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A GAzetA dos Municípios

A partir da última segun-
da-feira a Agência da Cai-
xa Econômica Federal e as 
Lotéricas do Centro e Flor 
do Vale, estão realizan-
do o cálculo de parcelas 

Na próxima semana, as 
bibliotecas públicas mu-
nicipais comemoram a Se-
mana da Criança com di-
versas atividades. Nos dias 
15 e 16, será realizado o 
evento “Brincando com as 
Histórias”, uma parceria 
com a Educarte Brinque-
doteca, das 9 às 16 horas, 
na Praça Monsenhor Mar-
condes. De 16 a 23, será 
apresentado o espetáculo 
infantil “Rabanete, Rapun-
zel”, com a Cia Titeritório, 
de Pinda, em todas as uni-

A COMISSÃO OR-
GANIZADORA cons-
tituída na forma da Re-
solução nº 04/2015:
I – Torna pública a aber-
tura da Eleição do Con-

em atraso do IPTU/2015.
Dessa forma, os mu-
nícipes não precisarão 
mais se dirigir a Prefei-
tura de Tremembé para 
efetivação do cálculo.

dades, às 10 e às 15 horas.  
No dia 16, na biblioteca 
do Araretama; dia 19, no 
Castolira; dia 20, no Bos-
que; dia 21, em Moreira 
César; dia 22, na Vila São 
Benedito; dia 23, na pra-
ça em frente à biblioteca 
do Sesi. Lembrando que, 
além das comemorações 
do dia da criança, a Bi-
blioteca Pública Munici-
pal “Ver. Rômulo Campos 
D´Arace” também está 
realizando a quarta edição 
da Oficina de Criação Li-

selho Tutelar de 2015, no 
dia 04 de outubro de 2015, 
as 08:00 horas, encerran-
do-se as 17:00 horas. As 
18:30 horas iniciaram-se 
os trabalhos de apuração 

Com isso, otimizare-
mos  o tempo, tanto do 
servidor quanto do con-
tribuinte, buscando as-
sim maior eficiência e 
praticidade a população.

terária, desde setembro, 
desta vez com a escritora 
Evalda Costa, com o tema 
“A Verossimilhança”. Ha-
verá encontros ainda nos 
dias 19 e 26 de outubro, 
das 14h30 às 16h30.   E, 
no dia 25, das 8 às 17 ho-
ras, será realizada a já tra-
dicional Feira de Troca de 
Livros, onde os munícipes 
poderão levar seus livros 
usados e trocar por outros 
títulos. Com isso, a biblio-
teca incentiva a leitura em 
pessoas de todas as idades.

dos votos, chegando-se 
ao seguinte resultado: 
votos válidos: 1972, vo-
tos brancos: 04, votos 
nulos: 14. Resultado da 
votação dos candidatos:

Em Tremembé Caixa 
Federal e Lotéricas 
estão realizando o 

cálculo de parcelas em 
atraso do IPTU/2015

Bibliotecas municipais 
comemoram semana da 

criança em Pinda

Resultado final da Eleição do Conselho 
Tutelar de 2015 de Tremembé

A Prefeitura de Taubaté, 
em parceria com a Ford 
e o SESI (Serviço Social 
da Indústria), inaugura 
na próxima quarta-fei-
ra, 14, o Odontomóvel, 
consultório odontológico 
itinerante, que vai prestar 
atendimento gratuito para 
crianças da rede munici-
pal de ensino de Taubaté. 
O evento será realizado 
na escola Emeief Mario 
Lemos de Oliveira, locali-
zada na Estrada Municipal 
Geraldo Cursino de Mou-
ra, 40, bairro Caieiras. 
Montado sobre um cami-
nhão Ford F-350, possui 
infraestrutura completa 
e avançada para realizar 
diagnósticos, orientações 

individuais e diversos 
tratamentos dentários. O 
projeto também inclui ati-
vidades lúdicas de cunho 
social sobre saúde bucal 
com os estudantes. A ini-
ciativa é uma parceria en-
tre as Secretarias de Saú-
de e Educação, SESI e do 
Programa de Responsabi-
lidade Social da Ford. O 
Odontomóvel visa promo-
ver melhorias nas comuni-
dades onde está presente. 
Em Taubaté, a Ford possui 
um complexo para produ-
ção de motores, transmis-
sões e componentes auto-
motivos. Este é o terceiro 
Odontomóvel da empresa, 
voltado ao atendimento 
da comunidade. O pri-

