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A GAzetA dos Municípios

Taubaté recebe de 16 a 20 
de novembro, a XII Para-
limpíadas, reunindo 400 
paratletas das instituições: 
EMEEEIF Madre Cecí-
lia, APAE Taubaté, APAE 
Pindamonhangaba, APAE 
Caçapava, APAE Guara-
tinguetá, ASSID e EMEF 
Edmir Viana de Moura 
(Caçapava).  A abertura 
acontece na segunda-fei-
ra, 16, às 8h30, na escola 
Madre Cecília, à Avenida 
Francisco Alves Montei-
ro, s/nº – Novo Horizonte. 
Todas as provas acontece-
rão na escola Madre Cecí-
lia, em dois períodos: às 
8h e às 13h30. O intuito 
é promover atividades es-
portivas para pessoas com 
necessidades educacionais 
especiais das instituições 
de educação especial da 
cidade e região, proporcio-
nando a inter-relação pes-
soal e tendo como objeti-

vo o desenvolvimento das 
capacidades físicas, além 
dos benefícios da partici-
pação ativa em esportes 
individuais e em grupo.
Serão realizadas as pro-
vas convencionais: 
atletismo, natação, tê-
nis de mesa, queimada, 
dama, dominó, capoeira 
e futsal, e também provas 
adaptadas das modalida-
des já conhecidas, para os 
atletas com maior com-
prometimento intelectu-
al e/ ou motor: atletismo 
(prova de agilidade para 
cadeirante e andantes com 
e sem andador), basquete 
(prova de arremesso, con-
dução de bola e prova em 
equipe), futsal (chute ao 
gol sem goleiro do meio 
da quadra, com goleiro e 
com dificuldade), natação 
(provas com material 
de apoio-prancha e ou-
tros) e vôlei (câmbio).

No dia 20, às 8h, acon-
tece a tradicional mara-
tona e em seguida a ceri-
mônia de encerramento.
Cronograma – XII Pa-
ralimpíadas de Taubaté:
16/11 (segunda-fei-
ra) – 8h30 – Abertura
Na sequência – pro-
va de agilidade
13h30 – Vôlei
17/11 (terça-feira):
8h – Atletismo
13h30 – Nata-
ção e Tênis de Mesa
18/11 (quarta-feira)
8h – Basquete e Queimada
13h30 – Dama, Do-
minó e Capoeira
19/11 (quarta-feira):
8h – Futsal Mas-
culino A, B e C
13h30 Futsal Habili-
dades (Fem./Masc.) 
e Futsal Feminino
20/11 (sexta-feira):
8h - Maratona 
E n c e r r a m e n t o

XII Paralimpíadas reúne 
400 paratletas na Escola 

Madre Cecília em Taubaté

O Sítio do Picapau Ama-
relo, em Taubaté, tem 
uma programação espe-
cialmente para as crianças 
neste fim de semana. No 
sábado, 14, e no domin-
go, 15, a turma do sítio 
interage com os visitantes 
das 9h às 11h e das 14h às 
17h. Nos dois dias, tam-
bém acontecem oficinas 
de pintura, às 9h e às 14h.
A turma do Sítio ainda 
apresenta a peça “Api-
to final”, às 11h e às 16h. 

Para assistir é necessário 
retirar a senha 30 minu-
tos antes. O Sítio do Pi-
capau Amarelo fica na 
Avenida Monteiro Loba-
to, s/nº, Chácara do Vis-
conde. Mais informações 
pelo telefone 3625-5062.
Confira a programa-
ção: Dia 14 – Sábado
09h às 12h e das 14h 
às 17h – Turma do Sí-
tio do Picapau Amarelo.
09h às 11h e das 14h 
às 16h – Oficina pe-

dagógica de pintura.
11h e 16h – Teatro com os 
personagens do Sítio do 
Picapau Amarelo “Apito 
final”. Dia 15 – Domingo
9h às 12h e das 14h às 
17h – Turma do Sítio 
do Picapau Amarelo.
09h às 11h e das 14h 
às 16h – Oficina pe-
dagógica de pintura.
11h e 16h – Teatro com 
os personagens do Sí-
tio do Picapau Ama-
relo “Apito final”.

