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A GAzetA dos Municípios

A Secretaria de Ação So-
cial através do Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Tremembé promove neste 
dia 01 de Outubro (Quin-
ta-feira) um evento em 
comemoração ao Dia do 
Idoso. Evento este desti-
nado exclusivamente para 
pessoas acima de 60 anos 
e acontece no Cantinho 
da Tia Lúcia na Rua João 
Ribeiro dos Santos, 60, 
Village a partir das 13 ho-
ras com entrada franca.

O Espaço Cultural Teatro 
Galpão recebeu, no final 
de semana, o IX Festipo-
ema – Festival de Poemas 
de Pindamonhangaba. As 
apresentações foram re-
alizadas no sábado e no 

Confira abaixo a pro-
gramação completa:
13h – Recepção e 
C r e d e n c i a m e n t o
13:30h – Abertura com 
benção ecumênica
14h – Fala do Prefei-
to – Sr. Marcelo Vaqueli
14:30h – Fala da Presidente 
do Fundo Social de Solida-
riedade – Sra. Andréa Va-
queli 15h – Apresentação 
de Dança Cigana da 3ª idade
15:30h – Desfile de Moda
16h – Término do even-

domingo. O evento é reali-
zado pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba,por meio do 
Departamento de Cultura 
em parceria com a Acade-
mia Pindamonhangabense 
de Letras. As poesias foram 

to com um coffee.
Continuando as come-
morações do dia do 
idoso, a Secretaria de 
Ação Social e Conse-
lho do Idoso em parceria 
com a Unimed oferece:
CURSO DE TREINA-
MENTO PARA CUI-
DADOR DOMICI-
LIAR AOS IDOSOS
Dias 8 e 9 de outubro,as 
inscrições serão realiza-
das pela internet através 
do site da Unimed Taubaté

classificadas nas categorias 
infantil, juvenil e adulto. 
Foram 30 apresentações 
nas duas noites.Além da 
premiação para os melho-
res poemas, foram premia-
dos os melhores intérpretes.

Curso gratuito de
Cuidador do Idoso e 

evento em comemoração
ao Dia do Idoso

Festipoema de Pinda
premia destaques no

Teatro Galpão

A partir desta semana, 
a Prefeitura de Taubaté 
conta com as 127 câme-
ras de monitoramento do 
COI (Centro de Opera-
ções Integradas) para au-
xiliar na fiscalização de 
trânsito. Com a publica-
ção da resolução nº 532, 
em 17 de junho de 2015, 
através do Departamen-
to Nacional de Trânsito 
(Denatran), a tecnologia 
de videomonitoramento já 

Começou no último sába-
do o “Glorifica”, semana 
de adoração voltado à co-
munidade evangélica. Na 
abertura do evento, o can-
tor Leonardo Gonçalves 
lotou o Centro Esportivo 
José Ely Miranda, “Zito”, 
em Moreira César, após 
um culto em ação de gra-
ças celebrado por Jairo 

pode ser utilizada nas vias 
municipais para auxílio na 
fiscalização. Os painéis de 
mensagens estão orien-
tando a população. A fis-
calização pode ser feita 
pelos agentes de trânsi-
to, que hoje atuam no 
COI com monito-
ramento de tráfego
e com o sistema de ocor-
rências através do 156. O 
motorista ou motociclista 
que descumprir as leis de 

Cypriano, um dos coor-
denadores do Glorifica.
Todas as atividades são 
gratuitas e abertas ao pú-
blico. A programação con-
ta com apresentações de 
Eliezer de Tarsis (01/10), 
Regis Danese (02/10) e 
PC Baruk (03/10), entre 
outros músicos. O evento 
ocorre no Parque da Cida-

trânsito e for flagrado pe-
las câmeras pode ser au-
tuado em casos como es-
tacionamentos proibidos, 
uso do celular, falta do 
uso do cinto de seguran-
ça e outros. A única infra-
ção que não é registrada 
pelo videomonitoramen-
to é o excesso de veloci-
dade, pois os radares são 
os únicos equipamen-
tos aferidos exclusiva-
mente para esta função.

de, com abertura às 18h e 
shows às 21h. No último 
dia, a programação come-
ça às 14h com a Marcha 
para Jesus, com saída da 
Praça da Bíblia em dire-
ção ao local dos shows. 
A programação completa 
está disponível no site :
w w w . p i n d a m o -
n h a n g a b a . s p . g o v. b r

