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Os atletas da cidade e re-
gião podem se inscrever 
para a 1ª Etapa do Circuito 
Corrida de Rua, promovi-
do pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Esportes 
e Lazer. Os interessados 
devem fazer a inscrição 
pelo site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br. Serão 
disponíveis 500 vagas e a 
inscrição poderá ser fei-
ta até quinta-feira (12). A 
prova acontece neste do-
mingo (15), na Praça de 

Eventos de Moreira Cé-
sar, a partir das 8h30. Ao 
todo serão quatro etapas, a 
2ª está prevista para o dia 
13 de outubro e a largada 
será em frente à escola 
Elias Bargis, no Arareta-
ma, no dia 2 de novembro 
será feita a 3ª, sendo uma 
etapa noturna, em Moreira 
César – Centro Esportivo 
Zito – e encerra no dia 15 
de dezembro, no Castolira.  
Podem participar com-
petidores das catego-
rias Pré-mirim, Mi-

rim, Infantil, Juvenil,  
Adulto, Máster, Ve-
terano, Veterano 2,  
Veteraníssimo 1 e 2, De-
ficiente visual, Deficiente 
mental, Deficiente mo-
tor, AVC e Cadeirante . 
 A entrega dos kits vai 
ocorrer neste sábado 
(14), das 13 às 18 ho-
ras, no Centro Esportivo  
João Carlos de Olivei-
ra, “João do Pulo” (rua 
Engenheiro Orlando 
Drumond Murgel,493, 
Parque São Domingos).

1ª Etapa do Circuito Corrida de 
Rua de Pinda acontece neste  

domingo

FESTA DE NOSSA SENHORA 
DAS MERCÊS

De 19 a 25 de setembro
Locais: Capela e Largo  

das Mercês

Duas novas creches serão 
construídas em Tremembé 
para atender 300 crianças. 
Flor do Vale e Vera Cruz. 
A vinda dessas unidades se 
devem  a uma solicitação 
feita pelo prefeito Marcelo 
Vaqueli e que teve o apoio 
do deputado estadual An-
dré do Prado. A autoriza-
ção foi confirmada pelo 
secretário estadual da Edu-
cação, professor Herman 
Voorwald, na tarde desta 
terça-feira, 11/09, na sede 
da Pasta, na capital paulis-
ta. O termo de adesão para 
a creche da Flor do Vale 
foi assinado em março 
de 2012, e como nenhum 
documento foi entregue 
até dezembro de 2012 o 
processo ficou parado. 
Porém, se não fosse o em-
penho e dedicação desta 
administração essa creche 
não viria para Tremembé. 
Em poucos dias será assi-
nado o convênio para que 
a Prefeitura Municipal 
possa realizar o proces-
so licitatório para depois 
providenciar o andamen-
to das obras. A verba é do 
Governo Estadual e o mu-
nicípio doará somente as 

áreas para construção das 
creches.  “Temos trabalha-
do fortemente para aten-
der mais este anseio das 
famílias tremembeenses e, 
para isso, estamos poden-
do contar com o valioso 
apoio do deputado André 
do Prado e com o respaldo 
da Secretaria de Educação 
do Estado e do governa-
dor Geraldo Alckmin, que 
tem dado especial atenção 
aos pleitos de Tremem-
bé”,enfatizou o prefeito.  
Com a construção dessas 
duas unidades e a aber-
tura de mais 300 vagas, 
o município certamen-
te vai sanar a deman-
da de crianças na espera 
por vagas nas creches.  
Vaqueli comemorou mais 
essas conquistas e ressal-
tou a importância de in-
vestimentos nessa área.  
“É importante nos 
preocuparmos com 
a primeira infância.  
Além disso, precisamos 
dar condições para que os 
pais possam ir ao trabalho 
de maneira tranquila, sa-
bendo que seus filhos estão 
sendo bem-cuidados e ins-
truídos”, finalizou Vaqueli.

Prefeito  
Vaqueli  

consegue mais 
duas novas 

creches para 
Tremembé
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 

e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Curiosidades 
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo de cana de açúcar em um tacho e o levavam ao fogo. 
Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços 
ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi 
guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram duas 
vezes e misturaram o tal melado azedo com o no 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 com as chibatadas ardia muito, por isso deram 
o nome de “água ardente”. Caindo em seus rostos escorrendo até a boca, os escravos perceberem que, com a tal goteira, ficavam 

alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.