Taubaté Sítio do
Picapau Amarelo é

opção de passeio para 
as crianças neste fim 

de semana

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Tremembé, 
irá promover um bingo 
beneficente no dia 05 de 
dezembro, a partir das 19 
horas, na Antiga Estação 
da Praça Geraldo Costa. 
Essa ação, faz parte do 1º 
Natal Solidário que terá o 
tema “A solidariedade é 
o amor em movimento”.
Quem comprar um en-
velope com três cartelas, 
pelo valor de R$15,00, 
terá a chance de concorrer 
a uma bicicleta, um micro
-ondas e uma Moto Hon-
da 125cc Zero Km, além 
das rodadas extras com 

O Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está re-
alizando a manutenção da 
praça Monsenhor Marcon-
des. Foram realizadas as 
trocas de gramas em diver-
sas áreas da praça e houve 
plantio de lírio amarelo 
nas floreiras, o local tam-
bém receberá a flor aga-

premiação em dinheiro.
Os prêmios foram ad-
quiridos através de uma 
contribuição financeira 
realizada entre secretários 
municipais, coordenado-
res e prefeito municipal.
“Essa ação tem como ob-
jetivo promover a assis-
tência, resgatando a magia 
do natal, de solidarieda-
de, compaixão, amizade, 
respeito as famílias mais 
carentes de nosso muni-
cípio, quebrando alguns 
paradigmas de baixa es-
tima para aqueles que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade social.”, 

panthus em volta da fonte.
Os serviços do Departa-
mento de Meio Ambien-
te na Praça Monsenhor 
Marcondes serão desen-
volvidos em novembro. 
A Prefeitura conta com 
a colaboração dos mora-
dores, pede-se que res-
peitem as fitas e não ul-
trapassem, pois, pode 

declarou a presidente da 
entidade, Andrea Vaqueli.
Toda renda arrecadada será 
revertida na compra de 
brinquedos para crianças 
carentes de nossa cidade.
Quem quiser colaborar 
com o evento ou adquirir 
as cartelas para o bingo 
beneficente pode procurar 
o Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé, que 
fica na Rua José Monteiro 
Patto, 325 – Jardim Bom 
Jesus. O atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas. Mais informa-
ções pelos telefones (12) 
3674-3910 e 3674-3660.

prejudicar o gramado.
De acordo com as 
informações do 
Departamento, a área 
próxima onde é montada 
a casinha do papai noel 
será colocado piso per-
meável apropriado para a 
circulação de pedestres. 
Neste local serão feitos 
serviços de paisagismo.

Prefeitura de Tremembé 
realiza bingo beneficente 

para arrecadar brinquedos 
para crianças carentes

Praça Monsenhor
Marcondes recebe

melhorias em Pinda
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EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homens e mulheres e, hoje 
tem sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas se-
rem algo que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores 
orgânicos como a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, 
agentes externos são as principais causas de sua formação. A exposição demasia-
da ao Sol é a maior vilã do envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é 
necessário utilizar bloqueador solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que 
provoca rugas é o fumo. A fumaça tende a obstruir os poros e a danificar a pele com 
produtos químicos. A posição de dormir também influencia a beleza fácil. O ideal é 
repousar de barriga para cima, evitando o contato do rosto com o travesseiro.
***
A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano manglatola, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar, que tem 
formas semelhantes no francês manger e do italiano mangiare. No latim que deu 
origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo manducare, que significa 
mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar onde os animais comem. É importan-
te também observar o sufixo douro, que aparece em palavras como ancoradouro, 
lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar, babadouro onde as crianças 
babam e bebedouro onde se bebe água. É muito freqüente ouvirmos bebedor, em 
vez de bebedouro. Ora bebedor é aquele que bebe e não o lugar. Por fim, é interes-
sante lembrar que o sufixo douro é variante de doiro, isso significa que as formas 
ancoradoiro e bebedoiro também existem. E para bebedoiro, o dicionário Aurélio 
também registra as formas bebedoiro e babador. Existe ainda o sinônimo babeiro.

Humor

Dois amigos argentinos chegaram ao Brasil sem nenhum dinheiro. Nas primeiras 
horas da manhã, um diz para o outro:
- Vamos nos separar e pedir dinheiro nas ruas e no final da tarde nós nos encontra-
mos pra saber quanto dinheiro ganhamos!
E cada um vai para um lado. Ao cair da tarde, eles se encontram e um pergunta para 
o outro:
- Quanto você ganhou?
- Eu só ganhei trinta reais!
- E como você fez para ganhar isso?
- Eu fui ao parque e falava: Tenho três criancinhas pequenas para sustentar e eu 
preciso de ajuda. E você quanto ganhou?
- Eu ganhei cinco mil reais!
- Nossa! Exclamou o outro. E o que você falava pra ganhar tudo isso?
- Eu falava: Ajuda-me, faltam apenas cem reais pra comprar uma passagem pra que 
eu possa voltar pra Argentina.

