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A GAzetA dos Municípios

Turistas de Potim visitam 
Pinda

A participação de Pin-
damonhangaba em 
feiras regionais e 
nacionais já está geran-
do bons frutos para o 

turismo da cidade. Nos 
dias 28 e 29 de abril,
 um grupo formado 
por 62 idosos de Potim 
esteve em Pinda reali-

zando uma visita aos 
locais turísticos do
 município. O passeio 
faz parte do trabalho re-
alizado pelo serviço de 
convivência de ido-
sos daquela cidade e 
teve a organização e 
monitoria do Depar-
tamento de Turismo. 
Além do Bosque da 
Princesa, os turistas 
participaram do city 
tour histórico cultural.

Programa de Governo
Participativo (PGP) é

lançado em São Paulo 
por Alexandre Padilha e

Emidio de Souza

Com a presença de mi-
nistros, coordenadores 
dos Grupos de Trabalho 
e personalidades, o co-
ordenador da caravana 
Horizonte Paulista e o 
presidente do diretório es-
tadual do PT-SP lançam 
as bases para a constru-
ção conjunta do Plano de 
Governo do partido, com 
grupos temáticos de tra-
balho, plenárias e seminá-
rios na capital e no interior
São Paulo, 10 de maio 
de 2014 – O coordenador 
da caravana Horizonte 
Paulista e ex-ministro da 
Saúde Alexandre Padilha 
e o presidente do Diretó-
rio Estadual do PT de São 
Paulo, Emidio de Souza, 
lançaram neste sábado 
(10) o Programa de Go-
verno Participativo (PGP), 
em evento no Auditório 
Paulo Kobayashi, da As-
sembleia Legislativa de 
São Paulo. O objetivo é 
construir um programa 
com a participação de toda 
a sociedade, com o desafio 
de identificar as priorida-
des da população paulista 
e transformá-las em um 
plano de governo, de fato.
“Nós não queremos um 
programa construído em 
gabinetes. Queremos 
construir um progra-
ma conversando com as 
pessoas e com todas as 
regiões”, disse Alexan-
dre Padilha no lançamen-

to do PGP, neste sábado. 
“O PT faz programa de 
governo e gestão par-
ticipativa”, completou.
Estiveram presentes ao 
evento mais de 200 pesso-
as, entre eles os ministros 
Aloizio Mercadante, da 
Casa Civil; José Eduardo 
Cardozo, da Justiça; Marta 
Suplicy, da Cultura; Ricar-
do Berzoini, ministro da 
Secretaria de Relações Ins-
titucionais; Arthur Chioro, 
da Saúde; Miriam Bel-
chior, ministra do Planeja-
mento, Orçamento e Ges-
tão; e Eleonora Menicucci, 
ministra da Secretaria de 
Políticas para as Mulhe-
res; além dos ex-ministros 
Orlando Silva (Esportes) e 
Paulo Vanucchi (Secreta-
ria de Direitos Humanos). 
Para construir o PGP, o 
partido articulará estra-
tégias para aprofundar o 
diagnóstico, identificar 
avanços e limitações das 
políticas públicas no esta-
do de São Paulo e apontar 
propostas e prioridades 
que nortearão a candida-
tura do PT ao governo do 
estado. Além da caravana 
Horizonte Paulista, que 
desde fevereiro percorre as 
cidades do estado de São 
Paulo mantendo um amplo 
diálogo com todas as fren-
tes da sociedade, foram 
criados 20 grupos temá-
ticos de trabalho e serão 
realizadas plenárias re-

gionais e seminários para 
a discussão dos temas e 
construção conjunta de 
propostas. Também foi 
lançada uma platafor-
ma digital colaborativa, 
aberta a qualquer cidadão 
que queira contribuir com 
propostas ou sugestões.
“Os GTs (Grupos de Traba-
lho) são mais um passo da 
caravana Horizonte Pau-
lista para levar São Paulo 
ao século 21. Reunimos as 
maiores competências em 
cada área para construir a 
melhor proposta para São 
Paulo”, afirmou Padilha.
O presidente do PT-SP, 
Emidio de Souza, desta-
cou: “Os tucanos estão há 
20 anos no poder e não 
resolveram os graves pro-
blemas do estado de São 
Paulo, principalmente na 
educação, saúde, segu-
rança e abastecimento de 
água. Precisamos de um 
governador que tenha agi-
lidade e força para recolo-
car nosso estado no rumo 
do desenvolvimento”.
Grupos de Trabalho (GTs)
Os Grupos Temáticos 
(GTs) foram criados com 
o objetivo de diagnosti-
car problemas e soluções 
para as áreas. Cada GT 
terá uma coordenação, 
uma secretaria executiva 
e ampla equipe que con-
templa acadêmicos, es-
pecialistas, movimentos 
sociais, sociedade civil 
organizada, parlamentares 
e gestores. Entre as tare-
fas dos grupos estão fazer 
um diagnóstico do tema, o
 balanço da atuação do 
governo estadual e do 
governo federal e apre-
sentar as propostas. 