Caniço suíço 

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, Karl Elsener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros 
canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos 
alemães e os batizou homenageando seus pais. Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, El-
sener aperfeiçoou os canivetes e assim, surgiram os modelos com ferramentas abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, 
serrote, alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro 
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares americanas. Atualmente, a linha para 
oficiais tem 100 diferentes combinações. Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade e 
sim uma variação moderada de depressão, conhecida como distimia que poder ser desencadeada tanto na infância como na vida 
adulta por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos. Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos (letras) e as ilustrações dos 
livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas 
necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo, 
criando os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro alemão, Frederich 
Koening inventou a imprensa movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para cinco mil cópias por hora porque permitia 
a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por 
compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi 
inventado a fotocomposição, em que os textos e as fotos são produzidos na redação e montados manualmente em papel especial 
e depois fotografados para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a editoração 
eletrônica em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor 
O bêbado inveterado vai ai médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado...
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico despediu-se do medido e assim que saíram, a esposa perguntou-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na boca!
- Eu sei, meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia... aí me tocava parar de beber!

Três amigos estão no velório de um companheiro de trabalho e um deles, olhando para o defunto, diz:
- Eu queria que quando eu morresse, todos me olhassem e dissessem algo grande que fiz de bom na vida.
- É verdade, diz o outro. Eu também queria que olhassem e dissessem, foi um grande homem e o melhor amigo.
O terceiro escutava atentamente seus amigos , sem fazer comentários e os outros perguntaram:
- E você o que gostaria que dissessem?
- Eu gostaria que todos me olhassem e dissessem: Olha, olha? Parece que está se mexendo?

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho e respondeu:
- Regime titia!

O policial faz sinal para a mulher parar, aproxima-se do carro e diz:
- A senhora estava a 130 quilômetros por hora. Vou ter que multá-la!
E a motorista, loiríssima, diz:
- Quebra o galho, Seo guarda... É a primeira vez que dirijo e eu ainda não tenho a carteira de habilitação!

Na escola Manuelzinho escuta esta piada:
- Quantos pastéis comes em jejum?
- Como dois.
- Burro! Só comes um. Quando comes o segundo já não é mais jejum.
- É verdade. Faz sentido.
Manuelzinho quando chega em casa conta a piada ao pai:
- Pai, quantos pastéis comes em jejum?
- Como três.
- Que pena! Se comesses dois eu teria uma piada ótima pra te contar.

Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? E como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virou para a esposa, que estava próxima, e falou:

- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

 
Mensagens 

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar. É prestar 
mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de personalismo, 
para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. 
Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar 
não é desejar. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do 
verdadeiro amor resplandeça. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua 
alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua 
mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas faculdades 
criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações 
permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia do sofrer. Ensi-
ne-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para 
o Céu será construída dentro de você mesmo. Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para 
a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza 
delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé, entretanto, se 
essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará 
com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o cami-
nho e passará, entre os olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, mas, se não praticar os bons ensinamentos que 
conhece, perante as Leis Divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. A paciência não é um vitral 
gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É 
suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É 
valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. 
É porta valiosa para que você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo 
fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as 
suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus 
crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. 
A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. 
Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.

Pensamentos
Todo progresso da ciência é resultado de audácia  

e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo meu 

país.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.

Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem 

verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
Queres que falem bem de ti? Então morra.

A recompensa de uma coisa bem feita é tela feito.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.
É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.

Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.
A natureza não criou a indecência, o homem é quem a 

inventou.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.

As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir 
nada.

A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria  

sem fazer-se.
A decisão é uma forma de reagir.

Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma 

janela.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Se não pode ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar te faltar, respire mais devagar.

Um bom começo já é a metade.
Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Aquele que sabe mandar sempre encontra quem deve obedecer.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.

Humor não é um estado de espírito, mas é uma visão do 
mundo.

Se não sabes escutar, não deves falar.

O Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de 
São Paulo (IPT) está com 
inscrições abertas, até 19 
de setembro, para o pro-
grama de estágio remune-
rado que disponibilizará 
44 vagas a estudantes do 
ensino superior e técnico. 
As vagas fazem parte do 
programa IPT Novos Ta-
lentos, cuja finalidade é 
criar oportunidades para 
que os estudantes tenham 
contato com situações re-
ais de sua área profissio-

nal. Os interessados em 
participar do processo 
devem estar matriculados 
em instituições de ensi-
no superior, de educação 
profissional ou de ensino 
médio e atender aos requi-
sitos estabelecidos de cada 
vaga. Há duas etapas no 
processo seletivo: prova 
de conhecimentos especí-
ficos e entrevista técnica. 
O conteúdo programático 
das avaliações será base-
ado na grade curricular 
do curso frequentado pelo 

concorrente, determinada 
pelo Ministério da Edu-
cação (MEC). Os sele-
cionados receberão, entre 
outros benefícios, bolsa 
mensal e atuarão na sede 
do IPT em São Paulo e em 
suas filiais. A carga horá-
ria exigida será compatí-
vel com a vaga escolhida 
pelo candidato. As ins-
crições podem ser feitas 
no site do IPT. A relação 
das vagas e o edital estão 
em http://www.ipt.br/tra-
balhe/estagio/inscricoes

IPT abre inscrições 
para programa de  

estágio

O Sebrae-SP realiza nes-
ta sexta-feira (13/9) um 
workshop no Escritório 
Regional em São José dos 
Campos para divulgar o 
Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor. Prefeitos, 
assessores e secretários 
das 18 cidades da área de 
atuação do Escritório Re-
gional foram convidados 
para o evento, que tem 
o objetivo de orientar os 
gestores municipais sobre 
como elaborar e inscrever 
projetos para o Prêmio. 
Representantes dos go-
vernos de Caçapava, Ca-
raguatatuba, Igaratá, Ilha-
bela, Jacareí, Jambeiro, 
Lagoinha, Monteiro Lo-
bato, Natividade da Serra, 
Paraibuna, Redenção da 
Serra, São José dos Cam-
pos, São Luís do Paraitin-
ga, São Sebastião, Santa 
Branca, Taubaté, Tremem-
bé e Ubatuba devem par-
ticipar do evento. Segundo 
o gerente do Sebrae-SP 
em São José dos Campos, 
José Fabio Tau Junior, o 
prêmio é uma oportunida-

de para reconhecer ações 
de gestão pública que fo-
mentam o desenvolvimen-
to dos pequenos negócios.
“O Sebrae-SP procura 
manter parceria com todas 
as Prefeituras, no intuito 
de difundir a cultura em-
preendedora e promover 
o desenvolvimento eco-
nômico e social regional. 
O Prêmio é o momento de 
destacar os gestores que se 
empenharam em incenti-
var o crescimento das mi-
cro e pequenas empresas”, 
afirmou. Uma das metas 
do Sebrae-SP é a divulga-
ção e incentivo à adoção 
da Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas pelas 
Prefeituras. Neste ano, a 
instituição preparou uma 
série de atividades nos 
municípios para estimu-
lar a regulamentação e 
implementação da lei. A 
equipe do Escritório Re-
gional do Sebrae-SP vem 
se reunindo com prefeitos 
e gestores públicos a fim 
de sensibilizá-los sobre a 
importância da implemen-

tação da Lei Geral para a 
melhoria do ambiente para 
o empreendedorismo e o 
consequente aquecimento 
da economia local, com 
a geração de empregos 
e renda. Sobre o prêmio
O Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor selecio-
na os três melhores pro-
jetos globais e também 
as ações de destaque nas 
seis categorias temáticas: 
lei geral implementada, 
compras governamentais, 
desburocratização, peque-
nos negócios no campo, 
 pequenos negócios 
nos eventos esporti-
vos e novos projetos.  
Cada município pode 
inscrever até dois pro-
jetos desde que em ca-
tegorias diferentes.  
Concorrem nacionalmente 
somente as propostas ven-
cedoras nas respectivas ca-
tegorias da etapa estadual.  
Para conhecer as regras e 
como se inscrever, basta 
acessar o site ou entrar em 
contato em contato pelo 
telefone 0800 570 0800.