Taubaté começa a
fiscalização de trânsito 
pelas câmeras do COI

Pinda realiza Semana 
de Adoração com

diversas atividades
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EXPEDIENTE

Riqueza e cultura pode-
riam dar ao lugar o nome 
de “País da Mantiqueira”.
Região, que já foi palco 
de guerras e brigas, pro-
duz café, queijo e azeite 
Nélson AraújoSão João da 
Boa Vista, SP É comum 
se falar que o Brasil é tão 
variado em geografia, cli-
ma, culturas, que, na ver-
dade, há vários países em 
um só. O Globo Rural co-
meça uma série de repor-
tagens sobre a região que 
poderia ser chamada de ‘o 
país da Mantiqueira’. Tra-
ta-se de uma serra que fica 
na região Sudeste, na área 
brasileira mais populosa, 
entre Belo Horizonte, São 
Paulo e Rio de Janeiro. O 
lugar começa nos arredo-
res em São Paulo, vai até 
Muzambinho por um lado 
e pelo outro chega a Barba-
cena. São montanhas que 
cobrem 125 municípios.
A Mantiqueira é daqueles 
lugares em que mesmo de 
olhos vendados pode ren-
der um prêmio de fotogra-
fia. Por que o ser humano 
aprecia e valoriza tanto as 
paisagens? Há uma bela 
resposta no livro Topo-
filia, de Yi-fu Tuan, um 
consagrado mundialmente 
geografo chinês que vive 
nos Estados Unidos. A ge-
ografa Livia de Oliveira, 
de 88 anos, uma das pro-
fissionais mais respeitadas 
no Brasil, fez a tradução 
do livro. “Topo é lugar em 
grego e filia é amor”, diz. 
Uma das montanhas fica 
em São João da Boa Vista, 
em São Paulo, e tem qua-
se 1,7 mil metros de alti-
tude, com vista para uma 
dúzia de cidades. Entre 
elas, está Poços de Caldas. 
Essa parte da Mantiquei-
ra foi tema da dissertação 
de mestrado de uma aluna 
da dra. Lívia, a professora 
Marlene Colarbardini. “A 
topofilia desperta o senti-
mento de emoção, de pai-
xão. É uma atração. Na mi-
nha vida, a atração é mais 
forte do que o amor”, diz 
Marlene. O sentimento que 
é fruto de uma experiência 
sensorial. “É com todos 
os sentidos que nós per-
cebemos a paisagem. Nós 
olhamos, nós sentimos o 
vento na pele, o cheio da 

mata e até o sabor. O de-
feito é o topofobia, de não 
gostar daquilo”, explica 
Lívia. A geógrafa ensina: 
quem não sente afeto pela 
natureza e degrada o meio 
ambiente pratica o topocí-
dio. Já quando se recupera, 
faz-se a toporeabilitação. 
Desde os tempos mais re-
motos, o homem constrói 
marcos e monumentos 
para perpetuar sua história. 
Essa pode ser uma cópia 
da natureza, que veio pin-
celando a paisagem e des-
tacando pontos. Na Serra 
da Mantiqueira, um dos 
marcos mais famosos é a 
Pedra do Baú, município 
de São Bento do Sapucaí.
A Pedra do Baú foi trans-
formada Recentemente 
em Monumento Natural 
– Mona, uma categoria 
de unidade de conserva-
ção prevista na legisla-
ção e pouco praticada no 
Brasil. O gestor do novo 
monumento natural, Re-
nato Lorza, informa que 
mais de três mil hectares 
serão toporeabilitados no 
entorno da Pedra do Baú. 
O impacto vem da extra-
ção de madeira, gado, fru-
ticultura e, hoje em dia, 
casas de campo e turismo.
O monumento natural per-
mite parcerias de conser-
vação. A formulação de 
regras compatíveis com 
interesses particulares, do 
meio ambiente e dos vi-
sitantes. Foram dez mil 
pessoas só no último mês 
de julho. As famílias Men-
des e Nogueira subiram 
junto. No entorno da Pe-
dra do Baú, assim como 
as araucárias, os cedros, 
guatambus e jacarandás, 
muitas famílias têm as 
raízes fincadas na Man-
tiqueira. Um dos sítios 
do lugar é do seu Manoel 
Macedo dos Santos, mais 
conhecido como seu Ma-
noel Tropeiro, descenden-
te dos índios que viviam 
antigamente na Manti-
queira. Com 64 anos de 
idade e 50 de lida tropeira, 
ele nunca viveu em cidade 
e aprendeu na pirambei-
ra que a necessidade abre 
a porteira, traz comida 
e amizade, e põe talento 
na algibeira. Casado com 
dona Luzia, pacienciosa e 