Prefeitura de Tremembé 
convida população para 

audiência pública

Abertas inscrições para 
tradicional Prova

Pedestre do Geninho
em Tremembé

Temos a honra de convi-
dar Vossa Senhoria para 
as audiências públicas, a 
serem realizadas no Salão 
Nobre da Câmara Muni-
cipal, no dia e horários 
abaixo relacionados, para 
apresentação da proposta 
da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para o exercício 
de 2015, e posterior apro-
vação, conforme dispos-
to no Parágrafo Único do 
Artigo 48 da Lei de Res-

Estão abertas as inscrições 
para XVII Prova Pedes-
tre Francisco Eugênio da 
Costa,  conhecida popular-
mente em Tremembé como 
“Corrida do Geninho”.
 O evento organizado pelo 
Secretaria de Esportes 
da Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, acontece no 
domingo, dia 25 de maio, 
às 9h, com concentra-
ção na Praça da Estação.
As inscrições somen-
te podem ser feitas pelo 

ponsabilidade Fiscal (Lei 
n° 10112010), a saber:
DIA 23 DE MAIO DE 2014
- 1ª  Audiência – 9:00 
horas: Apresentação da 
proposta da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2015.
- 2ª Audiência – 10:00 
horas: Aprovação da 
proposta da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2015.
Convidamos também para 

site www.minhasins-
c r i c o e s . c o m . b r / c o r -
r i d a d o g e n i n h o / 2 0 1 4 /
 No dia 24 (sábado) de maio, 
os atletas devem compa-
recer a Praça da Estação 
para retirada do número 
de peito,  das 13h às 17h.
As categorias iniciantes 
(até 15 anos), pré-mirim 
e mirim masculino e fe-
minino possuem o per-
curso com 2Km e farão a 
largada da prova às 9h00.
As categorias adulto tem 
um percurso de 5Km com 

participar da audiência 
pública, no próximo dia 
30 de maio, às 09:00 ho-
ras, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, onde 
será demonstrado e ava-
liado o cumprimento das 
metas fiscais do 1° Qua-
drimestre de 2014, con-
forme disposto no § 4°, 
do artigo 9°, da Lei Com-
plementar nº 10112000.
Contamos com 
sua presença.

largada e chegada na Praça 
da Estação, variando entre 
ruas e avenidas da cidade 
em asfalto e calçamento 
de pedras. Os atletas me-
nores de 18 anos só po-
derão participar da Prova 
Pedestre Geninho median-
te autorização dos pais, 
técnicos ou responsáveis.
Serão premiados os dez 
primeiros colocados de 
cada categoria. Outras 
informações também po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3672-3147.
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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

Literatura de cordel
A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em 
folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. Também são utilizados desenhos e 
clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois, em Portugal, eram expostos ao povo 
amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de marcados populares ou até 
mesmo nas ruas. A literatura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos 
portugueses. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, 
podemos encontrar este tipo de literatura principalmente na região nordeste do Brasil. 
Ainda são vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. De custo baixo, 
geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos próprios autores. Fazem grande 
sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. Este suces-
so ocorre em função do preço baixo. Do tom humorístico de muitos deles e também 
por retratar fatos da vida cotidiana da cidade ou da região. Os principais assuntos 
retratados nos livros são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos 
cangaceiros, atos de heroísmo, morte de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a presença do pú-
blico. Um dos poetas da literatura de cordel que fez mais sucesso até hoje foi Leandro 
Gomes de Barros (1865/1918). Acredita-se que ele tenha escrito mais de mil folhetos. 
Mas recentes, podemos citar os poetas José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, 
Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva), Téo Azevedo, Zé Melancia, Zé Vi-
cente, José Pacheco da Rosa, Gonçalves Ferreira da Silva, Chico Tratra, João de Cristo 
Rei e Ignácio da Catingueira. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel. Dentre eles podemos citar João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, 
José Lins do Rego e Guimarães Rosa.