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é você saber que você está 
bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presente para viver. Por 
isso, comemore este novo dia e agradeça. A partir de agora você retoma o contato 
com a magia de fazer parte da raça humana. Viva este evento como algo fantástico. 
Afinal, você também é um milagre da natureza. Cada manhã traz a oportunidade 
de sintonia com o Universo através de múltiplos canais de percepção. Enquanto 
você ainda está no silêncio, na intimidade dos seus pensamentos, nos devaneios 
do espírito da rotina de mais um despertar, a vida se revela. Emocione-se com 
os fenômenos da natureza: a chuva, o vento, as nuvens, os trovões, os primeiros 
raios do Sol que estão começando a colorir o Céu e principalmente, emocione-se 
porque você faz parte deste espetáculo. Esperamos demais para fazer o que precisa 
ser feito, num mundo que só nos dá um dia de cada vez, sem nenhuma garantia do 
amanhã. Enquanto lamentamos que a vida fosse curta, agimos como se tivéssemos 
à nossa disposição um estoque inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer 
as palavras de perdão que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem 
ser expulsos, para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Es-
peramos demais para ser generosos, deixando que a demora diminua a alegria de 
dar espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nossos filhos pequenos, 
esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos, quão depressa a vida 
os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para dar carinho aos nossos pais, 
irmãos e amigos, quem sabe quão logo será tarde demais. Esperamos demais para 
enunciar as preces que estão esperando para atravessar nossos lábios, para executar 
as tarefas que estão esperando para serem cumpridas, para demonstrar o amor que 
talvez não seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando 
a vida tem um papel para desempenharmos no palco. Deus também está esperando, 
esperando nós pararmos de esperar. Esperando nós começarmos a fazer agora tudo 
aquilo para o qual este dia e esta vida nos foram dados.

Pensamentos, provérbios e citações

Quanto menor a saia dela, mais meu pensamento nela.

Não insulte a mãe do jacaré antes de ter atravessado o rio.

Eu sei que nada sei.

Que todos os nossos sonhos se realizem.

Não julguem para não serem julgados.

Se precisar descanse, mas não desista!

Perdoar é divino, mas mandar ir se lascar é bom demais.

Os primeiros 40 anos da infância são sempre os mais difíceis.

O XXXVIII Feste conta 
com espetáculos variados, 
a programação é recheada 
de trabalhos para todos os 
públicos e gostos. Mora-
dores da cidade e região 
podem conferir os traba-
lhos até domingo (15).
No último final de semana, 
quem passou pelo Bosque 
da Princesa teve o privilé-
gio de se divertir com os 
espetáculos da categoria 
Rua, as apresentações da 
categoria Adulto conti-
nuam no Teatro Galpão.
Os ingressos para con-
ferir os espetáculos são 
solidários, um brin-
quedo, que será doa-
do às crianças carentes. 
A distribuição dos in-
gressos para conferir as 
peças infantis começa às 
14 horas, já para presti-
giar os da categoria adul-
to começa às 19 horas.
A arte-educadora, diretora 
e atriz Mônica Alvarenga 
parabeniza a organização 
do evento e comenta que a 

programação do Feste está 
muito boa, pois, a cidade 
tem recebidos trabalhos 
excelentes, que agradam 
o público de várias idades.
Valério Ribeiro con-
feriu as apresenta-
ções dos espetáculos 
infantis e conta que gostou 
bastante pela interação. 
Esta foi a primeira vez que 
ela conheceu o evento e 
diz que é bacana, porque 
as crianças ficam encan-
tadas e isso é muito legal.
G i s e l e 
Balbino também conferiu 
o teatro com as crianças e 
diz que adorou. “É muito 
bom para as crianças curti-
rem o teatro. As peças são 
muito boas e ensinam os 
pequenos também. Ado-
rei a versão de Rapunzel”.
Leonor de Oliveira Mar-
tins, moradora do Santana, 
conferiu a apresentação 
no Bosque da Princesa e 
conta que gostou bastante
Além dos espetáculos, o 
Festival Nacional de Te-

