamen-
te. No dia do evento, a 
organização estará reco-
lhendo doações de alimen-
tos não-perecíveis para o 
Fundo Social de Pindamo-
nhangaba.
Confira a programação
Evento: 3º Festival de Xa-
drez Shopping Pátio Pinda
Hoje (14)
A partir das 14h: Espaço 
livre para prática e apren-

em contato no WhatsApp 
(12) 99148-3508 e agen-
dar seu horário. 
A taxa cobrada é de R$ 
50,00 reais ou a doação 
de duas unidades de su-
plementos para pacientes 
com sonda (isosource soya 
1.2 - 1000ml).
Entidade beneficiada
O GAPC é uma entidade 
sem fins lucrativos que 
sobrevive unicamente da 
doação de particulares e 
empresas, auxiliando pa-
cientes com câncer maio-
res de 18 anos por meio 

tarde. Uma dessas áreas 
previstas é a Serra da Man-
tiqueira e cidades como 
Campos do Jordão, onde 
a população já enfrentou 
neste ano deslizamentos e 
desmoronamentos.
 A temperatura vai subir 
e o calor será intenso. No 
oeste do estado, a umida-
de relativa do ar deve fi-
car muito baixa nas horas 
mais quentes do dia e che-
gar em níveis entre 21% e 
30%. No Vale do Paraíba, 
o tempo permanecerá fir-
me com temperatura má-
xima entre 31° e 32°.
Fim de semana com chuva
A temperatura está em ele-
vação e o último fim de se-

de livros, consultas jurídi-
cas, entre outras atrações. 
A realização é da Prefei-
tura, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, com o apoio 
da Fundação Cultural de 
Jacarehy. Nesta edição, es-
tarão disponíveis para toda 
a população os serviços de 
outras secretarias e autar-
quias também, como: Saú-
de, Meio Ambiente, Es-
porte, Assistência Social 
e SAAE. Também estará 
presente o programa Ado-

dizagem de xadrez (com 
monitores)
14h30: jogo simultâneo 
com o aluno-atleta Vitor 
Hugo, destaque no Vale do 
Paraíba
17h: 1º Aberto de Xadrez 
Blitz Shopping Pátio Pin-
da
18h: Encerramento e Pre-
miação
Domingo (15)
A partir das 10h: 2ª Etapa 
XXI Circuito Vale-parai-
bano de Xadrez
10h/10h30: Confirmação 
obrigatória da inscrição no 
local doação de alimento
10h45: Congresso técnico 
e fixação do emparceira-
mento da 1ª rodada
11h: 1ª rodada
11h45: 2ª rodada
12h30: Intervalo para al-
moço
13h15: 3ª rodada
14h: 4ª rodada
14h45: 5ª rodada
15h30: 6ª rodada
16h15: 7ª rodada
17h: Encerramento e Pre-
miação

do fornecimento de me-
dicamentos, suplementos 
alimentares, próteses ma-
márias, curativos, perucas, 
fraldas geriátricas, atendi-
mentos com assistente so-
cial, psicólogo, advogado, 
fisioterapeuta, nutricionis-
ta, além de disponibilizar 
terapias alternativas, ofi-
cinas de artesanato, entre 
outras atividades.
Para mais informações so-
bre o evento entre em con-
tato com a ONG através 
dos telefones (12) 3921-
2001 / (12) 99148-3508.

mana do verão será muito 
quente. Neste sábado (14), 
o sol aparece forte em todo 
o estado de São Paulo e 
vão ocorrer pancadas de 
chuva a partir da tarde na 
região noroeste, norte, da 
Mantiqueira, do Vale do 
Paraíba e no litoral norte 
paulista. A instabilidade 
aumenta no domingo (15) 
e isso vale para o litoral 
norte. Apenas o oeste, sul 
e extremo litoral sul pau-
lista têm previsão de um 
dia seco e ensolarado. Nas 
demais áreas do estado o 
sol vai aparecer de manhã 
e a chuva vem em forma 
de pancadas, entre a tarde 
e a noite.

ção de Animal e realização 
do RGA (R.G Animal). 
Confira atrações da ‘Feira 
dos Trilhos’:
-  9h: Abertura oficial.
- 9h às 14h: Intervenções 
artísticas com expositores 
e visitantes.
-  9h às 11h: Música ao 
vivo com Banda Aliança.
- 11h às 11h30: Apresen-
tação de dança coreogra-
fada, do Time Urban Mix 
Jacareí.
- 12h às 14h: Música ao 
vivo com Eder Manson.
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688


