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Confira mais atividades 
Pinda

Corrida OAB Tremembé
Inscreva-se já

Pindamonhangaba
recebe teatro de

bonecos nesta sexta

Mostra de Teatro de 
Taubaté encerra com 
sucesso de público

Pindamonhangaba rece-
be hoje, sexta-feira (8), 
duas sessões do espetá-
culo “Construtório”, com 
a Cia Truks, considerada 
uma das melhores compa-
nhias de teatro de bonecos 
do país. Com entrada livre
 para todas as idades, 
as apresentações se-
rão às 14 e às 16 horas.
O Departamento de 

Foram 10 dias em que os 
grupos da cidade apresen-
taram espetáculos inéditos 
no palco do Teatro Metró-
pole. A 12ª Mostra de Te-
atro de Taubaté encerrou 
na última segunda, dia 04, 
com grande sucesso de pú-
blico. Foram 10 dias em 
que os grupos da cidade 
apresentaram espetácu-
los inéditos no palco do 
Teatro Metrópole. Com o 
ingresso solidário, foram 
arrecadados mais e 4 mil 
produtos de higiene pesso-

Cultura fica na rua dr. 
Campos Sales, 530, 
São Benedito, telefone 
3643-2690. O Teatro Gal-
pão está localizado na 
avenida Nossa Senho-
ra do Bonsucesso, 2750, 
telefone 3645-9090.
Integrantes da Cia Truks 
estiveram na cidade em 
julho, realizando uma 
oficina de manipulação 

al e limpeza doados para as 
entidades cadastradas no 
FUSSTA (Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté). 
Na noite de encerramento 
o Grupo Teatral Pirlim-
pimpim trouxe a Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo 
com o espetáculo Grama-
ticando. Após o espetáculo 
as companhias receberam 
certificado de participação.
A Mostra de Teatro de 
Taubaté é um evento de 
grande importância para a 
cultura municipal porque 

de bonecos com os ar-
tistas locais. O suces-
so foi tanto que o grupo 
resolveu retornar, para
 se apresentar para o pú-
blico de Pindamonhan-
gaba. O grupo está sen-
do trazido a Pinda pela 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Educa-
ção e Cultura e Depar-
tamento de Cultura.

é toda realizada por gru-
pos profissionais e ama-
dores de Taubaté. Com 
isso, a classe teatral da 
cidade tem a oportunidade 
de apresentar seus traba-
lhos, independente do gê-
nero, categoria e formato.
Ao mesmo tempo em que 
valoriza os artistas da ci-
dade, a Mostra fomenta o 
gosto pelo Teatro, revela 
grandes atores e conquis-
ta mais público a cada ano 
devido à qualidade dos 
espetáculos apresentados.
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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 Galvao 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 Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades
Ambientes em harmonia
Separamos algumas dicas para deixar sua casa mais agradável:
1 – Mantenha portas e janelas abertas sempre que possível.
2 – Retire a poeira dos colchões, carpetes, sofás, almofadas e cortinas. Em apenas um 
ano de uso, esses locais chegam armazenar cerca de cinco milhões de ácaros.
3 – Se suas cortinas e tapetes tiverem sido tratados com algum produto antiácaro, não 
molhe e nem use produtos químicos. Apenas passe aspirador de pó uma ou duas vezes 
por semana.
4 – Fique atento à validade do colchão.
5 – Troque a roupa da cama uma vez por semana. Em dias mais quentes e no verão, 
troque duas vezes por semana.
6 – Aproveite para virar o lado do colchão sempre que possível e o exponha ao Sol.
7 – Instale esterilizadores de ar. Os ácaros do ambiente são puxados para dentro desses 
aparelhos, que serve para eliminar os micro-organismos presentes no local.
***
Entrar na piscina para se refrescar depois de comer não faz mal nenhum, exceto é 
claro, se a água estiver numa temperatura extrema, muito gelada ou escaldante. O 
que pode ser perigoso é até duas horas após as refeições, sair nadando feito louco. A 
atividade física intensa faz o sangue, que deveria ser concentrado na digestão, ser des-
locado para acelerar os músculos, o coração e a respiração. Se o problema não está na 
água e sim na atividade física é claro que tomar banho de chuveiro após as refeições 
também é liberado.
***
A maior árvore de Natal do mundo não está localizada na cidade de Itu, no interior do 
Estado de São Paulo e sim, na cidade de Gubbio, na Itália e foi acesa pelo Papa Bento 
16. A árvore de Gubbio está no Guiness Book como a maior árvore de Natal do mundo. 
Para iluminá-la são utilizados 280 pontos de luzes coloridas e 270 lâmpadas grandes, 
além de 8.500 metros de cabos e 1.350 tomadas.

