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A Gazeta dos Municípios

Covid-19: Pindamonhangaba
continua vacinação em pessoas de 

42 anos ou mais nesta segunda

Homem é preso com
400 microtubos de cocaína
em São José dos Campos

Após 20 dias de buscas, 
Lázaro Barbosa de Sousa

é morto em Goiás

Nesta segunda-feira (28), 
Pindamonhangaba conti-
nua a vacinação em pesso-
as de 42 anos ou mais sem 
comorbidades. O drive-
-trhu no Parque da Cida-
de também continua, das 
9h às 15h, somente para 
este público. É importan-
te lembrar que não haverá 
preenchimento do “termo 
de cadastro Vacinação Co-
vid-19” no drive-trhu, por 
isso, é obrigatório levar o 
termo preenchido correta-
mente.
Todas as pessoas que estão 
recebendo a vacina podem 
colaborar com a campa-
nha “Alimento Solidário”, 
levando 1 kg de alimento 
não-perecível para o Fun-
do Social de Solidarieda-
de ajudar as famílias que 
mais precisam.
A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura informou que 
aguarda o Estado enviar 
mais lotes de vacinas, 
para poder ampliar o pú-
blico atendido. Confira a 
programação completa da 
vacinação desta segunda-
-feira:
Primeira dose
- Shopping Pátio Pinda, 
das 8 às 11h e das 13 às 

Dois homens foram presos 
pela polícia na noite deste 
domingo (27) em São José 
dos Campos. De acordo 
com a Polícia Militar, após 
um patrulhamento pelo 
bairro Emha,  os homens 

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, usou as 
redes sociais na manhã 
desta segunda-feira (28) 
para anunciar a prisão de 
Lázaro Barbosa de Sousa, 
acusado de matar uma fa-
mília do Distrito Federal, 
além de outro crimes em 
Goiás. Houve troca de ti-
ros com a polícia e Lázaro 
acabou morto.  

16h: Pessoas com 42 anos 
ou mais sem comorbida-
des. - Pessoas com 42 anos 
ou mais e sem comorbida-
des podem se vacinar tam-
bém nos seguintes postos: 
PSF Nova Esperança, PSF 
Cidade Nova, CISAS Mo-
reira César, CIAF/Saúde 
da Mulher, Centro Dia do 
Idoso (Vila Rica), e UBS 
Ipê2, das 8 às 11h e das 
13 às 16h. - Ciaf (Saúde 
da Mulher): das 8 às 11h 
/ 13 às 16h - Profissionais 
de Educação, a partir de 
18 anos. Sala de vacinas 
(Saúde da Mulher): das 8 
às 11h / 13 às 16h: Gestan-
tes e Puérperas a partir de 
18 anos.
Segunda dose
2° dose para Gestantes e 
Puérperas: sala de vacinas 
(Saúde da Mulher), das 8 
às 11h / 13 às 15h.
2° dose para aqueles que 
receberam CORONA-
VAC / BUTANTAN ou 
ASTRAZENICA / FIO-
CRUZ: sala de vacinação 
(Saúde da Mulher) das 8 
às 11h / 13 às 15h.
Atente-se às regras gerais 
e específicas:
- Todos precisam levar um 
documento de identifica-

foram vistos em condições 
suspeitas. Ao abordá-los, 
os policiais encontraram 
com um deles 400 micro-
tubos de cocaína, totali-
zando 760 gramas. Já o 
outro homem, após pes-

“Acabo de receber a infor-
mação de todas as forças 
de segurança que estão ali 
na região de Cocalzinho, 
que o Lázaro foi preso. 
Cumprimentar a to-
dos aqueles que es-
tão ali há vários dias                                            
trocando informações e 
chegando a esse resultado 
final, a prisão de Lázaro”, 
disse inicialmente o go-

ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias.
- As grávidas e as puérpe-
ras precisam levar a car-
teira de acompanhamento 
de pré-natal. As puérperas 
também precisam de cópia 
da certidão de nascimento 
do bebê.
- Os trabalhadores da Edu-
cação devem se cadastrar 
no www.vacinaja.sp.gov.
br/educacao com número 
do CPF, nome completo e 
e-mail. Um link é enviado 
ao e-mail indicado para 
validação e continuidade 
do cadastro.
Após a conclusão, cada 
pessoa recebe um compro-
vante com QRCode para 
verificação de autenticida-
de, que deve ser apresen-
tado no posto de vacina-
ção juntamente com RG, 
CPF e comprovante de 
endereço. Caso a pessoa 
não localize o QRCode no 
e-mail, também é possível 
gerar o comprovante por 
meio do site, digitando o 
CPF e imprimindo o docu-
mento.