Humor
O menino pediu ao pai para ajudá-lo a encontrar o Mínimo Denominador Comum num 
problema de seu dever de casa e o pai respondeu:
- Ainda não encontraram isso? Já estavam procurando quando eu era menino!
***
O menino entra no boteco gritando:
- Depressa seu João, sua mulher está na sua casa com outro!
O homem sai correndo e dez minutos depois está de volta. Senta-se, pede uma cerveja 
e diz aos amigos:
- Alarme falso, era o mesmo de sempre.
***
Dois alentejanos andavam caçando no meio dos montes. De repente, avistaram um 
jovem que voava de Asa Delta. Um deles levanta a espingarda e dá um tiro e o outro 
pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava largou.
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memori-
zação. Não esqueço mais nada.
- Ah é? 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 mesmo o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Responde o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

Mensagens
Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A existên-
cia é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você venha a aceitar 
influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e 
o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro 
não se detenha para lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida 
porque somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil viver 
bem se não aprendemos a conviver. A vida é lei da natureza, mas a vida pessoal é a 
obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando 
em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experi-
ências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atingir 
sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A humanidade 
caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminharem juntos, anda-
rem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não se entendem por quê? 
Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem 
quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deve-
riam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens 
percebem que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a 
iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.
***
Já pensou hoje como a vida é bela? Já fez alguma coisa para mudar a sua vida? Já disse 
às pessoas de sua família o quanto as ama? Já agradeceu a Deus pelas coisas belas que 
você tem, nas bênçãos que Ele te concedeu desde o momento em que você nasceu? O 
que está esperando! E depois vá viver a sua vida, pois a felicidade com Deus e a Vir-
gem Maria, nossa mãe, não pode esperar.

Pensamentos
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria sem se fazer.
A decisão é uma forma de reagir.
Se não houvesse esperança, não estaríamos tentando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma janela.
Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
Um bom começo já é a metade.

No mês das Mães, HU realiza 3º 
Curso para Gestantes

A espera de um filho é sem-
pre um momento delicado 
e especial para a mulher, 
geralmente chega acompa-
nhada de medos e insegu-
ranças, tanto para as ma-
mães de primeira viagem 
quanto para as já experien-
tes no assunto. Pensando 
nisso, o Hospital Univer-
sitário de Taubaté realiza, 
mensalmente, um Curso 
para Gestantes, que busca 
orientar às grávidas quan-
to aos estágios da gestação 
e cuidados com o bebê.
Neste mês das mães, os 
dias serão 15, para grávi-
das no 1º e 2º trimestre de 
gestação, e 29, para gestan-
tes entre o 2º e 3º trimestre.
Ao longo do treinamen-
to as gestantes poderão 
aprender um pouco mais 
sobre cuidados especiais 
durante a gravidez, mudan-
ças físicas e emocionais 
que ocorrem na gestante, 
a evolução do feto, cui-
dados com amamentação 
e alimentação, diferenças 
em partos, dicas para o pe-
ríodos de internação, aula 
prática de como dar banho 

no bebê e visita à materni-
dade e berçário do HUT.
O Curso além de propor-
cionar a troca de expe-
riências entre as partici-
pantes, também favorecer 
a formação do vínculo 
entre a gestante e os pro-
fissionais que irão cui-
dar dela no momento do 
parto e pós-parto, dimi-
nuindo a ansiedade pelo 
medo do desconhecido.
Após participar do 1º Cur-
so de Gestante do HUT, 
há pouco mais de um mês, 
Jizelandia de Oliveira Nu-
nes, voltou ao Hospital no 
final de abril, dessa vez 
para o tão esperado mo-
mento de dar à luz à suas 
gêmeas Laura e Leticia.
Marinheira de primeira 
viagem aos 30 anos, Ji-
zelandia conta que, junto 
com a alegria da gesta-
ção, veio também o sus-
to de saber que seria mãe 
em dose dupla. A gravidez 
gemelar trouxe algumas 
dúvidas e muitos medos 
para a paciente, entre eles 
possíveis complicações 
na gestação e prematuri-