Sebrae-SP promove 
workshop sobre o Prêmio 
Prefeito Empreendedor em 

São José dos Campos
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A sífilis é uma doença se-
xualmente transmissível e 
pode causar uma série de 
problemas. Os pindenses 
podem fazer exames des-
ta doença o ano inteiro, 
basta procurar o setor de 
Infectologia, instalado no 
Centro de Especialidades 
Médicas – na rua Frederi-
co Machado – próximo à 
Santa Casa, ou a unidade 
de saúde mais próxima de 
casa, com o RG e cartão 
SUS. O atendimento no 
setor de Infectologia é de 
segunda a sexta-feira das 7 
às 11 horas. Durante o ano 
são oferecidos à popula-
ção exames do programa 
“Fique Sabendo”, do Mi-
nistério da Saúde, desen-
volvido em parceria com 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. São realizados 
exames de HIV, hepatite 
B e C e sífilis. O cidadão 
que tiver alguma suspeita, 
ou que tenha feito relação 

sexual sem preservativos, 
pode procurar a Infectolo-
gia. O exame fica pronto 
em até sete dias úteis e em 
caso de confirmação o pa-
ciente é encaminhado para 
tratamento, que pode ocor-
rer nas unidades de saúde 
do município. De acordo 
com as informações do 
Ministério da Saúde, a sí-
filis é uma doença infec-
ciosa causada pela bacté-
ria Treponema pallidum. 
Manifesta-se em três está-
gios: primária, secundária 
e terciária. Os dois primei-
ros estágios apresentam as 
características mais mar-
cantes da infecção, quando 
se observam os principais 
sintomas e quando essa 
DST é mais transmissível. 
Depois, ela desaparece du-
rante um longo período: 
a pessoa não sente nada 
e apresenta uma aparente 
cura das lesões iniciais, 
mesmo em casos de in-

divíduos não tratados. A 
doença pode ficar incu-
bada por meses ou anos, 
até surgirem as compli-
cações graves, tais como: 
cegueira, paralisia, doença 
cerebral, problemas cardí-
acos, entre outras, poden-
do inclusive levar à morte.  
 Manifesta-se inicialmen-
te como uma pequena 
ferida nos órgãos sexu-
ais e com ínguas nas vi-
rilhas, que surgem entre 
a 2ª ou 3ª semana após a 
relação sexual desprotegi-
da com pessoa infectada. 
 A ferida e as ínguas não 
doem, não coçam, não 
ardem e não apresentam 
pus. Após certo tempo, 
a ferida desaparece sem 
deixar cicatriz, dando à 
pessoa a falsa impres-
são de estar curada. Se 
a doença não for tratada 
ela avança no organis-
mo e aparecem manchas 
em várias partes do cor-
po, inclusive nas palmas 
das mãos e solas dos pés.  
Caso ocorra em grávi-
das, pode causar aborto 
ou má formação do feto.  
Pode ser passada de uma 
pessoa para outra por 
meio de relações sexu-
ais desprotegidas, através 
de transfusão de sangue 
contaminado e duran-
te a gestação e o parto.

Exames sobre Sífilis 
podem ser feitos o ano 

todo em Pinda

Um grande desfile cívico 
marcou as comemorações 
do Dia da Independência 
(7 de setembro) em Pin-
damonhangaba. O even-
to contou com a presença 
de milhares de pessoas e 
com o prefeito, além de 
outras autoridades civis 
e militares do município. 
Ao todo, 15 instituições 
da cidade desfilaram na 
via Expressa. A Banda 
Euterpe abriu o desfile, se-
guida do Grupo Escoteiro 
Itapeva, da Apae a da fan-
farra da Escola Estadual 

Eunice Bueno Romeiro. 
Em seguida, desfilaram 
as corporações do Exérci-
to Brasileiro aquarteladas 
em Pinda, com militares 
do 2º Batalhão de Enge-
nharia de Combate Bor-
ba Gato edas 11ª e a 12ª 
Companhias de Combate 
Leve. Além das tropas, 
as corporações militares 
desfilaram com diversas 
viaturas e equipamentos.  
Após o desfile militar, o 
evento seguiu com a par-
ticipação de escolas da 
Rede Municipal de Ensi-

no, do Projeto Crescer, da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, da Adepi – Associa-
ção dos Direitos dos Por-
tadores de Necessidades 
Especiais, do Abrigo Mu-
nicipal de Animais, e da 
igreja Assembleia de Deus 
(Ministério de Madureira).  
Encerraram o desfile da 
independência, a 2ª Com-
panhia de Polícia Mi-
litar do Estado de São 
Paulo, o Corpo de Bom-
beiros e o Grupamento 
Águia do Vale PX Clu-
be de Pindamonhangaba.

Desfile cívico marca 7 de  
setembro em Pinda

O evento Primavera no 
Trânsito, organizado pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba contará com 

passeio ciclístico no sá-
bado (14). A intenção é 
conscientizar os ciclistas 
sobre os perigos no trân-

sito e orientá-los sobre a 
maneira correta de ‘andar 
de bicicleta’, além dos 
equipamentos necessários.