meiro, montado sobre um 
caminhão Cargo 816, foi 
lançado há 15 anos e já 
atendeu cerca de 70.000 
pessoas por todo o Brasil. 
O segundo, montado so-
bre uma van Transit, já 
realizou cerca de 32 mil 
ações individuais e cole-
tivas para estudantes da 
rede pública municipal 
de Camaçari, onde está 
instalado o Complexo In-
dustrial Ford Nordeste. 
Serviço Odontomóvel de 
Taubaté Data: quarta-fei-
ra, 14 de outubro Horário: 
10h Local: Escola Emeief 
Mario Lemos de Oliveira 
(Estrada Municipal Ge-
raldo Cursino de Mou-
ra, 40, bairro Caieiras).

Prefeitura de Taubaté
lança Odontomóvel para 

estudantes da rede
municipal de ensino
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como em ani-
mais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Estudos científicos 
recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao sono, no entanto, conforme 
apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma do organismo driblar o sono. Ao bo-
cejar, a pessoa estimula a circulação sanguínea e diminui a temperatura corporal, 
o que colabora para aumentar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente 
corrobora com as informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a 
momentos de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes 
em geral, como nos desenhos animados. A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
Inglaterra também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito fenô-
meno. Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas crenças acreditam 
que o bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando uma pessoa boceja o 
reflexo humano é de circunstâncias complexas, sem nenhuma percepção aparente, 
bocejar em resposta. A sobrenaturalidade pode ser observada em proximidades es-
peciais, mas sem nenhum contato direto, esse efeito ocorre.

Humor

Assim que o garoto chega da escola, o pai o questiona:
- Quer ver o seu boletim!
- Infelizmente não vai dar!
- Como não vai dar?
- É que eu emprestei para um amigo... Ele queria dar um susto no pai dele.
***
O professor de matemática pergunta ao aluno:
- Se você tivesse 10 reais em um bolso e 10 reais no outro bolso, o que teria?
- As calças de outra pessoa, professor!
***
A mulher entra em um restaurante e encontra o marido com outra mulher e pergun-
ta:
- Você pode me explicar o que é isto?
Tranquilamente, ele responde:
- Só pode ser muito azar!
***
A catequista estava discutindo os Dez Mandamentos com seus catequizandos. De-
pois de explicar o mandamento de Honrar Pai e Mãe, perguntou:
- Tem algum mandamento que nos ensine como tratar os nossos irmãos e irmãs?
Um menino, o mais velho de sua família, respondeu:
- Não matarás.
***
Todas as crianças haviam saído na fotografia e a professora estava tentando con-
vencê-los a comprar uma cópia da foto do grupo quando diz:
- Imaginem que bonito será quando vocês forem grandes e disserem: Ali está a Ca-
tarina, hoje é advogada, ou também, este é o Miguel, agora ele é médico!
E um aluno levanta-se e diz:
- Olhem, ali está a professora e hoje já morreu...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados 
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou 
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma re-
ação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e não 
a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos passional 
e violenta, encontra-se na direção nos perdemos, mas encontraremos o caminho 
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra 
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer 
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. 
Isso não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. 
O progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à cari-
dade e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não focamos nos julgando e nem permitindo 
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações 

Ninguém é tão pobre que não possa fazer algum bem.

Viver é desenhar sem borracha.

Um mentiroso é sempre prodigo em julgamento.

Nenhuma certeza é pior do que a dúvida ameaçadora.

Amigo certo é aquele que sempre aparece nas horas incertas.

Ninguém pode fazê-lo inferior sem a sua permissão.

Uma pessoa fechada jamais abrirá seus horizontes.

Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.

Nem tudo que dá pra ver é o certo.

Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.

O grande segredo dos negócios em segredo é o grande segredo.

EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO

O Município de Redenção da Serra, através da Secretaria Municipal 
de Esportes, torna público que, no período de 14, 15 e 16 de outubro 
de 2015, estarão abertas as inscrições ao processo seletivo para con-
tratação temporária de Professor de Educação Física – Projeto Espor-
te Social – Carga Horária 12 hs semanais – remuneração – R$900,00 
mensais. O edital, na íntegra, estará disponível no site: www.reden-
caodaserra.sp.gov.br e na Sede da Prefeitura. Os contatos poderão 
ser feitos por meio dos telefones: (12) 3676-1600.