Humor
Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. 
Acontece que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca 
deixava de receber o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o 
outro turco atrás dele. Até que um dia eles se cruzam no bar de um português e co-
meçaram uma discussão. O turco encurralado não encontrou outra saída, pegou um 
revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago esta dívida!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revólver do chão, encostou na sua 
cabeça e disse:
- Eu vou receber esta dívida nem que seja no inferno!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça 
e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
***
Um pároco de uma igreja no interior de Minas tinha a fama de ser bravo e de dar tiro 
se encontrasse ladrões roubando a igreja. Todo mundo temia o padre. Um dia dois la-
drõezinhos resolveram roubar o cofre da igreja, mesmo sabendo da fama do padre. En-
traram devagarzinho andando nas pontas dos pés e se enfiaram pelo altar, onde estava 
o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de espingarda 
nas mãos, pronto prá dar tiro, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro ar,
- Não atira não, seu padre, que nós somos anjos, só estamos visitando a igreja!
- Anjo? Deixe disso, sô, pode ir saindo, se você são anjos, então voam!
- Nós ainda num sabemos voar, padre, nós ainda somo fiotes...

Mensagens
Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o seu passado, assim você não estragará o seu futuro.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo, então, dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros, você não tem idéia de como elas foram 
trilhadas.
6 – Pare de pensar muito, você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
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 renova-
ção para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades, 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 caminho 
e passará, entre os olhos mortais do mundo, a 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.

Pensamentos
O exemplo é sempre o mais eficaz dos preceitos.
O interesse que cega a uns é a luz de outros.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro podia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
O amor não precisa ser perfeito, bastaria ser verdadeiro.
Um defeito meu: não ver maldade nas pessoas.
Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não cansa de amar, a gente cansa de não ser amado.
O problema não é perdoar, o problema é confiar de novo.
Não, eu não esqueci, eu só não quero lembrar.
Não julgue sem conhecer.
O tempo é o relógio da vida.

Registro de Doméstica
já é obrigatório

Começa nesta quinta-feira 
(7 de agosto) a penalização 
a empregadores que não 
registrarem seus emprega-
dos domésticos. Contudo, 
ainda existem muitas dú-
vidas em relação ao tema. 
Principalmente, porque 
paralelamente existe a Lei 
da Doméstica que não foi 
totalmente regulamentada.
“O fato é que agora é obri-
gatório o registro das do-
mésticas, todavia, também 
existirem muitos pontos a 
serem definidos, referen-
tes a Lei das Domésticas, 
do ano passado, como é 
o caso do FGTS. Com 
isso, muitos empregado-
res não sabem o caminho 
a ser tomado”, alerta o 
diretor executivo da Con-
firp Consultoria Contá-
bil, Richard Domingos.
Sobre as penalização, Do-
mingos acrescenta que a 
lei 12.964, de 8 de abril 
de 2014, prevê ainda que 
a gravidade da multa será 
definida de acordo com o 
tempo de serviço do em-
pregado, a idade, o nú-
mero de empregados e o 
tipo de infração. A multa 
para ausência de registro 
na carteira será calculada 
a partir de valor defini-
do na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), 
de R$ 805,06 o dobro dos 
R$ 402,53  (equivalen-
te a 378,28 Ufirs (unida-
des fiscais de referência).
A preocupação é grande, 

porque é pequeno o nú-
mero de empregadores 
que estão se ajustando 
a essa nova realidade, o 
que ocasiona um grande 
risco trabalhista e finan-
ceiro.  Para esclarecer os 
principais pontos, a área 
trabalhista da Confirp, 
respondeu as principais 
dúvidas sobre o tema:
Quem precisa registrar 
o empregado doméstico
A pessoa física que contra-
tar trabalhador para pres-
tação de serviço em sua 
residência de forma con-
tínua e de finalidade não 
lucrativa à pessoa ou famí-
lia, será configurado “em-
pregador doméstico” e por 
sua vez, deverá registrar 
seu empregado, uma vez 
que prestado o serviço de 
forma contínua a este mes-
mo empregador configura-
rá o vínculo empregatício.
Passo-a-passo para 
fazer o registro
É orientado que seja ce-
lebrado o contrato de tra-
balho, podendo o empre-
gador inclusive optar pelo 
contrato de experiência 
que terá validade máxi-
ma de 90 (noventa) dias, 
para avaliar o seu contra-
tado. Neste contrato de-
verá constar os dados do 
empregador doméstico 
(nome completo, CPF e 
endereço), do empregado 
doméstico (nome comple-
to, CTPS/Série, endereço, 
função, data de admis-