dade, receios que levaram 
Jizelandia a participar do 
1º Curso de Gestantes do 
Hospital Universitário 
de Taubaté, que aconte-
ceu no dia 27 de março.
“O Curso de Gestante teve 
um papel fundamental na 
parte final da minha gravi-
dez, eu não sabia nem mes-
mo o que era contração, 
como assegurar o bebê, 
amamentar e outras coisas 
básicas, no curso além de 
aprender tudo isso e tirar 
todas as minhas dúvidas, 
as enfermeiras ainda me 
passaram muita seguran-
ça. Após o treinamento me 
senti preparada para cuidar 
das minhas filhas e che-
guei à maternidade muito 
tranquila, pois sabia que 
teria pessoas carinhosas e 
atenciosas para me ajudar 
com as bebês”, ressalta.
O Curso de Gestantes do 
Hospital Universitário está 
com vagas abertas para a 
edição de maio e as inte-
ressadas poderão se ins-
crever através do telefone 
(12) 3625-7519. Acesse 
também www.hut.org.br.

Monteiro Lobato será destaque no 
Revelando São Paulo Vale do Paraíba 

2014
A Prefeitura de Monteiro 
Lobato vai levar para o 
XII Revelando São Paulo 
Vale do Paraíba a tradicio-
nal brincadeira brasileira 
“A Sacizada”, que fará o 
público do evento intera-
gir com a apresentação.
No evento, outra novida-
de que envolve a cidade 
de Monteiro Lobato: a 
peregrinação da imagem 
de Nossa Senhora Apare-
cida, evento que faz parte 
da capilaridade do Reve-
lando São Paulo, também 
será ampliada, anteci-
pando a programação do 
Revelando São Paulo em 
Monteiro Lobato, onde 
haverá o plantio da Ban-
deira da Paz e o levanta-
mento dos mastros festi-
vos no bairro do Taquari.
O cartaz da edição 2014 do 
Revelando São Paulo Vale 
do Paraíba será lançado 
na segunda-feira, dia 12 

de maio, às 10h, no audi-
tório da FCCR, Parque da 
Cidade, em São José dos 
Campos, pela Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo 
(FCCR) e a Abaçaí Cultura.
O XII Revelando São Pau-
lo Vale do Paraíba será rea-
lizado no Parque da Cidade 
em São José dos Campos 
do dia 9 ao dia 13 de julho.
O cartaz segue o tema que 
ilustra todas as edições 
do Revelando São Paulo 
2014: Permanência e Con-
tinuidade.  Com este con-
ceito, a proposta é revelar  
as tradições culturais pas-
sadas de geração à geração, 
preservando a experiência 
dos antigos e garantindo a 
trajetória dos mais novos. 
Desta forma, se salva-
guarda os saberes e faze-
res de quem transformou 
a cultura tradicional algo
 indissociável de 
seu modo de vida.

Outros destaques: Mo-
çambique da Vila Tesouro, 
encontro das Irmandades 
de São Benedito, cortejos, 
visitação da Imagem de 
Nossa Senhora Apareci-
da e destaque para a culi-
nária com pinhões e Iça. 
São esperadas para esta 
edição cerca de 100 mu-
nicípios participando nos 
espaços de  culinária, arte-
sanato e Rancho Tropeiro.  
No palco estão previstas 
a passagem de 30 folias 
de reis, 40 Congos e Mo-
çambique, 10 orquestras 
de violas e outros grupos 
de catira, seresta, bone-
cões e cortejos pelas ruas.
Mas informações so-
bre a Brincadei-
ra “A sacizada” na 
Secretaria de Cultu-
ra: (12) 3979 1314
Informações sobre o Re-
velando São Paulo www.
revelandosaopaulo.org.br . 
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Programa de Esterilização 
em Ubatuba

Ilhabela recebe XTerra 
Brazil em junho com
etapa o mundial de

Triathlon

O programa de Esteriliza-
ção de Cães e Gatos, Edu-
cação em Saúde e Posse 
Responsável para contro-
le populacional em 2014 
da prefeitura de Ubatuba 
contemplou no último mês 
de abril o bairro do Cam-
buri e permanece na região 
norte da cidade até o pró-
ximo dia 19 de dezembro.
Foram executadas 87 
castrações e o balan-
ço desta primeira etapa 
do programa apresenta 
um excelente resultado. 
A equipe do Centro de 
Controle de Zoonoses 
agradeceu o apoio da Sra. 
Vanusa, presidente do 
Centro Comunitário do 
Camburi, por ceder gen-
tilmente o espaço para os 
trabalhos de castração.
O objetivo da iniciati-