Ricardo Evangelista Lobato - Prefeito Municipal.

Homologação e Adjudicação: Convite nº:19/2015 /Processo nº45/2015: 
Aquisição de Medicamentos e Insumos Hospitalares  -  Tendo em vista o 
resultado exarado pela Comissão Municipal de Licitações, nos autos do 
processo licitatório , torna público a Homologação do certame e Adjudica-
ção de seu objeto as empresas Med Center Comercial Ltda, pelo valor total 
de R$21.469,05 (vinte e um mil reais e quatrocentos e noventa e sessenta 
e nove reais e cinco centavos), e M Lúcia A dos Santos Drogaria Ltda, pelo 
valor total de R$11.347,70 (onze mil e trezentos e quarenta e sete reais e 
setenta centavos), em 19/09/2015. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito 
Municipal.

Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra / Convite nº:19/2015 /
Processo nº45/2015 /Objeto: Aquisição de Medicamentos e Insumos Hos-
pitalares  / Assinatura: 23/09/2015/ Vigência: 31/12/2015 / Contratadas: 
Med Center Comercial Ltda, pelo valor total de R$21.469,05 (vinte e um mil 
reais e quatrocentos e noventa e sessenta e nove reais e cinco centavos), e 
M Lúcia A dos Santos Drogaria Ltda, pelo valor total de R$11.347,70 (onze 
mil e trezentos e quarenta e sete reais e setenta centavos/ Redenção da 
Serra, em 23/09/2015. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

Extratos de Dispensa de Licitação/  Processo nº48/ Dispensa nº07/2015. 
Objeto: Contratação de Empresa para Realização de Concurso Público/  
Favorecido: EPTS Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Uni-
versidade de Taubaté. (CNPJ 48.980.213/0001-53). Fundamento legal: Art. 
24, inciso XII, da Lei 8.666/93 e suas alterações. Ricardo Evangelista Lo-
bato – Prefeito Municipal.
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 A Diretoria Municipal 
de Bem Estar Social re-
alizou as comemorações 
da 5ª Semana do Idoso, 
entre os dias 28 de se-
tembro e 02 de outubro, 
no CAAMI – Centro de 
Atendimento e Assistência 
à Melhor Idade. Os parti-
cipantes aproveitaram ati-
vidades especiais, como: 
caminhada, torneios es-
portivos, serviços de be-
leza, entre outras ações.
O grande destaque foi a 
2ª edição do Desfile da 
Primavera, promovido na 
sexta-feira (02), no Cen-
tro Comunitário; o evento 
elegeu os vencedores do 
Concurso de Miss Pri-
mavera, Miss Simpatia 
e Miss e Mister Paraibu-
na. O público ficou en-
cantado com o desempe-
nho dos participantes e 
aplaudiu cada pessoa que 
desfilou pela passarela.
A senhora Maria do Car-
mo Pereira Prado, 63 anos, 
sagrou-se a grande campeã 
do Concurso Miss Parai-
buna 2015 e recebeu a fai-
xa e a coroa da campeã do 

ano passado, Maura Fer-
reira. “Senti uma emoção 
enorme por essa conquis-
ta! É uma sensação ma-
ravilhosa, pois até agora, 
por onde eu passo, as pes-
soas me cumprimentam 
pela vitória. Valeu muito 
a pena ter participado”, 
ressalta. Segundo Maria 
José Rezende, uma das 
organizadoras do evento, 
a Semana do Idoso, em 
2015, superou as expecta-
tivas. “Tivemos uma par-
ticipação maior em com-
paração a 2014; também 
criamos novas atividades, 
como por exemplo, a gin-
cana que foi uma novida-
de bem aceita pelo grupo 
da melhor idade”, explica.
“Mais uma vez, o Desfi-
le da Primavera repetiu o 
sucesso do ano anterior e 
atraiu um ótimo público, 
que contribuiu para abri-
lhantar o evento, assim 
também como os dança-
rinos (as) da Academia 
Ângela Azevedo Studio 
de Dança de São José dos 
Campos, que fizeram belas 
apresentações nos interva-