Globo Rural apresenta a formação 
da Serra da Mantiqueira desde o 

início
MISCELÂNEA
Curiosidades

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 pode ser 
desencadeada tanto na infância como na vida adulta por fatores genéticos ou ad-
ventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando 
tratado com antidepressivos.
***
A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comércio de pele 
diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos estilistas, atualmente, 
não emprega peles em suas criações e há modelos profissionais que não aceitam 
atuar em desfiles onde estejam exibidas roupas feitas ou ornamentadas com peles. 
Assim mesmo, os negócios desta área ainda movimentam milhões de dólares, sig-
nificando os sacrifícios de animais.
***
O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história humana diz 
respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na Etiópia, foram encon-
trados exemplares fabricados, seguramente, há mais de dois milhões e quinhentos 
mil anos. Mas o comércio de artesanatos de pedra é mais recente. Estima-se em 
vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra e venda de âmbar na Europa.

Humor 

A mulher desesperada:
- Manuel, Manuel! Corre, corre!
- O que foi ô Maria?
- A enchente está levando o seu carro!
- Deixa de ser burra, Maria! A chave está aqui!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma grande empresa portuguesa 
chega ao setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Manuel? Quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar por alguns segundos, ele responde:
- Mais ou menos a metade!
***
Dois amigos conversando e um diz:
- Estou muito chateado. Descobri que a minha mulher é uma tremenda mentirosa.
- E? E por que você acha isso? Quis saber o outro.
- Imagina só que a minha mulher não apareceu em casa onde à noite. E quando eu 
perguntei para ela por onde andou, inventou que estava com a irmã dela.
- E não estava?
- Claro que não! Quem passou a noite com a irmã fui eu... pô!

Mensagens

As sete leis espirituais de sucesso, uma para cada dia da semana.
Procure ler, meditar e se concentrar em uma lei a cada dia:
1 – Domingo: Lei da potencialidade pura
Reserve um momento do dia para ficar só e fazer uma meditação silenciosa. Re-
serve um período do dia para comungar com a natureza. Pratique diariamente o 
preceito: “Hoje não julgarei nada”.
2 – Segunda-feira: Lei da doação
Ofereça sempre algo às pessoas com quem tiver contato (bênção). Agradeça as 
dádivas oferecidas pela vida, como a beleza da natureza e tenha abertura para con-
tinuar recebendo-as. Deseje em silêncio, toda vez que entrar em contato com al-
guém, que tenha uma vida próspera e feliz.
3 – Terça-feira: Lei do karma
Observe sempre as escolhas que vai fazer e se pergunta: Quais são as conseqüên-
cias dela pra mim e para os outros? Peça orientação ao seu “coração”, ele é muito 
intuitivo.
4 – Quarta-feira: Lei do mínimo esforço
Aceite pessoas e fatos como as manifestarem. Não se volte contra o Universo lu-
tando contra o presente.Seja responsável pelas situações e não culpe ninguém. De-
sista de impor sua opinião aos outros. Tenha abertura a todos os pontos de vista e 
não se prenda a nenhum.
5 – Quinta-feira: Lei da intenção e desejo
Faça uma lista de todos os seus desejos. Olhe para ela antes de meditar e também, 
antes de dormir e ao acordar. Libere a lista de seus desejos no plano cósmico, que 
tem desígnios maiores para você do que possa conceber. Confie.
6 – Sexta-feira: Lei do desapego
Comprometa-se com o desapego, Dá a si próprio e aos outros a liberdade de ser 
o que é. Participe de tudo, mas com envolvimento distanciado. Saiba que, estan-
do disponível para aceitar a incerteza, a solução virá do próprio problema. Tenha 
abertura para uma infinidade de escolhas, experimentando toda a magia, mistério 
e aventura da vida.
7 – Sábado: Lei do propósito de vida
Nutra, com amor, a divindade que habita em você. Tenha consciência da atempora-
lidade, do ser eterno. Faça uma lista de seus talentos únicos e do que adora fazer, e 
saiba que quando os põe a serviço da humanidade, cria abundância na sua vida e na 
de outras criaturas. Pergunte-se diariamente: “como posso servir”.
Leia todos os dias a Lei correspondente ao dia a semana e comece a pô-la em prá-
tica. Assimilando estas leis você se tornará uma pessoa muito mais preparada para 
lidar com a vida.