são, horário de trabalho, 
não pode ser superior a 8 
(oito) horas diárias e 44 
(quarenta e quatro horas) 
semanais, dias de traba-
lho de trabalho e salário). 
Além do contrato, é obriga-
tório o registro na Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social - CTPS, desde o 
primeiro dia de trabalho, 
mesmo que esteja no perí-
odo de experiência, infor-
mando na página “contra-
to de trabalho” os dados 
do empregador doméstico 
(patrão), data de admissão, 
função, valor e forma de 
pagamento (mensal/hora), 
cabendo ao patrão ao final 
do preenchimento opor 
sua assinatura na CTPS e 
devolve-la ao empregado 
doméstico no prazo de 48 
horas. Havendo contrato 
de experiência, na página 
de anotações gerais deve-
ra constar esta informa-
ção, informando ainda o 
prazo final da experiência.
Também é necessário ob-
ter o número do NIT (Nú-
mero de Identificação do 
Trabalhador) ou PIS para 
que seja possível o reco-
lhimento do INSS deste 
empregado doméstico. 
Não tendo nenhuma des-
tas inscrições, o empre-
gado doméstico poderá 
cadastrar-se pelo site da 
Previdência Social - www.
mpas.gov.br, pelo telefo-
ne 135 ou em uma Agên-
cia da Previdência Social. 

Programa Praia Acessível 
contempla praia Grande de 

Ubatuba
Praia Acessível permite 
que pessoas com mobili-
dade reduzida desfrutem 
de momentos de lazer e 
interação com a natureza
O programa Praia 
Acessível estará em 
ação na Praia Grande de 
Ubatuba entre às 9 ho-
ras e às 13 horas des-
te sábado, em frente a 
base dos Guarda-Vidas.
O programa permite que 
pessoas com mobilida-

de reduzida desfrutem de 
momentos de lazer em 
um banho de mar assis-
tido por monitores de-
vidamente capacitados.
Participe, traga seu fa-
miliar, amigo ou co-
nhecido e faça com
 que ele tenha 
um momento de inte-
gração com a natureza 
de forma sadia e segura.
O programa em Ubatuba 
conta com o apoio da As-

sociação de Quiosques, 
Rotary, Jerusálem Bi-
kes, Quitanda Izu, Assai 
Distribuidora de Água e 
tem a Aubae-Associa-
ção Ubatuba Eficiente, 
Comtur e Secretaria de 
Saúde como parceiros.
Para obter mais infor-
mações, entre em conta-
to pelo telefone (0xx12) 
3833-9123 ou envie men-
sagem para praiaacessi-
vel@ubatuba.sp.gov.br
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Equipamento inteligente 
‘pensa’ e ‘respira’ por

paciente em UTI

Empresários do Vale
do Paraíba visitam

a Agrifam

Instituto do Câncer do 
Estado de SP é o primei-
ro hospital oncológico do 
SUS a ter aparelho que 
reduz a necessidade de 
intubação e desliga sozi-
nho quando paciente volta 
a respirar O Instituto do 
Câncer do Estado de São 
Paulo (Icesp), ligado à Se-
cretaria de Estado da Saúde 
e à Faculdade de Medicina 
da USP, implantou em um 
novo equipamento capaz 
de “pensar” pelo paciente.
Um ventilador pulmonar, 
instalado na UTI da unida-
de, acompanha as funções 
vitais da pessoa, podendo 
até normalizar sua respi-
ração, por exemplo. Com 
35 novos equipamentos 
alocados na Unidade de 
Terapia Intensiva, o Icesp 
é o primeiro hospital on-
cológico do SUS a ofere-