los do desfile. Enfim, foi 
tudo maravilhoso e gra-
tificante, pois é sempre 
uma satisfação promover 
a alegria e o bem estar da 
Turma da Melhor Idade”, 
complementa Maria José.
Conheça os vencedo-
res da 2ª edição do Con-
curso de Miss Prima-
vera, Miss Simpatia e 
Miss e Mister Paraibuna:
MISS PRIMAVERA
1º - Edna Apare-
cida de Oliveira
2º - Maria do Carmo Santos
3º - Lenice Vicen-
te Barros Lopes
MISS SIMPATIA
1º - Angélica Maria Diogo
2º - Terezinha Santos
3º - Maria Ma-
dalena Monteiro
MISTER PARAIBUNA
1º - José Nunes
2º - Alfredo Ribeiro Lobato
3º - Bernardo An-
tunes das Neves
MISS PARAIBUNA
1º - Maria do Carmo P. Prado
2º - Georgina Cor-
reia Fernandes
3º - Bernade-
te Cruz Carvalho

Semana do idoso em Paraibuna 
termina com saldo positivo, 

desfile da primavera foi o 
grande destaque.

A exaltação da autoestima 
e da beleza em qualquer 
idade foi destaque na elei-
ção da Miss e do Mister 
Terceira Idade de Cara-
guatatuba, pelo terceiro 
ano consecutivo. Oito ho-
mens e 36 mulheres dis-
putaram o título este ano. 
A festa foi no Centro de 
Convivência da Melhor 
Idade – CCTI Estrela do 
Mar, no bairro Cidade Jar-
dim, embalada pelo apre-
sentador Marcio Mendes, 
vocalista da banda Los An-
geles, que agitou o público 
com sucessos dos anos 80.
Oito jurados, quatro ho-
mens e quatro mulheres, 
elegeram o casal vencedor 
Luzia Marini, 63 anos, e 
Dalmiro Silva de Almei-
da, 64 anos. Ambos têm 
a dança como passatempo 
preferido. No ano passa-
do, Luzia também concor-
reu e ficou com o título de 
Miss Simpatia. “Participei 
novamente, porque a sen-
sação é muito boa. Tam-
bém tinha esperança de 
ser eleita a Miss Caraguá. 
Na hora que anunciaram 
meu nome, o coração dis-
parou. Estou muito feliz. 
Esse concurso é muito bo-
nito e ressalta o envelhe-
cimento com felicidade, 
saúde e alegria”, afirmou.

Há 10 anos, Dalmiro deci-
diu fixar residência em Ca-
raguá, pois a cidade ofere-
ce muitas atividades e lazer 
para o idoso. “Fiquei mui-
to contente e orgulhoso de 
ser eleito o Mister Cara-
guá Melhor Idade”, disse.
Em segundo lugar, com 
os títulos de Miss e Mister 
Elegância, ficou a dupla 
Aparecida Camargo Iusi, 
77 anos, e Otávio Maluta, 
83 anos. Em 2014, Otávio 
ficou em 3º lugar, eleito 
como Mister Simpatia. 
Também não foi a primei-
ra vez que Aparecida se 
destaca pela beleza. Em 
1998, foi eleita Miss Ter-
ceira Idade, pelo Centro 
Universitário Módulo, nos 
cursos para este segmento.
A terceira colocação, com 
o título de Miss e Mister 
Simpatia, foi para o casal 
Maria Eloíza Machado, 
e Jayme Gaspar, 73 anos. 
Para ambos foi uma sur-
presa dupla, pois são ca-
sados na realidade. “Par-
ticipava desse concurso 
quando morava em São 
José dos Campos. Há dois 
anos estou em Caraguá 
e vim para ficar. O des-
file resgata algo que não 
pude fazer na juventude. 
Isso me renova e é muito 
importante se sentir valo-

rizada em qualquer ida-
de”, disse Maria Eloíza.
No dia 20 deste mês, Ivone 
Yolanda e Rodolfo Wesner, 
Miss e Mister Melhor Ida-
de de Caraguá, em 2014, 
estão inscritos para repre-
sentar o município na elei-
ção do Miss e Mister São 
Paulo, no Clube Atlético 
Juventus, em São Paulo.
A secretária dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
e do Idoso, Ivy Malerba, 
disse que todos que con-
correram são vencedores 
somente por participarem. 
Ela falou que o concur-
so está consagrado pelo 
público, já que é suces-
so pelo terceiro ano con-
secutivo. “Atingimos os 
objetivos principais que 
são reforçar a participa-
ção social e a valorização 
da beleza na maturidade”.
“Foram quatro dias de ati-
vidades que ressaltaram 
a importância do enve-
lhecimento ativo e sau-
dável. Valorizamos o pa-
pel social do idoso, suas 
experiências, vivências e 
contribuição para o cres-
cimento do município. 
Nossos trabalhos visam 
transformar Caraguá em 
uma ‘Cidade Amiga do 
Idoso’, de acordo com 
critérios internacionais”.