Prefeitura de Pinda 
 promove passeio  

ciclístico

A Prefeitura de Taubaté, 
o Sincovat (Sindicato do 
Comércio Varejista) e o 
site Almanaque Urupês es-
tão realizando um projeto 
inovador para o município. 
Trata-se de um catálogo 
virtual que reunirá dan-
ça, música, teatro e cine-
ma produzidos na cidade. 
 A iniciativa, que visa es-
timular a produção, va-
lorizar o trabalho dos ar-
tistas locais e fomentar 
a formação de público 
terão início este mês com 
o registro das peças tea-
trais inscritas na 11ª Mos-
tra de Teatro de Taubaté.  
As apresentações, de-
pois de gravadas e edi-

tadas em alta definição, 
serão disponibilizadas no 
site, podendo ser aces-
sadas gratuitamente em 
qualquer computador 
ou dispositivo móvel 
com acesso à internet.  
“As atenções dos taubate-
anos, em 1921, se volta-
vam para a inauguração da 
primeira casa de espetácu-
los multimídia da cidade, 
pois, conforme descreveu 
escreveu Gastão Câma-
ra Leal, primeiro prefeito 
de Taubaté e um dos ide-
alizadores do Cine Teatro 
Polytheama, atual teatro 
Metrópole, não era apenas 
para espetáculos cinema-
tográficos, mas também 

para espetáculos dramá-
ticos, coreográficos, líri-
cos, concertos e recitais, 
e é mantendo esse espírito 
inovador, que apresenta-
mos o Projeto Polythea-
ma”, explica Pedro Ru-
bim, um dos editores do 
site Almanaque Urupês.  
A ideia é inspirada em 
ações realizadas em Lon-
dres e em São Paulo e 
se consolidou após a III 
Conferência Municipal de 
Cultura, realizada em ju-
lho, quando foram expos-
tos pelos agentes culturais 
a necessidade do mapea-
mento de bens e manifes-
tações culturais da cidade.  
“Hoje, todos estão conec-
tados e incluir a cultura 
nesse contexto é muito 
importante, ainda mais 
se tratando de Taubaté. 
Além do registro, abri-
rão novas oportunidades 
de acesso aos espetácu-
los”, diz Dan Guinsburg, 
presidente do Sincovat.  
O site vai ao ar no dia 19 
de setembro, mesmo dia 
em que, no ano de 1921, a 
Companhia de Teatro Aura 
Abranches inaugurou o 
Cine-Teatro Polytheama

Taubaté vai levar teatro 
para internet

A Prefeitura de Lore-
na esclarece que a Fes-
ta das Nações será re-
alizada nos dias 12,  
13 e 14 deste mês, 
na Praça da Matriz.
Alguns veículos de  

c o m u n i c a ç ã o  
divulgaram que o even-
to será até o dia 15, na 
Praça da Estação, mas 
essas informações estão  
incorretas. Reforçan-
do: a festa será reali-

zada na Praça da Ma-
triz, nos dias 12, 13 e 14  
(quinta, sexta e no sá-
bado). Confira a pro-
gramação clicando no  
site abaixo.
www.lorena.sp.gov.br

Prefeitura de Lorena: 
Nota de esclarecimento



12 de Setembro de 2013 página 4A GAzetA dos Municípios

Não é de agora que o te-
atro é uma das principais 
atividades culturais de 
Pindamonhangaba e colo-
ca a cidade entre as mais 
respeitadas por seus festi-
vais amadores: FESTE e 
FESTIL. Nesses períodos, 
a “Princesa do Norte” re-
cebe atores e grupos tea-
trais das mais distantes lo-
calidades brasileiras. Um 
dos projetos de campanha 
eleitoral do prefeito Vito 
Ardito Lerário é a constru-
ção do teatro municipal, 
que em sua gestão encera-
da em 2004 teve um impe-
dimento técnico. Próximo 
ao cemitério municipal, 
devido a um erro de cálcu-
lo na área escolhida para 
a construção, a tubulação 
da rede de águas pluviais 
(Bacia da Expovap) foi 
perfurada e comprometeu 

o trabalho de fundação e 
estacas. Na administra-
ção seguinte o projeto foi 
sepultado de vez com a 
construção de uma moder-
na praça, dotada de uma 
complexo de atividades 
esportivas que atualmente 
recebe inumeras familias. 
 Em sua quarta gestão 
administrativa, o prefei-
to Vito volta a focar suas 
atenções para a constru-
ção do tão comentado e 
sonhado teatro, mas as 
especulações sobre o lo-
cal escolhido são muitas.
O anúncio da construção 
do teatro deve sair ainda 
nos próximos dias, se-
gundo fontes ligadas à 
administração municipal. 
A assessoria de impren-
sa da Prefeitura de Pinda, 
no entanto, desconhece 
a previsão para a obra.