atro terá programação de 
papos verticais e a oficina 
“Arquiteturas do Corpo – 
História, teoria e prática da 
bodyart e além”, com Mar-
celo Denny, nos dias 11, 
12, 13, e 14 de novembro, 
das 15 às 18 horas, no 
Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina. As 
inscrições estão aber-
tas no Departamento de 
Cultural, telefones 3642-
1080 ou 3643-2690.
Os papos
 verticais serão nos dias 
10 e 15, no museu e no 
Palacete 10 de Julho. No 
dia 10, o tema é “O espa-
ço Cênico Contemporâ-
neo: novas demandas para 
o ator”, com o debatedor 
Ipojucan Pereira, das 19 
às 21 horas, no Palacete 
10 de Julho. E no dia 15, 
o tema “O corpo cons-
truindo uma dramatur-
gia”, com o debatedor 
Eduardo Coutinho, das 
15 às 17 horas, no museu.

Festival Nacional de
Teatro oferece atrações 
até domingo em Pinda

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba investe em 
educação e o mobiliário 
das unidades educacionais 
são novos e adequados. 
O investimento total de 
R$ 2.900.000,00, a verba 
foi destinada para aquisi-
ção de armários, conjun-
tos escolares (carteiras e 
cadeiras), carteiras para 

pessoas com deficiên-
cias, berços, prateleiras, 
expositores, entre outros, 
para todas as unidades.  
Projetos, como a 
B r i n q u e d o t e c a , 
também receberam os 
novos mobiliários. As 
mudanças buscam ge-
rar um ambiente mo-
derno e renovado para 

professores e alunos.
Nas treze creches, por 
exemplo, houve também 
a troca de peças mais es-
pecíficas: foram recebidos 
trocadores, 160 cadei-
rões e 210 carrinhos. As 
creches que atualmente 
estão em obras recebe-
rão os materiais quan-
do estiverem prontas.

Alunos da rede municipal de 
Educação de Pinda utilizam

novos mobiliários
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A equipe de futebol mas-
culino de Pindamonhan-
gaba enfrentou o time de 
Alumínio pela primeira 
partida da semifinal da 
Copa São Paulo e venceu 
por 1 a 0. O jogo ocorreu 
no último domingo (8) e 
de acordo com o técnico 
pindense os representantes 
da “Princesa do Norte” jo-
garam muito bem e o des-
taque é para o grupo todo.

O próximo jogo está mar-
cado para este domin-
go (15) e acontecerá no 
campo do Fluminense, 
às 10 horas. O técnico 
convida a torcida para 
apoiá-los e prestigiar este 
jogo de volta. Ele garante 
que não irá faltar empe-
nho e vontade da equipe.
“A equipe se comportou 
muito bem no primeiro 
jogo da semifinal, dando 

poucas oportunidades para 
o time de Alumínio. Ape-
sar da vitória e da vanta-
gem ampliada para o jogo 
de volta, a equipe está de 
pé no chão e consciente 
que ainda não ganhamos 
nada. A expectativa é a 
melhor possível, o time 
vem jogando um futebol 
de alto nível e melhoran-
do a cada jogo”, comen-
ta o técnico pindense.

Pinda Futebol disputa
semifinal da Copa

São Paulo neste domingo

A equipe de handebol mas-
culino de Pindamonhan-
gaba conquistou o terceiro 
lugar da Liga Paulistana. 
A final ocorreu na tarde de 
domingo (08) no ginásio 
Rita Eni Cândido “Ritoca”, 
no Araretama. O time da 
casa enfrentou Franco da 
Rocha e garantiu o título.
A técnica do time de Pin-
da parabeniza a equipe ca-

dete pelo crescimento ao 
longo do ano, que  possi-
bilitou conquistar o tercei-
ro lugar. Ela destaca que 
não foi nada fácil chegar 
onde chegaram, a jorna-
da foi sofrida e cheia de 
espinhos, mas, todos sou-
beram superar as adversi-
dades e crescer ao ponto 
de ficar entre os melhores.
O handebol de Pindamo-

nhangaba tem conquistado 
destaque no cenário espor-
tivo. A cidade conta com 
atletas muito ágeis e com 
garra. Os interessados em 
fazer parte da família han-
debol de Pinda, devem 
comparecer ao ginásio do 
Alto Tabaú, das 18 às 20 
horas, às terças e quintas, 
ou no Zito, as quartas e sex-
tas das 16h30 às 19 horas. 

Handebol cadete de Pinda 
conquista 3º lugar da

Liga Paulistana

Quem tem a partir de 
50 anos de idade pode 
marcar presença nos 
Jogos Municipais dos 
Idosos - Jomi. Este even-
to é organizado pela 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer. 
Na manhã de domingo (8), 
foram realizadas as pro-
vas de natação no “João 
do Pulo”. A competição de 
atletismo será realizada na 
sexta-feira (13), a partir das 
7h30, no “João do Pulo”.