quisa, foi constatado que 
era procurado da Justiça. 
Os dois homens foram en-
caminhados para a delega-
cia, onde ficaram presos. 
As drogas foram apreen-
didas. 

vernador. 
Desde o dia 9 de junho, 
após o crime em Ceilân-
dia (DF), a polícia tentava 
prender o                      cri-
minoso.
Durante todo esse tempo, 
Lázaro passou fugindo e 
se escondendo em várias 
fazendas e até mesmo na 
mata, chegando a trocar 
tiros com a polícia. 
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Beber água em jejum

1 – Para eliminação de toxinas e dejetos do nosso corpo. A água é a grande 
responsável por essa limpeza que eliminada pela urina, fazendo com que 
tudo funcione bem durante todo o dia.
2 – Prevenção de doenças. Beber água em jejum previne doenças, até mes-
mo cardíacas e, ativa o metabolismo, auxiliando a digestão dos alimentos 
que serão consumidos durante o dia.
3 – Alivia os impactos da bebida alcoólica no corpo. Após ingerir bebidas 
alcoólicas, além da água em jejum auxiliar na hidratação do corpo, tam-
bém auxilia os efeitos do álcool para a saúde humana.
4 – Pelos cuidados da pele. Bebendo pelo menos dois copos de água em 
jejum, ela pode auxiliar no rejuvenescimento da pele, deixando-a menos 
ressecadas e com um aspecto saudável.
5 – Melhora o funcionamento intestinal. A água em jejum também é bené-
fica para combater a prisão de ventre, trazendo maior conforto intestinal 
durante o dia.
6 – Auxilia na redução de gordura do corpo. Além de inibir a fome, im-
pedindo que os “beliscos” em aperitivos e guloseimas durante o dia acon-
teçam, beber água em jejum também ajuda a manter o sistema linfático, 
controla os hormônios responsáveis pelo acúmulo de gorduras e aumenta 
a imunidade, prevenindo virose e infecções.
7 – Protege os órgãos. É comprovado que beber água em jejum protege os 
nossos órgãos, dando-os uma porção maior de vitalidade e auxiliando para 
que funcionem bem.
8 – Força e energia para enfrentar o dia. A água em jejum traz energia para 
o corpo, fazendo com que ele desperte e tenha maior disposição logo nas 
primeiras horas.
9 – Ótimo funcionamento do cérebro. Se estamos bem hidratados, as célu-
las recebem sangue oxigenado, fazendo com que o cérebro funcione bem 
e fique esperto.
10 – Diurético. Além da água na sua temperatura normal ter uma série 
de benefícios, beber água morna em jejum também é indicada para quem 
quer emagrecer.

Humor

Depois dos problemas ocorridos na Ásia, o governo brasileiro resolveu 
instalar um medidor de abalos sísmicos, que cobre todo o país. O Centro 
Sísmico Nacional e enviou à Polícia da cidade de Icó, no Ceará, uma men-
sagem que dizia: Possível movimento sísmico na zona. Muito perigoso, 
superior Richter 7. Epicentro a três quilômetros da cidade. Tomem medi-
das urgentes e nos informem os resultados com urgência.
Após uma semana, foi recebido no Centro Sísmico Nacional um telegrama 
que dizia: Aqui é a Polícia de Icó. Movimento sísmico totalmente desarti-
culado. O tal Richter tentou se evadir, mas foi abatido a tiros. Desativamos 
todas as zonas. Epicentro, Epifânio e outros três cabras safados também 
foram detidos. Nós não respondemos antes porque houve um terremoto 
das muléstias, por aqui, que arrasou toda a cidade.