Lugar do futuro 
teatro em  

Pinda ainda é  
desconhecido

Estava programada para 
a manhã desta terça-feira 
(10) a cerimônia de entre-
ga dequatro trechos, totali-
zando 10 km de duplicação 
da Rodovia dos Tamoios, 
com a presença do gover-
nador de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin. O evento 
seria realizado na altura do 
km 46, em frente ao con-
domínio Vilage Paraibuna.  
A assessoria do gover-
nador, no entanto, anun-
ciou o cancelamento da 
visita, frustrando, auto-
ridades presentes e jor-
nalistas. Pela manhã, os 
assessores do governo já 
tinham a informação que 
haveria várias manifesta-
ções de diversos setores. 
 De São Sebastião esta-
va prevista a vinda de um 

grupo para reivindicar mu-
danças no traçado do con-
torno sul da Nova Tamoios. 
 Após assembleia re-
alizada no canteiro de 
obras da Encalço Paulis-
ta, empresa concessio-
nária responsável pelas 
obras de duplicação da 
rodovia, os 2.800 operá-
rios decidiram pela para-
lisação e foram embora.  
Ainda na tarde de on-
tem, o Jornalismo  
AgoraVale entrou em 
contato com a assesso-
ria de comunicação do 
Governo de São Paulo,  
quando foi comunicado 
que a agenda do gover-
nador no Vale do Para-
íba seria divulgada aos 
órgãos de imprensa, 
mas isso não aconteceu.

Alckmin não 
aparece para 

entregar  
trecho da Nova  

Tamoios

VII MANIFESTO CULTURAL
Escola Cassiana dos Santos Moreira Dia 21/9, 

a partir das 17h. Bairro dos Alvarengas

A ideia do Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalha-
doras Rurais de Ubatuba 
– o STTR é fomentar o 
desenvolvimento desta ati-
vidade e com este objetivo 
nos próximos dias 13,14 e 
15 de setembro acontece 1ª 
FAFUR - Feira da Agricul-
tura Familiar de Ubatuba e 
Região. A agricultura fami-
liar bem fundada e com os 
apoios necessários é uma 
excelente saída econômi-
ca tanto para o produtor 
como para o consumidor. 
Esta é a primeira feira da 
região a ser realizada por 

um sindicato fundado em 
Ubatuba e que se expan-
diu para o todo o Litoral 
Norte e para o Vale. A FA-
FUR é uma realização do 
STTR e conta com apoio 
da Prefeitura Municipal de 
Ubatuba, da Secretaria de 
Agricultura, Pesca e Abas-
tecimento, da Secretaria 
de Cidadania e Desenvol-
vimento Social, APTA, 
CATI e ITESP. A agricul-
tura familiar é sustentável 
quando ecologicamente 
bem fundada, economica-
mente viável e socialmente 
justa. Ubatuba tem todas 

as condições de ter a agri-
cultura familiar e o artesa-
nato como carro chefe da 
economia local por suas 
características geográ-
ficas, naturais e sociais.  
O Sindicato convida a 
população para conhe-
cer a história do sin-
dicato de agricultores.  
Uma história de di-
ficuldades e vitórias. 
 Poderão ser adquiridos 
produtos que foram fa-
bricados nos cursos de 
capacitação, além da pro-
dução de verduras e fru-
tíferas e do turismo rural. 

Também em exposição 
os produtos dos cursos 
de artesanato em bambu,  
fibra de bananei-
ra, marchetaria.  
Neste final de semana a 
população tem bons mo-
tivos para visitar a Feira 
e entender o significado 
social e estratégico da 
produção de alimentos 
e de artesanato no lito-
ral norte de São Paulo.  
O endereço é Rua Al-
feu Guedes Nogueira, 
ao lado da Praça BIP, no 
centro, a partir das 18h00 
de sexta a domingo.

Ubatuba sedia a 1ª FAFUR   
Primeira Feira da Agricultura Familiar  

de Ubatuba e Região