José Carlos Lemes, 62 
anos, e Maria José Mace-
do, 83 anos, participaram 
da natação e ambos co-
mentam que este esporte 
é muito bom, eles sentem-
se bem em fazê-lo e fica-
ram felizes com os Jomi.
Até o dia 
13 de novembro a Melhor 
Idade poderá se exercitar, 
participando de várias ati-
vidades que serão promo-
vidas. As modalidades ofe-
recidas são atletismo, tênis 
de mesa, dominó, bocha, 

voleibol adaptado, truco, 
buraco, natação, xadrez, 
chute a gol e bola ao cesto.
Os interessados po-
dem fazer as inscri-
ções no próprio local de 
competição, com uma 
hora de antecedência do 
início, ou, antecipada-
mente nos centros es-
portivos João Carlos de 
Olivera, “João do Pulo”, 
e José Ely Miranda, 
“Zito”, Rita Eny Cândi-
do , “Ritoca”, no Arare-
tama, e na Cidade Nova. 

Jomi oferece várias
modalidades em Pinda

O Conselho Municipal 
de Assistência Social - 
CMAS - irá realizar nes-
ta quarta-feira (11) a 3ª 
Audiência Pública das 
entidades, das 9 às 12 ho-
ras, no auditório da Santa 
Casa de Misericórdia. O 
evento acontece em aten-
dimento ao artigo 14 da 
Resolução número 14, de 
2014, do Conselho Nacio-
nal de Assistência Social.
A audiência é aberta a 
todos que desejam co-

nhecer os trabalhos. 
Haverá um momento 
aberto para perguntas, dú-
vidas e esclarecimentos. 
Atualmente, a cidade 
conta com 26 órgãos que 
prestam serviços, são dos 
segmentos idoso, crian-
ça, pessoa com deficiên-
cia e do segmento famí-
lia, criança e adolescente.
Em Pindamonhangaba 
existem muitas organi-
zações não governamen-
tais, ou seja, associações 

que ajudam a comunida-
de de diversas maneiras. 
Aquelas que querem tra-
balhar com recursos pú-
blicos precisam respeitar 
legislações específicas.
As reuniões do CMAS são 
abertas a toda a sociedade 
e acontecem sempre na se-
gunda quarta-feira do mês, 
no período da manhã, na 
Casa dos Conselhos Mu-
nicipais, ao lado do Pa-
lacete 10 de Julho, ou no 
auditório da Prefeitura.

Cidade realiza audiência 
pública das entidades

A escola municipal Yvone 
Apparecida Arantes ficou 
entre os quatro melho-
res projetos da 11ª edição 
do  Prêmio Itaú-Unicef, 
na etapa regional do Es-
tado de São Paulo, cate-
goria pequeno porte, e 
ganhou um certificado de 
semifinalista. O tema do 
prêmio esse ano foi “Edu-
cação Integral: aprendi-
zagem que transforma”.
O projeto inscrito pela 
escola de Pinda foi o 
“Comunidade em Ação”, 
realizado em parceria 
com a A.A.C.A Projeto 
Crescer. Seu objetivo é a 
constituição de um espa-
ço de convivência e for-
mação, desenvolvendo a 

autonomia e a cidadania 
de crianças e adolescen-
tes que vivem em região 
vulnerável socialmente.
Durante o ano de 2014, 
cerca de 72 alunos na 
faixa de 06 a 18 anos fo-
ram atendidos pelo pro-
jeto, com a troca de fai-
xa de 33 alunos no judô. 
Além do esporte, os alu-
nos contam também com 
aulas de sopro e percus-
são. Todos os alunos pas-
saram por escutas psi-
cológicas e mais de 40 
famílias receberam acom-
panhamento domiciliar.
O Prêmio é uma ação con-
junta da Fundação Itaú So-
cial com o Unicef - Fundo 
das Nações Unidas para a 

Infância, coordenado pelo 
Cenpec - Centro de Estu-
dos e Pesquisas em Educa-
ção, Cultura e Ação Comu-
nitária. Criado há 20 anos, 
visa reconhecer projetos 
socioeducativos desenvol-
vidos por escolas públicas.
Após a verificação da 
compatibilidade com o 
regulamento, os projetos 
inscritos são divididos por 
região e por porte para 
terem seu conteúdo ava-
liado documentalmente 
pela Comissão de Sele-
ção Regional, que defi-
ne os 20 seminifinalistas. 
Após essa seleção, os 
projetos recebem visi-
tas técnicas a fim de uma 
análise mais profunda.