Mensagens

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que pre-
cisamos de alguém. Por mais que tenhamos tudo que queremos ter, um 
dia sempre admitimos que trocaríamos tudo que temos para compartilhar 
quem somos com esse alguém.
***
Mexa-se como uma criança: A atividade física é um grande fator de pro-
moção da qualidade e de duração da vida. Ande, pratique alongamento, 
dance. Não pare.
Coma como um índio: Evite produtos industrializados. Coma menos gor-
dura. Abuse das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o con-
sumo de açúcar.
Durma como um gato: Descanse o suficiente, espreguice-se. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: Seja disciplinado. Mantenha seu com-
promisso de envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo 
seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: Valorize as coisas boas que a vida nos dá.

Pensamentos, provérbios e citações

Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
Refletir é desarrumar os pensamentos.
Nunca se vence uma batalha sozinho.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Quem é temido por todos, deve temer a todos.
Veja a qualidade e logo os defeitos surgirão.
O cão não ladra por valentia e sim por medo.
Ninguém é tão pobre que não possa fazer algum bem.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo.    

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

Livro D-25, FLS. nº 264, Termo nº 7396
Faço saber que pretendem se casar LUIZ PAULO FERRARI e HÉLLEN PRISCILA APARECIDA FRÓES DE OLIVEIRA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante 
é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 31 de dezembro de 1994, de estado civil solteiro, de profissão balconista, residente e 
domiciliado na Rua Poços de Caldas, nº 341, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filho de LUIZ ERNANI FERRARI NETO, 
natural de Taubaté/SP e de EDILEINE PAULO DE ABREU, natural de Tremembé/SP, ambos residentes e domiciliados em 
Taubaté/SP. A habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 27 de fevereiro de 2002, de estado civil solteira, 
de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Urbano Figueira, nº 40, Centro, Tremembé/SP, filha de LUIZ FERNANDO 
DE OLIVEIRA, de 39 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 06 de fevereiro de 1982 e de VIVIANE APPA-
RECIDA FRÓES DE OLIVEIRA, de 38 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 19 de outubro de 1982, ambps 
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.

Teatro virtual apresenta a magia 
dos saraus em Cruzeiro

O Teatro é a casa que hos-
peda o potencial humano 
de criar, sentir, aprender 
sobre o mundo e descobrir 
a si próprio. A partir dessa 
premissa, o Ministério do 
Turismo e o Instituto CCR, 
gestor social do Grupo 
CCR, por meio da Lei Fe-
deral de Incentivo à Cultu-
ra, apresentam Caixola de 
Histórias para Ler e Ouvir, 
projeto de itinerância vir-
tual que envolve contação 
de histórias, impecável 
produção audiovisual e a 
experiência de agrupar re-
gistros de cultura popular 
local e transformá-los em 
conteúdo gratuito e multi-
plataforma. Na via Dutra, 
o projeto é apoiado pela 
CCR NovaDutra.
Os artistas do grupo Teatro 
a Bordo realizam o circui-
to que percorrerá 26 cida-
des brasileiras, de forma 
virtual, em 13 semanas, 
sempre em localidades 
que acolhem trechos das 
rodovias administradas 
pela CCR. A parceria com 
o Instituto CCR é a interfa-
ce de facilitação e abertura 
de caminhos entre o proje-
to artístico e a infraestru-
tura necessária para tornar 
o sonho viável e acessível 
às pessoas. “O circuito ga-
nhou uma agenda vigorosa 

de impacto social, em um 
momento que a sociedade 
precisa de razões para so-
nhar com dias melhores e 
convites para nutrir a bele-
za do imaginário”, analisa 
Cristine Naum, gerente 
executiva de sustentabili-
dade e investimento social 
no Instituto CCR.
A cidade de Cruzeiro (SP) 
receberá a atividade no 
dia 29 de junho, às 16h. 
O evento terá transmissão 
ao vivo no YouTube e no 
Facebook da Cia. Para se 
apresentar do Sarau e ter 
direito ao certificado bas-
ta fazer o cadastro clican-
do aqui. “Nosso público 
é formado, em especial, 
por professores e artistas 
locais, mas o nosso cha-
mamento é público, plu-
ral e aberto à sociedade. 
Nosso projeto é um pode-
roso evento para conec-
tar pessoas, sentimentos, 
registros pessoais e ou-
tras histórias, que ao final 
ganharão permanência”, 
explica Talita Berthi, coor-
denadora geral do projeto. 
A permanência citada por 
Talita vai se materializar 
no livro especial que cada 
uma das 26 cidades do cir-
cuito receberá até o final 
do ano. “Vamos preparar 
uma edição especial de 