Pensamentos, provérbios e citações

A paciência trás mais frutos do que a força.

É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.

Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.

mulher pia, o tropeiro as-
sim desfia a própria bio-
grafia. “Moro no alto da 
serra e para chegar lá dá 
trabalho. É lá mesmo que 
eu sofro para ganhar o meu 
cascalho. É o suor da mi-
nha testa e do lombo das 
mulas. Eu arriava em meus 
burros, enfrentava nos pi-
rambeiros, só em servi-
ço pesado, na puxança de 
madeira”, diz seu Manoel 
Tropeiro. Imagine se você 
tivesse feito sucesso na 
vida e, depois de 60 anos 
de trabalho, sua condição 
financeira lhe permitisse 
morar em qualquer parte 
do mundo. Que lugar você 
escolheria? Uma pessoa 
alcançou essa condição e 
escolheu a Serra da Man-
tiqueira e foi morar em 
Campos do Jordão, São 
Paulo, em um bairro cujo 
nome já diz tudo: Descan-
sópolis. O lugar fica no 
extremo oposto do sítio 
do seu Manoel Tropeiro.
Dormovil Ferreira estudou 
nos Estados Unidos e tem 
uma empresa de computa-
ção. Aos 75 anos, o hobby 
dele é cultivar o terre-
no na serra, onde passa a 
maior parte do tempo. En-
tre um manacá, um capim 
dos pampas, um ciprestre 
italiano, uma viçosa jas-
mineira, na propriedade 
tem castanha portuguesa, 
frutas vermelhas, pera, 
pêssego, tomate de árvo-
re. Na frente de casa foi 
plantado um pé de ameixa.
No lugar há mil videiras 
em produção. Mas, não é 
uva para chupar. Ferrei-
ra construiu uma vinícola 
modelo e fabrica o próprio 
vinho. Na adega, descansa 
o vinho engarrafado das 
safras de 2011 em diante.
Ferreira vai pessoalmen-
te entregar o uma garra-
fa de vinho de presen-
te para o seu Manoel. 
São pessoas de mundos 
muito distintos vivendo 
no mesmo lugar. Há várias 
curiosidades. Como se faz 
vinho? Como dona Luzia 
conseguiu criar 13 filhos 
sem empregada? Qual aju-
da a família recebe? Sem 
nada para oferecer, além 
da hospitalidade, seu Ma-
noel retribui o presente 
com uma trova serrana.
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A coletiva de imprensa 
na manhã desta terça-
feira (29), no Santuário 
Nacional de Aparecida, 
revelou os detalhes, no-
vidades e a programação 
da Novena e Festa da Pa-
droeira do Brasil 2015.
O Cardeal Arcebispo de 
Aparecida, Dom Raymun-
do Damasceno, o reitor 
do Santuário Nacional de 
Aparecida, padre João Ba-
tista de Almeida e o ecô-
nomo do Santuário, padre 
Daniel Antônio atende-
ram aos jornalistas na sala 
de imprensa da Basílica.
Com a temática ‘Com 
Maria, em Jesus, chega-
mos à Glória’, a novena 
tem início no dia 3 de ou-
tubro e se estenderá até o 
dia 11 de outubro, culmi-
nando com a grande Fes-
ta em hora a Padroeira do 
Brasil em 12 de outubro.
Dom Raymundo Damas-
ceno lembrou aos jorna-
listas que não estará em 
Aparecida (SP) no período 
da Festa da Padroeira, pois 
participará da 14ª Assem-
bleia Geral Ordinária do 
Sínodo dos Bispos, que 
será realizada de 4 a 25 
de outubro, no Vaticano. 
O Cardeal é um dos presi-
dentes da Assembleia, que 
está em sua segunda etapa. 
A primeira foi realizada em 
outubro do ano passado.
“O Sínodo da Família 
tem como tema ‘Os de-
safios pastorais da famí-
lia no contexto da evan-
gelização e vai trazer 
discussões sobre a realida-
de da família e seus prin-
cipais desafios na atuali-
dade”, afirmou o Cardeal.
Programação da Festa da 
Padroeira - O reitor da 