Sebrae-SP promoveu mis-
são empresarial que levou 
43 produtores rurais à Fei-
ra da Agricultura Fami-
liar, em Lençóis Paulista
O Sebrae-SP promoveu na 
sexta-feira (1º/8) passada 
uma missão empresarial 
que levou 43 produtores 
rurais de 10 cidades do 
Vale do Paraíba para visitar 
a Agrifam - Feira da Agri-
cultura Familiar, em Len-
çóis Paulista (SP). A ini-
ciativa teve apoio da CATI 
(Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral), 
Coapvale (Cooperativa 
Agropecuária do Vale do 
Paraíba) e Apistinga (As-
sociação de Apicultores de 
São Luiz do Paraitinga).
A feira, que terminou no 
último domingo (3/8), teve 
cerca de 30 mil visitantes, 
que puderam conhecer 
novidades em tecnologia, 
pesquisa, produtos e ser-

cer esse tipo de serviço.
O ato de respirar é controla-
do pelo cérebro, que envia 
um sinal para o diafragma, 
provocando a contração 
muscular e a entrada de ar 
nos pulmões. Com o venti-
lador pulmonar inteligen-
te, esta atividade elétrica 
do diafragma é capturada, 
transmitida para o apare-
lho e usada para auxiliar 
a respiração do paciente.
Os equipamentos, de 
alta tecnologia, são sen-
síveis a ponto de soprar 
só a quantidade necessá-
ria de ar, proporcionan-
do sincronia da função 
respiratória, e desligam 
automaticamente quan-
do “percebem” que o pa-
ciente voltou a respirar. 
Essa sincronia pode mini-
mizar o desconforto e a agi-
tação, promovendo maior 

viços do setor agrícola. O 
Sebrae foi um dos cerca de 
50 expositores do evento. 
A missão empresarial or-
ganizada pelo Sebrae-SP 
contou com empresários 
de Campos do Jordão, 
Jacareí, Lagoinha, Mon-
teiro Lobato, Paraibuna, 
Santa Branca, Santo An-
tônio do Pinhal, São José 
dos Campos, São Luiz 
do Paraitinga e Taubaté.
O produtor Carlos Adão 
Magalhães, de Santa 
Branca, teve a oportuni-
dade de visitar uma feira 
do setor pela primeira vez 
e aprovou a experiência.
“Foi um passeio bas-
tante agradável, a gen-
te conheceu outros
 produtores e teve conta-
to com novas tecnologias. 
Gostei de conhecer as má-
quinas modernas, que uti-
lizam fontes alternativas 
de energia. O apoio do 

segurança ao paciente e 
proporcionando uma tran-
sição suave para a respi-
ração natural. Além disso, 
é possível reduzir a seda-
ção e trazê-lo ao convívio 
social bem mais rápido
“Em muitas situações, a 
pessoa para de respirar 
devido a alguma obstru-
ção ou fraqueza pulmo-
nar. Por isso, a ventilação 
pode salvar vidas, permi-
tindo de forma artificial, 
o processo de inspiração 
e expiração. Além disso, 
equipamentos como esse 
podem ser usados como 
suporte para monitorar a 
atividade respiratória em 
outras situações, estabi-
lizando o caso antes de 
necessitar de uma intu-
bação”, explica a coorde-
nadora da UTI do Icesp, 
Ludhmila Abrão Hajjar.

Sebrae-SP - subsidiando 
a missão - é importante, 
porque muitos agriculto-
res não têm condições de 
bancar uma viagem como 
essa”, comentou Maga-
lhães, que produz mel, ver-
duras e doces artesanais, 
entre outras variedades.
Para Jardel José Busa-
rello, consultor em agro-
negócios do Sebrae-SP, 
a viagem trouxe vanta-
gens como o aumento 
da competitividade ao 
setor e a interação entre
 produtores de dife-
rentes municípios.
 “Nessa viagem técnica 
tivemos representantes de 
várias associações e co-
operativas. As trocas de 
experiências foram funda-
mentais, além do conheci-
mento adquirido na feira, 
que contou com palestras 
do Sebrae e da Embrapa, 
por exemplo”, comentou.