100 exemplares para pre-
sentear escolas, bibliote-
cas e centros culturais dos 
munícipios pelos quais 
passaremos”, completa. A 
agenda completa pode ser 
conferida no site oficial. 
O Caixola de Histórias 
para Ler e Ouvir é apre-
sentado pelo Ministério do 
Turismo e Instituto CCR, 
por meio da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura, 
em trechos de atuação das 
concessionárias do Gru-
po CCR: CCR ViaOeste, 
CCR ViaLagos, CCR Via-
Sul, CCR SPVias, CCR 
AutoBAn, ViaRio e CCR 
NovaDutra.
EXPERIÊNCIA - HIS-
TÓRIAS PARA OUVIR, 
LER E VIVER
No ano de 2020, o Grupo 
Teatro a Bordo fez uma iti-
nerância virtual com uma 
proposta bem semelhan-
te, realizando Oficinas 
e criando Histórias para 
Ouvir de cada município 
atendido. Neste processo, 
os artistas e técnicos do 
grupo adquiriram experi-
ência e técnicas de pesqui-
sa, roteirização, gravação 
e edição de áudios, além 
de criação de ilustrações 
e edição de vídeos para 
disponibilização no You-
Tube.
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Criminosos ateiam fogo
em veículo e são presos em
flagrante em Moreira César

Conheça o glamping e acampe com conforto

Carro capota após se chocar 
contra barreira na Dutra

em São José dos Campos

Neste domingo (27), a PM 
foi acionada via COPOM 
para o atendimento de 
uma ocorrência de incên-
dio em automóvel na rua 
Jair Pereira da Silva em 
Moreira César. Ao che-
garem no local, o fogo já 
havia sido contido pelo 
corpo de bombeiros, e o 
carro completamente con-
sumido pelo fogo. 
Em contato com uma das 
vítimas, foi relatado que 
na noite anterior, estava 

Com as festas ainda proi-
bidas e as viagens mais 
restritas, ir para o meio do 
mato é a opção mais viá-
vel de lazer - e também a 
menos arriscada. Acampar 
é uma das práticas mais 
seguras contra o contágio 
pelo coronavírus. É um 
passeio que pode ser fei-
to em áreas verdes, com 
belas paisagens, muito ar 
puro e nenhuma aglome-
ração. 
Se você é iniciante nessa 
atividade, o ideal é procu-
rar um camping: uma área 
formal em que você paga 
diárias de hospedagem em 
troca de uma boa infraes-
trutura e também seguran-
ça.  Agora, se você está 

Um carro capotou na ma-
nhã desta segunda-fei-
ra (28) em São José dos 
Campos, enquanto passa-
va pela Rodovia Presiden-
te Dutra.  
De acordo com a PRF 
(Polícia Rodoviária Fede-
ral), o motorista perdeu o 
controle do veículo após 
se chocar com uma barrei-

com outras duas pessoas 
em um depósito de bebi-
das local, e tiveram um 
desacerto com outras pes-
soas no estabelecimento. 
As três vítimas chegaram 
a ser agredidas, e fugiram 
com o veículo que abando-
naram no caminho e pos-
teriormente os agressores 
atearam fogo.
A polícia iniciou a busca 
pelos autores, já conheci-
dos no meio policial, que 
foram detidos durante um 

buscando unir a natureza 
e o luxo, o “glamping” 
- mistura das palavras 
“camping” e “glamour” - 
pode ser a atividade ideal 
para você. Essa moda-
lidade de acampamento 
está com tudo, e, no Bra-
sil, país em que não fal-
tam belezas naturais para 
admirar, existem vários 
glampings instalados em 
todas as regiões do mapa, 
agradando todos os gostos 
e ainda respeitando a natu-
reza ao redor. 
O glamping é uma experi-
ência de hospedagem bem 
diferente, que, apesar de 
integrar o turista à nature-
za de uma maneira muito 
natural e até meio rústica, 

ra e capotou na altura do 
km 148 sentido São Pau-
lo. Quatro pessoas ocupa-
vam o veículo, sendo que 
três com ferimentos leves 
e uma com ferimentos no 
rosto. 
Os três ocupantes foram 
atendidos por equipes da 
concessionária Nova Du-
tra e a vítima com mais 

patrulhamento. Um dos 
quatro indicados, portava 
uma arma de fogo e conse-
guiu escapar.
Sabendo do envolvimento 
dos indivíduos no tráfico, 
a equipe da polícia foi nas 
respectivas residências 
dos mesmos, encontrando 
drogas e dinheiro no local. 
Os objetos foram condu-
zidos para a Delegacia 
Seccional de Taubaté, e os 
infratores autuados em fla-
grante.