Basílica, padre João Batis-
ta ressaltou os principais 
momentos de celebrações 
e homenagens à Padroei-
ra do Brasil e enfatizou 
que o Santuário Nacional 
se prepara como um todo 
para o novenário e festa. 
“Há meses estamos nos 
preparando e envolvendo 
colaboradores, voluntários 
e toda a comunidade atra-
vés da visita da imagem 
de Nossa Senhora Apa-
recida à escolas, creches, 
paróquias, comunidades 
e setores do Santuário”.
Do dia 10 ao dia 12 de 
outubro serão 52 horas 
de atividades, celebra-
ções e homenagens a Pa-
droeira do Brasil. Padre 
João Batista destacou a 
Vigília da Juventude, na 
madrugada do dia 11 ou-
tubro, que culminará em 
um ‘abraço coletivo’ for-
mado por 3 mil jovens.
A ‘virada’ de oração envol-
ve jovens de vários movi-
mentos e pastorais juvenis 
e é uma iniciativa inédita 
na programação em prepa-
ração à Festa da Padroeira. 
O reitor ainda mencionou 
que os peregrinos pode-
rão contemplar três shows: 
‘Tributo a Nossa Senhora 
Aparecida’ no dia 3 de ou-
tubro, Aparecida Sertaneja 
Especial com Pe. Alessan-
dro Campos no dia 4 de 
outubro e Show com o Pe. 
Reginaldo Manzotti  no dia 
10 de outubro. Todos reali-
zados às 21h, na Tribuna 
Dom Aloísio Lorscheider, 
no Pátio das Palmeiras.
Grandes obras de infra-
estrutura e acolhimen-
to – Durante a coletiva, o 
administrador-ecônomo, 
padre Daniel Antônio afir-

Coletiva de Imprensa destaca
infraestrutura e programação
para Festa da Padroeira 2015

mou que o Santuário já 
recebe um número signi-
ficativo de romeiros aos 
finais de semana e possui 
uma grande infraestrutura 
de acolhimento e serviços.
Todo o complexo San-
tuário já está preparado 
para acolher esta grande 
festa. Setores como es-
tacionamento, seguran-
ça e ambulatório médico 
recebem reforço extra 
para o atendimento de 
milhares de peregrinos.
“Acolher tantos devotos 
nos exige planejamen-
to e já estamos pron-
tos para oferecer nossos 
serviços, acolhimento a 
centenas de famílias que 
aqui vem para homena-
gear a Mãe Aparecida”.
O Santuário Nacional 
possui mais de 1.900 co-
laboradores e todos es-
tão envolvidos nas fes-
tividades, número que é 
reforçado com o trabalho 
dedicado de centenas de 
voluntários envolvidos 
em acolhida, coreografias, 
entre outras atividades.
Padre Daniel destacou que 
grandes obras são realiza-
das no Santuário em vista 
do Jubileu dos 300 anos 
do encontro da imagem da 
Padroeira como a finaliza-
ção do revestimento inter-
no da cúpula, o início das 
obras do Campanário em 
2016 e três grandes monu-
mentos em homenagem a 
Nossa Senhora que serão 
colocados no Vaticano, em 
Brasília e em Aparecida.
A expectativa é de que 400 
mil pessoas visitem o San-
tuário Nacional no feriado 
prolongado da Festa da Pa-
droeira. Foto - Thiago Leon
Fonte: Portal A12

A Secretaria de Saúde de 
Monteiro Lobato promo-
verá nos dias 20 e 21 de 
outubro ações do movi-
mento “Outubro Rosa”, 
que simboliza a luta mun-
dial contra o câncer de 
mama e tem como principal 
objetivo alertar as mulhe-
res e a sociedade da impor-
tância das ações preven-