Alunos do Ubatuba 
Qualifica recebem
diploma na Unitau

O cerimonial de formatu-
ra dos 28 alunos do curso 
de encanador residencial 
do Programa Ubatuba 
Qualifica aconteceu na 
manhã desta quarta-fei-
ra, dia 6 de agosto, na 
sede da Unitau, centro. 
O evento contou 
com a presença de 
representantes da Etec de 
Caraguatatuba, dos secre-
tários municipais Nádia 
Basso (Educação) e Ro-
naldo Santos de Jesus (De-
senvolvimento Social), 
e de professores da rede 

municipal ubatubense.
Para Ronaldo de Jesus 
Santos, o curso não traz 
apenas qualificação pro-
fissional e é importan-
te em outros sentidos. 
“Por exemplo, o cur-
so traz autoestima para 
os alunos. Vejo o brilho 
nos olhos de cada for-
mando”, afirma Santos.
Moradora do bairro do 
Horto, localizado na zona 
oeste do município, a 
formanda Rosivia Ro-
drigues de Macedo agra-
deceu a oportunidade e 

elogiou os professores. 
“Pronto, agora não vou 
precisar mais arrumar 
profissional para con-
sertar o encanamento de 
casa”, brincou Macedo.
Já Milvair Rodrigues 
Pereira, morador do Pe-
requê-Açu, também 
agradeceu a oportuni-
dade e comemorou com 
o diploma nas mãos. 
“Fiquei muito feliz 
com o que aprendi nes-
sas aulas. Vai me ajudar 
bastante. Tenho certe-
za”, comemora Pereira.

 Curso de Processamento 
Artesanal em Palha de
Milho termina hoje em

Redenção da Serra

Aprender. É essa a pa-
lavra chave do signifi-
cado da vida, todos os 
dias estamos aprendendo 
algo por menor que seja, 
aprender faz parte do co-
tidiano do ser humano, 
afinal nunca é tarde para 
aprender alguma coisa. 
Nesta semana moradoras 
redencenses estão apren-
dendo a produzir objetos 
de decoração feitos da 
palha do milho. O curso 
está sendo realizado no 
próprio município e tem 
duração de 4 dias, das 8h 
às 17h. A ideia principal 
é de possibilitar aos par-
ticipantes uma fonte de 
renda extra, apenas com 
material da natureza, 
com o mínimo de custo. 
E, é nessa “onda” eco-

lógica e necessária, 
que as moradoras estão 
participando do curso de 
Processamento Artesanal 
em Palha de Milho Tran-
çada. A produção de ar-
tesanato é vasta, possibi-
litando aos participantes 
um leque de opões para 
produzir inúmeros obje-
tos: caixas para guardar 
joias, cesto de vasos, porta 
trecos, tapetes, até mes-
mo bolsas femininas ape-
nas com a palha de milho 
e algumas borrifadas de 
água que dão a consis-
tência perfeita na palha.
A arte com a
 palha de milho exige 
criatividade, quanto mais 
imaginação, mais serão 
os produtos produzidos 
pelo artesão. Na medida 

que os temas vão sendo 
explorados os artistas vão 
criando novas formas e 
novas soluções, porém 
com o passar do tempo 
cada artista começa a criar 
o seu diferencial, um estilo 
todo seu de criar, ele cria 
a sua identidade artística. 
O curso termina nes-
ta sexta-feira(8), e mui-
ta coisa ainda será de-
senvolvida por essa 
turma criativa e animada. 
Outro curso gratuito tam-
bém já está com as inscri-
ções abertas – Processa-
mento Artesanal do Leite e 
Seus Derivados, que acon-
tecerá entre os dias 11 a 14 
de agosto. Informações na 
Secretaria do Agronegócio 
e Meio Ambiente ou pelo 
telefone (12) 3676-1244.

Sesc Taubaté exibe
filmes em Tremembé

O Sesc Taubaté promove, 
nos dias 9 e 10 de agos-
to, exibições de filmes na 
cidade de Tremembé. As 
exibições serão na Casa de 
Cultura Prof. Quintino Jú-
nior, localizada na Aveni-
da Audrá, 284, no centro.
Para crianças de 4 a 10 
anos, será exibido o fil-
me Kérity, a mansão dos 
contos na sexta-feira, dia 
8, às 20h. O filme con-
ta a história de Natana-
el, um menino de 7 anos 
que ainda não sabe ler. 
Uma velha e excêntrica 
tia deixa de herança uma 
mansão para os pais 
dele e a coleção de li-
vros para o sobrinho.
O menino descobre que os 
livros servem de esconde-
rijo para todos os heróis de 
literatura infantil que con-
tam com ele para que os 