não abre mão do conforto. 
É o encontro perfeito entre 
dormir em uma cama con-
fortável e acordar cedinho, 
com os pássaros nativos 
cantando do lado de fora. 
Se você se interessou por 
esse modelo de turismo, 
confira abaixo cinco op-
ções confortáveis e char-
mosas que separamos para 
você aproveitar sua próxi-
ma folga de um jeito dife-
rente.
Glamping Mangarito 
A hospedagem com ban-
galôs suspensos e quartos 
decorados com peças de 
artistas locais fica locali-
zada no Parque Estadual 
Turístico do Alto Ribeira, 
em Iporanga, São Paulo. 

gravidade, por uma equipe 
de resgate. 
O tráfego flui pelo acos-
tamento no local da ocor-
rência com interdições das 
faixas da esquerda e direi-
ta. 
No momento, os motoris-
tas que irão passar pelo lo-
cal devem encontrar 2 km 
de lentidão. 

Essa é uma das regiões 
com a maior concentração 
de cavernas, cachoeiras e 
rios. 
Jalapão Eco Lodge 
Essa hospedagem fica 
dentro do Parque Estadual 
do Jalapão, no Tocantins, 
no meio do cerrado bra-
sileiro. É uma área ainda 
bem conservada no Brasil 
e uma grande chance de 
conhecer toda essa beleza 
abundante com conforto. 
Parador Casa da Monta-
nha 
Para quem gosta de paisa-
gens montanhosas, essa é 
a opção perfeita. A hospe-
dagem fica em uma fazen-
da, perto do Parque Nacio-
nal de Aparados da Serra e 

do Cânion Itaimbezinho, 
em Santa Catarina. O hós-
pede pode escolher entre 
três opções: luxo, suíte 
superior e suíte. As suítes 
contam com deque privati-
vo, banheira de hidromas-
sagem e lareira externa. 
Rancho do Peixe
Ideal para quem gosta de 
uma praia, o Rancho do 
Peixe fica localizado em 
um lugar paradisíaco: a 
Praia do Preá, no Ceará. A 
hospedagem não tem tele-
visão nem ar-condiciona-
do, pois a ideia é curtir a 
natureza de uma maneira 
bem próxima e se refrescar 
com os ventos da região. 
Os 26 bangalôs contam 
com varandas, cama king 

size, frigobar e internet. 
Mundomo Glamping 
Com capacidade para até 
38 pessoas, o local segue 
ao pé da letra o conceito 
de glamping e é a primei-
ra hospedagem no Brasil a 
utilizar estruturas efême-
ras nas suas tendas - ou do-
mos, fazendo com que elas 
sejam fáceis de montar e 
desmontar. Os detalhes de 
transparência nas tendas, 
além de serem um charme, 
dão a sensação de se estar 
fora da cabana, seja de dia 
ou de noite - uma experi-
ência que muda a forma 
como observamos o céu. 
Essa hospedagem também 
fica em Jericoacoara, no 
Ceará.
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Volkswagen Taubaté anuncia
novas férias coletivas

por falta de componentes

Triatleta realiza
desafio para arrecadar
alimentos em Ubatuba

Programa do Instituto CCR realiza 
seminário aberto sobre educação 
com participação de especialistas

Foi anunciado pela fábrica 
da Volkswagen Taubaté, 
que a partir de 12 de julho 
acontecerá outra férias co-
letivas para cerca de 2 mil 
trabalhadores dos dois tur-
nos, e terá duração de 20 
dias.
A montadora comunicou 
ao Sindmetau (Sindica-
to dos Metalúrgicos de 
Taubaté e Região) que a 

Maicon Amaro, triatleta de 
Ubatuba, realizará um de-
safio de fazer cinco subi-
das pela serra de Ubatuba 
-Rodovia Oswaldo Cruz, 
com objetivo de arrecadar 
alimentos. 
O desafio acontece na 
terça-feira, dia 29 de ju-
nho, feriado municipal em 
Ubatuba. A primeira subi-
da está marcada para 3h da 
manhã. 
A previsão é que a movi-
mentação encerre às 22h. 
Durante todo o período, a 
população pode contribuir 
entregando as doações nos 
pontos de coleta.
A cada cinco subidas, 