Os moradores do São Gui-
do passarão a contar com 
atendimento em saúde 
mais próximo da comu-
nidade, após a entrega da 
Unidade Básica de Saúde, 
que está com as obras ace-
leradas, sob a responsabi-
lidade da empresa Unika 
Construtora (vencedora 
da Licitação). A previsão 
é que os serviços sejam 
concluídos em fevereiro 
de 2016.      O prédio terá 
três andares, o primeiro 
para utilização da escola 
do bairro - onde haverá 

tivas contra esta doença. 
Durante os dois dias do 
evento ocorrerão ativi-
dades de integração e 
ainda serão promovi-
dos sorteios de brindes, 
exposição de artesanato, 
consultas de acupuntu-
ra auricular e serviços de 
maquiagem e cabeleirei-
ra. Todas as atividades 

um parquinho coberto; o 
segundo será destinado 
para o atendimento odon-
tológico da comunidade; 
e o terceiro funcionará 
como sala de atendimen-
to médico e espaço para 
os trabalhos da equipe da 
ESF (Estratégia Saúde da 
Família). A construção do 
posto de saúde era uma 
reivindicação antiga dos 
moradores. Para realizar 
este sonho da população 
local, o Governo Muni-
cipal conseguiu recursos 
junto ao Governo do Es-

são gratuitas e ocorrem 
na Praça Comendador 
Freire (Praça de Baixo), 
a partir das 08h30. Par-
ticipe! Programe-se: 
08h30 – Ginástica e 
Lian Gong.
09h30 – Orientação so-
bre autoexame de mama.
10h00 – Dinâmica de 
Grupo Saúde da Mulher.

tado, que atendeu pronta-
mente o pedido feito pela 
Prefeitura, autorizando o 
repasse de R$ 424.999,07 
para a execução da obra. 
Assim como a UBS do 
Bairro Bela Vista, que 
também está com a obra 
em andamento, o Posto 
de Saúde do São Guido 
tem por objetivo melhorar 
o atendimento na atenção 
básica de saúde à popula-
ção, valorizando a comu-
nidade e proporcionando 
uma melhor qualidade 
de vida aos munícipes.

Monteiro Lobato
promoverá ações do

Outubro Rosa

Unidade básica de saúde do
bairro do São Guido de Paraibuna 

está com as obras avançadas
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Os paratletas do projeto 
Esporte para Todos, de 
Taubaté, participaram na 
última sexta-feira, 25 de 
setembro, da terceira etapa 
da Copa Brasil de Para-
ciclismo – Estrada e Re-
lógio 2015 “Troféu João 
Schwindt”, que aconteceu 
na orla de Atalaia, no li-
toral de Aracajú, SE. A 
competição é considera-
da a principal competição 
do paraciclismo nacional 
e os taubateanos levaram 
para casa dez medalhas 
ao todo. Daniela Varjão e 
Fred Carvalho foram 
campeões em duas pro-
vas: Contra o Relógio e 
Estrada. Já Elias Michel 
Touma conquistou a prata 
na prova Contra o Reló-
gio e o bronze na Estra-
da, seguidos de Daniela 
Nóbile e José Melo que 
ficaram com o 4º lugar 
nas duas modalidades.
 A Copa Brasil de Para-
ciclismo é um evento de 
realização da Confedera-
ção Brasileira de Ciclismo 
(CBC) em parceria com o 

A Prefeitura de Taubaté, 
em parceira com o SE-
NAI, está com inscrições 
abertas para três cursos 
profissionalizantes, ofere-
cendo um total de 58 va-
gas. As oportunidades são 
para os cursos de Automa-
ção Pneumática Industrial, 
Operador de Empilhadei-
ra e NR 10. As inscrições 
para os cursos de Automa-
ção Pneumática Industrial 
e Operador de Empilha-
deira são imediatas e po-
dem ser feitas na Escola do 
Trabalho Jaboticabeiras II, 
que fica na avenida Arthur 
da Costa e Silva, 1.555.  
O curso de Automação 
Pneumática Industrial dis-
ponibiliza 16 vagas e tem 

Comitê Paralímpico Bra-
sileiro (CPB) e apoio do 
Ministério do Esporte e 
substitui o Campeonato 
Brasileiro, passando, as-
sim, a ser o evento oficial 
para obtenção de resulta-
dos para a Bolsa Atleta do 
Ministério do Esporte. Ao 
final da quarta etapa ha-
verá uma premiação (tro-
féus) para os campeões ge-
rais (1º, 2º e 3º colocados), 
somando as provas de 
Contra Relógio e Estrada, 
sendo campeão o atleta 
que somar maior núme-
ro de pontos ao longo das 
quatro etapas. No sábado, 
26 de setembro, a equi-
pe do Esporte para Todos 
também participou do 
Festival Esportivo SESC 
de natação e todos recebe-
ram premiação nas provas 
de 25 e 50 metros, e pro-
vas recreativas. A equipe 
de natação vem crescendo 
com a participação recente 
nas competições, como os 
alunos da EMEEEIF Ma-
dre Cecília que já praticam 
a modalidade no âmbito 