proteja. Mas se eles sumi-
rem da biblioteca, as histó-
rias também sumirão para 
sempre. Quando os pais 
de Natanael começam a 
vender os livros, ele, ame-
drontado pela endiabrada 
bruxa Carabosse, enfrenta 
tudo e todos para salvar 
os pequeninos amigos.
No dia 9, às 11h, a progra-
mação é para crianças a 
partir de 11 anos com o fil-
me Os Crocodilos, que tra-
ta sobre um grupo de ami-
gos superam preconceitos 
e descriminação racial 
ao viverem uma grande 
aventura. Nesta convivên-
cia, descobrem valores 
como ética, amizade, 
respeito e solidariedade.
As exibições acontecem 
pelo Cine Sesc Parcerias, 
no qual o Sesc Taubaté 
realiza, por meio de sua 

programação de cinema, 
ações em parceria com al-
gumas cidades do Vale do 
Paraíba, com o objetivo de 
popularizar a linguagem 
e oferecer ao público o 
acesso a filmes que estão 
fora do circuito comercial.
CINE SESC PARCE-
RIAS – TREMEMBÉ
Kérity, a mansão dos 
contos – França, 2009, 
cor. 80’. Direção: Do-
minique Monféry
Para crianças de 4 a 10 anos.
Dia 8, às 20h.
Os Crocodilos – Alemanha, 
2009, cor, 97’. Legendado. 
Direção: Cristian Ditter
Programação a par-
tir de 11 anos.
Dia 9, às 11h
Local: Casa de Cultu-
ra Prof. Quintino Júnior
Av. Audra, 284, Cen-
tro, Tremembé – SP
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Portaria define ações e 
serviços dos CCZs em 

Ubatuba

9ª Festa de Cultura
Popular Caiçarada em 

Ubatuba

Uma Portaria do Ministé-
rio da Saúde (no 1.138, de 
23 de maio de 2014) esta-
beleceu novas diretrizes de 
atuação para ações e servi-
ços voltados à vigilância, 
prevenção e controle de 
zoonoses e de acidentes 
causados por animais pe-
çonhentos e venenosos.
Há muito tempo os CCZ’s 
(Centros de Controle de 
Zoonoses), criados para 
o controle de zoonoses, 
que são doenças natural-
mente transmissíveis entre 
os animais e os homens, 
entram em conflito com 
a população e com gru-
pos de proteção animal.

“Eles têm dificuldade 
de entender o verdadei-
ro papel desta instituição 
municipal e isso não traz 
benefício para nenhum 
dos lados. O ideal seria 
que trabalhássemos jun-
tos, cada um dentro dos 
seus objetivos e atribui-
ções, em prol dos animais
 e da saúde pública”, afir-
ma Dra. Márcia Arau-
jo, médica veterinária 
do CCZ de Ubatuba.
“Agora, com esta Por-
taria, acredito que ficará 
mais fácil o entendimento 
entre o CCZ e a popula-
ção, uma vez que ela não 
deixa dúvidas quanto aos 

nossos serviços e atribui-
ções”, completa Araujo.
De acordo com a Portaria, 
as ações e serviços dos 
CCZ’s são exclusivamen-
te para fins de vigilância, 
prevenção e controle de 
zoonoses e de acidentes 
por animais peçonhen-
tos, não sendo atribui-
ção dos CCZ’s serviços 
relacionados à proteção 
animal e atendimentos 
médicos veterinários.
A Portaria também define 
o recolhimento e recebi-
mento de animais pelos 
CCZ’s. Mas apenas de ani-
mais de relevância à saúde 
pública definidos no texto.

Programação da Festa 
do Senhor Bom Jesus 

de Tremembé

Mais de três mil alunos 
são avaliados em
festival em Pinda

Acompanhar o desen-
volvimento dos filhos 
é algo permanente na 
agenda dos responsá-
veis pelos futuros atletas 
da cidade. O festival 
de avaliação, promo-
vido pela Prefeitura, 

tem o privilégio de con-
tar com a participação dos 
pais e familiares. Mais 
de três mil alunos par-
ticipam desta atividade.
Os praticantes de nata-
ção participaram deste 
evento ainda no primei-

ro semestre, em julho 
foi a vez dos judocas 
mostrarem aos pais o 
aprendizado adquirido 
e até o dia 31 de agosto 
outras modalidades es-
tão sendo observa-
das pelos professores.