O programa Caminhos 
para a Cidadania do Ins-
tituto CCR, realiza pela 
primeira vez um seminá-
rio aberto sobre educação. 
Repleto de convidados 
especiais e grandes espe-
cialistas, o seminário vai 
abordar a seguinte ques-
tão: O ensino híbrido é o 
futuro da educação?
A ideia é abrir espaço e 
lugar de fala para edu-
cadores, coordenadores 
municipais integrantes do 
Caminhos, programa que 
vai completar 20 anos em 
2022. O evento é online e 
gratuito, e para realizar a 
inscrição, preencha o for-
mulário acessando aqui, 
e aguardar o recebimento 
do link.  Entre os grandes 
nomes do seminário estará 
um dos mais respeitados 

nova parada na produção 
será novamente por falta 
de componentes de semi-
condutores e módulos de 
airbag para montagem dos 
veículos. O primeiro perí-
odo de interrupção aconte-
ceu de 7 a 16 de junho.
O Sindmetau vai acompa-
nhar a situação da falta de 
insumos. Segundo a mon-
tadora, está em estudo a 

Amaro pretende arre-
cadar 50 cestas básicas 
(cada cesta corresponde a 
cerca de 15kg de alimen-
to). Porém, a ideia é que 
a meta seja ultrapassada 
e a arrecadação chegue 
no montante equivalente 
a 100 cestas básicas. As-
sim, como comemoração, 
ele ainda subirá mais duas 
vezes, totalizando 12 “via-
gens”.
Parte do que for arreca-
dado deve contemplar a 
campanha da secretaria de 
Esportes e Lazer de Uba-
tuba “Esporte em Ação, 
faça sua doação!”, que en-
cerra no dia 30 de junho. A 

psicoterapeutas e orien-
tadores profissionais do 
Brasil, Léo Fraiman, autor 
do best-seller: “Meu Filho 
Chegou à Adolescência, e 
Agora?” e um dos mais re-
quisitados conferencistas 
do país, que fará os convi-
dados refletirem as ques-
tões sobre o aluno além da 
sala de aula.
A coordenadora do Ca-
minhos para a Cidadania 
pelo Instituto CCR, Ariane 
Teles, comenta que “Cons-
truímos o seminário com 
objetivo de reunir educa-
dores e especialistas para 
discutirem, e sobretudo, 
pensarem juntos os temas, 
além de trazerem experi-
ências de diferentes esco-
las, algo que enriquece e 
pluraliza a agenda educa-
cional”.

possibilidade de que os 20 
dias de férias coletivas se-
jam prorrogados por mais 
dez dias.
Em Taubaté, a Volks pro-
duz os veículos Gol e 
Voyage. 
A fábrica também está 
sendo preparada para um 
novo ciclo de produtos 
com a implantação da pla-
taforma MQB.

outra parte será entregue à 
Associação Ubatuba de 
Ciclismo.
Confira os pontos de cole-
ta:
- Posto da Polícia Rodo-
viária Estadual | durante 
todo o desafio
- Ginásio de Esportes - Tu-
bão | das 8h às 17h
Os alimentos repassados à 
campanha da secretaria de 
Esportes serão entregues 
ao Fundo Social de Soli-
dariedade para beneficiar 
as famílias cadastradas 
nos equipamentos da se-
cretaria de Assistência So-
cial do município, como 
CRAS e CREAS.

“Outro quesito marcante 
será a presença de secre-
tários de educação e coor-
denadores educacionais de 
diferentes cidades, com-
provando a nossa proposta 
de integrar o ecossistema 
de ensino”, finaliza Aria-
ne.
Confira os convidados es-
peciais que vão se apre-
sentar no evento:
Luciana Allan - Mediado-
ra
Renata Kelly da Silva -  
Tema: ensino à distância 
no contexto da educação 
pública
Leo Fraiman - Tema: luto, 
ausência e solidão na in-
fância
Fernando Mello Trevisani 
- Tema: por que ensino hí-
brido não é o mesmo que 
remoto?