Evento será nos dias 7 e 8 de 
junho e contará ainda com 
Night Run 7 quilômetros 
e 21 quilômetros, além da 
prova Endurance 50 qui-
lômetros e 80 quilômetros
O XTerra Brazil Tour 
chega à sua terceira etapa 
nos dias 7 e 8 de junho e 
o arquipélago de Ilhabela 
será palco da etapa brasi-
leira do triathlon no XTer-
ra World Tour, principal 
competição cross country 
do mundo. O evento ainda 
contará com as modalida-
des: Night Run 7 quilô-
metros e 21 quilômetros e 
The North Face Endurance 
50 quilômetros e 80 quilô-
metros. Destaque também 
para a “kids mini corri-
da”. As inscrições podem 
ser feitas pelo site www.
xterrabrazil.com.br. “Mais 
uma vez receberemos este 
importante evento esporti-
vo, que movimenta a eco-
nomia da cidade num pe-
ríodo de baixa temporada, 
trazendo não só milhares 
de atletas, como também 
suas famílias para nossa 
Ilhabela”, comemora o 
prefeito Toninho Colucci. 
“O XTerra já é um evento 
consolidado em Ilhabela e 
deve trazer cerca de 10 mil 
pessoas para o arquipéla-
go. Isso movimenta bas-
tante a cidade e fomenta 
o turismo. Será mais uma 

va consiste na castração 
de cães e gatos de am-
bos os sexos e a iniciati-
va acontece em conjunto 
com ações de educação 
em saúde e posse res-
ponsável das espécies.
Serão atendidos os bairros: 
Camburi, Picinguaba, Vila 
Cabeçuda, Vila Damazio,
 Fazenda da Caixa, Pr. da 
Fazenda, Almada, Ser-
tão do Ubatumirim, Vila 
Índia, Estaleiro, Pr. Uba-
tumirim, Pr. Justa, Vila 
Rolim, Cambucá, Puru-
ba, Prumirim, Aldeia Boa 
Vista, Morro do Tiagão, 
Ranário, Recanto Ita-
mambuca e Condomí-
nio Itamambuca (SAI).
2ª Etapa - Picinguaba
No início desta semana, 
o programa chegou na 
Vila dos Pescadores, Pi-

grande atração”, afirmou 
o secretário de Turismo e 
Fomento, Harry Finger.
Aproximadamente 4 mil 
atletas, entre amadores e 
profissionais, são espera-
dos em Ilhabela, incluin-
do estrelas internacionais 
já confirmadas. Nos 1,5 
quilômetros de natação, 
22,5 quilômetros de bici-
cleta e 9 quilômetros de 
corrida do triathlon, por 
exemplo, o sul africano 
Dan Hugo, que disputa o 
circuito mundial, está ga-
rantido e é um dos cotados 
para dificultar a vida dos 
competidores. “Mais uma 
vez Ilhabela é palco de um 
grande evento esportivo, 
dessa vez, de porte mun-
dial. A ideia é aumentar o 
número de participantes 
nesta edição. Com isso, 
movimentamos o turismo 
da nossa cidade e incen-
tivamos a prática esporti-
va”, disse o secretário de 
Esportes, Flávio César.
Além do XTer-
ra World Tour, o tria-
thlon contará pontos 
também para o XTerra 
Brazil Tour, assim como 
Night Run 21km e En-
durance 50km e 80km. 
E a briga pela ponta na 
classificação promete fi-
car ainda mais acirrada.
Neste ano, o
 Xterra Brazil Tour terá um 

cinguaba, e os trabalhos 
começaram com uma reu-
nião na Escola Municipal 
Iberê Ananias Pimentel. 
O encontro contou 
com a presença de um 
bom número de morado-
res e com palestras de es-
pecialistas sobre temas di-
versificados: Educação em 
Saúde, Posse Responsável 
e Cadastro dos Animais.
“Buscamos através das 
informações e dos es-
clarecimentos uma 
maior adesão à campa-
nha neste ano”, explica 
Dra. Márcia Araújo, mé-
dica veterinária do Centro 
de Controle de Zoonoses.
Durante a reu-
nião, cerca de 30 
cadastros foram fei-
tos e as castrações 
estão agendadas.