Caragua elege 
miss e mister 
melhor idade

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer e 
em parceria com o Sesi, 
realiza na próxima se-
gunda-feira, 12, das 10 
às 17h, o Especial Dia 
das Crianças, no Sedes.
O evento vai contar com 
atividades esportivas 
como futsal, badmington, 
rugby, slackline e ping 
pong, todas elas coorde-
nadas por professores de 

Seminário sobre gestão de 
pessoas em tempos de cri-
se é o destaque de outubro 
das atividades promovidas 
pelo Posto de Atendimen-
to ao Empreendedor. O 
Sebrae-SP promove ativi-
dades gratuitas em Tauba-
té em outubro. O destaque 
é o seminário “Gestão de 
Pessoas em Tempos de 
Crise”, que será realizado 
no auditório da Faculdade 
de Direito da Unitau (Uni-
versidade de Taubaté) no 
dia 29, às 18h30. A progra-
mação mensal inclui tam-
bém oficina sobre fluxo de 
caixa (dia 15) e a palestra 
“Planejando a Abertura 

educação física, além de 
espaço artístico (desenho 
livre e pintura facial), ati-
vidades lúdicas (piscina de 
bolinhas e cama elástica), 
atividades educacionais 
(escovódromo, orientação 
nutricional, entre outros), 
atividades de saúde (aferi-
ção de pressão e primeiros 
socorros), posto da Polícia 
Militar (segurança, orien-
tações e atividades pon-
tuais) e Bombeiro Mirim.

da sua Empresa” (dia 30), 
ambas na ACIT (Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Taubaté). Os empreen-
dedores de Taubaté ain-
da podem tirar dúvidas 
sobre gestão de negócios 
no PAE (Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor) 
de Taubaté (Rua Armando 
Salles de Oliveira, 457, 
Centro), de segunda a sex-
ta. O PAE é mantido pelo 
Sebrae-SP em parceria 
com a Prefeitura, ACIT, 
Unitau, Sinhores, Sindica-
to Rural e Ciesp Taubaté. 
Programação do Sebrae
-SP em Taubaté Seminário
29/10 – 18h30 às 22h30. 

O dia de festa para os pe-
quenos ainda vai contar 
com apresentação do gru-
po de dança do Sesi, clíni-
ca de tênis de mesa, aula 
de zumba, guardas vidas 
mirins, com noções de 
primeiros socorros, clíni-
ca de futsal e um encon-
tro com os jogadores do 
time de vôlei  de Taubaté.
O Sedes fica na Av. Ama-
dor Bueno da Veiga, 
678 - Jardim Ana Rosa.

Tema: Gestão de Pesso-
as em Tempos de Crise
Local: Auditório da Facul-
dade de Direito da Uni-
tau (Parque Dr. Barbosa 
de Oliveira, 285, Centro)
Oficina: 15/10 – 
18h30 às 22h30. 
Tema: Fluxo de Caixa
Palestra: 30/10 – 15h às 
17h. Tema: Planejando a 
Abertura da sua Empresa
Local: ACIT (Pra-
ça Monsenhor Sil-
va Barros, 57, Centro)
Vagas limitadas. Inscrições 
e mais informações pelos 
telefones 0800 570 0800 
e (12) 3621-5223. Email: 
pae.taubate@gmail.com

Prefeitura de Taubaté e 
Sesi realizam Especial 

Dia das Crianças no Sedes

Taubaté recebe atividades 
gratuitas do Sebrae-SP

A Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de 
Turismo, Cultura e Espor-
tes convida a todos para o 
3º Dia Municipal da Pes-
soa com Deficiência. O 
evento ocorrerá na Praça 
Geraldo Costa no próximo 
dia 09 de outubro, sex-
ta-feira, das 13h às 16h.