duração de 60 horas.  O 
curso terá início no dia 19 
de outubro e acontecerá de 
segunda a sexta-feira, das 
19h às 22h, na EMEF Dr. 
Avedis Victor Nahas, no 
bairro Quinta das Frutas. 
Com carga horária de 32 
horas, o curso de Operador 
de Empilhadeira têm 10 
vagas disponíveis e será 
ministrado no SENAI. O 
curso terá início em 19 
de outubro e acontece de 
segunda a sexta-feira, das 
18h às 22h.  Já o curso de 
NR-10 (Segurança em Ins-
talação e Serviços de Ele-
tricidade) será oferecido 
pela Escola do Trabalho 
da Estiva. As inscrições 
começam no dia 1 de ou-

das atividades escolares. 
6º Jogos Mundiais Milita-
res – O paratleta taubate-
ano André Rocha embar-
cou para a Coreia do Sul 
representando a Seleção 
Brasileira rumo aos 6º Jo-
gos Mundiais Militares. A 
competição acontece de 2 
a 11 de outubro na Repú-
blica da Coreia. O Brasil 
envia a maior delegação 
visitante com cerca de 400 
integrantes, entre atletas 
e comissão técnica, mi-
litares e civis. Ao todo, 
participam da competição 
cerca de sete mil com-
petidores de 110 países. 
A Seleção Brasileira dis-
puta nas 24 modalidades 
da competição: atletismo, 
boxe, basquete, ciclismo, 
futebol, golfe, handebol, 
judô, maratona, pentatlo 
moderno, pentatlo na-
val, pentatlo militar, pen-
tatlo aeronáutico, orien-
tação, natação, triathlon, 
vôlei, lutas associadas, 
taekwondo, tiro com arco, 
esgrima, paraquedis-
mo, vela e tiro esportivo.

tubro na própria unidade e 
serão disponibilizadas 32 
vagas. O curso tem carga 
horária de 40 horas e terá 
início em 19 de outubro, 
com aulas de segunda a 
sexta-feira, das 18h às 
22h. Os cursos são gratui-
tos e têm como pré-requi-
sito a idade mínima de 16 
anos e ensino fundamental 
completo. Somente o cur-
so de NR-10, que exige 
que o candidato tenha 18 
anos, além do curso de 
Eletricista. No ato da ins-
crição, os candidatos de-
vem apresentar cópias do 
RG, CPF, comprovante de 
residência, histórico esco-
lar do ensino fundamen-
tal ou declaração escolar.

Paratletas de Taubaté conquistam 
dez medalhas na Copa Brasil

de Paraciclismo

Prefeitura de Taubaté oferece cursos 
gratuitos com certificação do Senai

Terminou nesta quarta-fei-
ra o atendimento do Pro-
grama Mulheres de Peito. 
A carreta ficará no esta-
cionamento da Prefeitura 
até o dia 03 de outubro 
para fazer entrega de re-
sultados. As mulheres de 
Pinda também podem ir 
às unidades de saúde para 
obter informações sobre 
os exames de mamografia.
O Programa Mulheres de 
Peito é desenvolvido pelo 
Governo do Estado de 

São Paulo e vai aos mu-
nicípios em parceria com 
as Prefeituras. São feitos 
exames de segunda a sába-
do e todas as interessadas 
retiram senhas. Ao fa-
zer o exame na carreta 
a mulher que apresen-
tar alguma alteração na 
mama realiza outros exa-
mes e recebem orien-
tações para tratamento.
“Eu costumo fazer a pre-
venção, a iniciativa da car-
reta é muito importante e a 

gente tem que aproveitar, a 
saúde da gente tem que es-
tar em primeiro lugar”, co-
menta a dona de casa Ro-
sângela C. da S. Campos.
“Vim fazer o exame na 
carreta porque eu ouvi 
a notícia. Faço por pre-
venção, essa carreta é 
mais acessível para gen-
te. No posto também faz, 
mas, essa carreta é uma 
ótima oportunidade”, 
afirma a microempresá-
ria  Tereza M. L. Coelho.

Carreta do Mulheres de 
Peito encerra

atendimento em Pinda

 em Tremembé