total de dez etapas, passan-
do ainda por locais como 
Manaus (AM), Costa Ver-
de (RJ) e Tiradentes (MG).
 Confira como serão 
as disputas:Triathlon
A prova é válida para 
o ranking do XTer-
ra Brazil Tour 2014 
e do XTerra World Tour. 
Os atletas irão nadar 1,5 
quilômetros, peda-
lar 22,5 quilômetros e 
correr 9 quilômetros
 Night Run 7 quilômetros
Correr no XTerra Ilhabe-
la vai ser a oportunidade 
perfeita para os amantes 
e iniciantes do esporte 
off road. O clima ameno 
junto à paisagem do mu-
nicípio vai tornar o per-
curso ainda mais especial.
 Night Run 21 quilômetros
Uma prova ideal para atle-
tas mais experientes e que 
têm grande capacidade de 
traçar boas estratégias para 
superar trilhas noturnas.
 Endurance 50 e 
80 quilômetros
Pelo segundo ano consecu-
tivo em parceria com a The 
North Face, o Endurance 
é uma modalidades mais 
desafiadoras do circuito. 
São ultramaratonas que 
exigem resistência e es-
tratégia de todos os atletas 
que desejam completar os 
surpreendentes percursos.
 Kids Mini Corrida
Uma corrida infantil aber-
ta aos novos guerreirinhos. 
É diversão garantida para 
os pequeninos de 1 a 13 
anos de idade. Idealiza-
da como uma corrida de 
perfeita harmonia com a 
natureza, a disputa é sim-
bólica e todos ganham 
medalha. Uma ótima for-
ma de entretenimento 
ecológico e integração es-
portiva para as crianças.

70% das mulheres descobrem 
muito tarde que têm câncer

de ovário

Um levantamento feito 
pelo Instituto do Câncer do 
Estado de São Paulo (Icesp) 
mostra que 70% das mu-
lheres com câncer de ová-
rio só descobrem a do-
ença quando ela está no 
estágio avançado, o que 
compromete o su-
cesso do tratamento.
Uma das causas 
do reconhecimen-
to tardio é que o tumor
 é considerado silen-
cioso e apresenta pou-
cos sintomas, que cos-
tumam ser ignorados 

pela maioria das mulhe-
res, pois são confundidos 
com desconfortos comuns 
como inchaço (aumen-
to) do volume abdomi-
nal, menstruação irregu-
lar e indigestão. Outros 
indícios da doença são 
dores abdominais e na
 região pélvica, per-
da do apetite e náuseas.
Mensalmente são re-
alizados mais de 800 
atendimentos no ser-
viço de ginecologia do 
Icesp. Do total de pa-
cientes, cerca de 20% 

têm entre 45 e 54 anos e 
70% das mulheres estão 
acima dos 55 anos, 
período em que é mais 
frequente o desen-
volvimento do tumor.
Entre os fatores de risco 
para o câncer de ovário 
estão o histórico familiar 
e a obesidade. Mulhe-
res que fazem terapia 
de reposição hormo-
nal e tratamento para a 
fertilidade também es-
tão mais propensas a 
desenvolver a doença.
O câncer de ovário é o tipo de 
tumor ginecológico com 
maior índice de mortali-
dade, chegando a 50%. 
A dica dos profissio-
nais do Icesp é que as 
mulheres fiquem aten-
tas às mudanças no 
corpo e consultem-se
 com um ginecolo-
gista regularmente.

Inscrições para o ENEM 
começaram

As inscrições para o Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) começaram 
nesta segunda-feira (12). 
Os interessados podem 
se candidatar no site do 
Inep até o dia 23 de maio.
O exame está marcado 
para os dias 8 e 9 de no-
vembro e qualquer pessoa 
pode se inscrever. O va-
lor da inscrição é R$ 35, 
mas alunos de rede pú-
blica e pessoas com ren-
da familiar até 1,5 salário 
mínimo são considerados 
isentos. A taxa deve ser 

paga até o dia 28 de maio.
A nota do exame pode ser 
usada para participar de 
programas como o Siste-
ma de Seleção Unificada 
(Sisu), que disponibiliza 
vagas no ensino supe-
rior público; o Programa 
Universidade para To-
dos (ProUni), que ofere-
ce bolsas em instituições 
privadas; e o Sistema de 
Seleção Unificada do En-
sino Técnico e Profissio-
nal (Sisutec), que destina 
a estudantes vagas gra-
tuitas em cursos técnicos.

O Enem é também pré
-requisito para firmar 
contratos por meio do 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) e para 
obter bolsas de inter-
câmbio pelo Programa 
Ciência sem Fronteiras.
A previsão é que 8,2 mi-
lhões de pessoas se ins-
crevam, um crescimento 
de 13,8% em relação aos 
7,2 milhões do ano pas-
sado. O número de cida-
des que aplicarão o exame 
também aumentou de 1,1 
mil, em 2013, para 1,6 mil.