Será um evento de cons-
cientização sobre os 
recursos, possibilida-
des e direitos da pes-
soa com deficiência.
Contaremos com apresen-
tações de dança, capoeira, 
palestras sobre direitos das 
pessoas com deficiência, 
oficina de modelagem, ofi-

cina de jogos e exposição 
de trabalhos realizados por 
crianças e jovens das salas 
de recursos multifuncio-
nais da Rede Municipal.
Participação: Apae 
Taubaté, Apae Pindamo-
nhangaba, CEEP Tre-
membé e Fanfarra da 
Escola Maria Dulce.

Prefeitura de Tremembé 
convida para 3º Dia 

Municipal da Pessoa 
com Deficiência
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Vinte e três esportistas da 
3ª idade de Caraguá parti-
cipam dos 19º Jogos Aber-
tos do Idoso (JAI) – Final 
Estadual até o próximo 
domingo (11), em Cam-
pinas. Caraguatatuba terá 
representantes no atletis-
mo feminino, vôlei adap-
tado masculino, natação e 
tênis de campo masculino. 
O evento reunirá cerca de 
3 mil atletas de 221 mu-
nicípios do Estado de São 
Paulo, em 14 modalidades.
A delegação se classi-
ficou para a Final Esta-
dual nos 19º Jogos Re-
gionais do Idoso (Jori), 
realizado entre os dias 21 
e 24 de maio, em Caraguá.
A corredora Maria Apa-
recida Ventura tenta o tri-

campeonato nos 1500m. 
A equipe de natação é 
formada por Ernesto 
Nardi Marques, Valde-
ci Dantas de Araújo, In-
cas Pinto, Valdete Falo-
pa Sona, Noêmia Correa 
Morselli e Satsuko Ezawa.
 Valdeci Ladario e Ro-
berto Criscuolo compe-
tem no tênis de campo. 
Os jogadores Nelson 
Garlip Homem de Melo,
Jurandi Ribeiro Camelo, 
Luiz Carlos dos Santos, 
Gilberto Cappuccci, Se-
bastião Silveira Passarelli, 
Oswaldo Mendes, José 
Ribeiro Pereira, Benedi-
to Gomes da Silva, Raul 
Machado Filho, Fran-
cisco Martinez, Antonio 
Maia de Freitas e Anto-

nio Gallego integram o 
time de voleibol adaptado.
O diretor de Eventos da 
Secretaria de Esportes, 
Dagoberto Oliveira Aze-
vedo, é o chefe da delega-
ção. Os professores João 
Flávio Alves de Godoy 
“Baduca” (natação), Mar-
cos Geovani Borelli (tê-
nis de campo) e Adriano 
de Oliveira Correa (vôlei 
adaptado) também com-
põem a comissão técnica.
Os 19º Jogos Abertos do 
Idoso são uma realização 
da Secretaria de Espor-
te, Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo e do 
Fundo Social de Solida-
riedade do Estado de São 
Paulo, em parceria com a 
Prefeitura de Campinas.

Caraguatatuba disputa
 jogos abertos do idoso 

em Campinas

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Saúde, iluminou 
três dos principais pontos 
da cidade, em homena-
gem ao Outubro Rosa.
Desde o inicio da semana, 
o prédio da CTI, o Cris-
to Redentor e a sede da 
administração municipal 
estão iluminados de rosa.
O movimento popular, in-
ternacionalmente conhe-
cido como Outubro Rosa 
é comemorado em todo 
o mundo. O nome reme-

te à cor do laço rosa que 
simboliza, mundialmente, 
a luta contra o câncer de 
mama e estimula a par-
ticipação da população, 
empresas e entidades.
C a m p a n h a
Neste mês, 
a Prefeitura, em parce-
ria com o Sindicato dos 
Metalúrgicos, Labiclin, 
Milclean, GAPC, Far-
maÉtica e Farma Conde, 
realiza a campanha Outu-
bro Rosa de prevenção de 
Câncer de Mama e Colo 

Uterino. O evento acon-
tece nos próximos dias 8 
e 9, das 9 às 17h, no Sin-
dicato dos Metalúrgicos.
As mulheres poderão re-
alizar coleta de exame 
preventivo (Papa Nico-
lau), aferição de pressão, 
teste de glicemia e orien-
tação de prevenção 
de Câncer de Mama, 
além de distribuição 
de material educativo.
O Sindicato dos Metalúr-
gicos fica na Rua Urupês, 
98 - Chácara do Visconde.

Prefeitura de Taubaté ilumina 
três dos principais pontos
 da cidade em homenagem 

ao Outubro Rosa