Escola de Pinda fica entre 
os melhores projetos do 

Estado pela Unicef
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COMUNICADO 
 
 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA SERRA comunica aos proprietários e 
possuidores de imóveis rurais, com área igual ou menor que 4 (quatro) módulos fiscais (ver 
quantos ha tem o módulo fiscal do município), localizados no Município, que, através de 
Convênio firmado com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo apoiará a 
efetivação das inscrições no Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo – 
SiCAR – SP.  
Para tanto, disponibilizou espaço físico À Avenida XV de Novembro, 829 – Centro, (Prefeitura 
Municipal) no horário de seu expediente de segunda a sexta-feira, (das 08h00min a 11h30min e 
das 13h00min as 17h00min). Pede-se que entre em contato no telefone (12) 36761600, para 
agendar o atendimento com a senhora Nelma Biondi de Angelis.  
O CAR é uma importante ferramenta criada pelo Novo Código Florestal, Lei 12.651/2012, 
obrigatório para todos os imóveis rurais com a finalidade de integrar as informações ambientais 
das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, 
planejamento ambiental e econômico, contra o desmatamento e será obrigatório para concessão 
de crédito agrícola.  
É importante ressaltar que a responsabilidade pela inserção dos dados no SiCAR-SP será dos 
proprietários e possuidores rurais.  
O novo prazo para inscrição é até 05 de maio de 2016, já contemplando a prorrogação de 1 ano 
que foi concedida, sendo que nova prorrogação não será possível conforme previsto na 
legislação. 

Redenção da Serra, 11 de novembro de 2015. 
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Iluminação de prédios pú-
blicos, mutirão de ultras-
sonografias e triagem de 
pacientes nas unidades de 
ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) em novembro 
integram a programação 
da campanha “Taubaté 
Veste Azul” para o com-
bate ao câncer de próstata.
Desde a última quarta-fei-
ra, a sede da Prefeitura de 
Taubaté ganhou uma ilu-
minação especial na cor 
azul. Até a próxima sex-
ta-feira, o Cristo Reden-
tor e o prédio da CTI tam-
bém estarão iluminados.
No dia 21 de novem-
bro, acontece o mutirão 
de ultrassonografia para 
homens mediante agen-
damento nas unidades 
de saúde de Taubaté. Os 

pacientes que tiverem o 
exame solicitado pelo mé-
dico da rede municipal 
poderão solicitar o agen-
damento para esta data.
Já no dia 27 acontece uma 
triagem de pacientes nas 
unidades de ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família). 
Os cidadãos podem parti-
cipar independente da re-
gião onde moram e rece-
bem atendimento médico.
A campanha “Taubaté 
Veste Azul” conta com 
a parceria dos labora-
tórios Labclin e SPX.
A Prefeitura de Taubaté 
também apoia o Instituto 
Lado a Lado pela Vida, que 
promove na manhã desta 
sexta-feira a distribuição 
de folhetos informativos 
e uma palestra sobre a 

importância da preven-
ção do câncer de próstata 
na praça Dom Epaminon-
das. As atividades acon-
tecem entre as 9h e 10h.
Levantamento do Minis-
tério da Saúde identificou 
que no Brasil o câncer de 
próstata é o segundo mais 
comum entre os homens, 
atrás apenas do câncer de 
pele. O foco são homens a 
partir dos 40 anos de idade.
Triagem de Pacientes
Dia: 27 de novembro
Horário: das 7h30 às 
11h e das 12h30 às 16h
Unidades de ESF: Água 
Quente, Esplanada San-
ta Terezinha, São Gon-
çalo, Marlene Miranda, 
Piratininga, Monjolinho, 
Chácara Silvestre, Paiol, 
Barreiro, Santa Tereza.

Taubaté Veste Azul contra 
o câncer de próstata

Dia da Diabetes em 
São Bento do Sapucaí

A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza nos entre os 

dias 21 e 27 de novem-
bro a Semana de Mobili-

zação Contra a Dengue, 
Chikungunya e Zika.

Tremembé realiza 
Semana de Mobilização 

Contra a Dengue, 
Chikungunya e Zika

Dia: 14 de novembro
local: Espaço de even-
tos de Natividade da 

Serra (campo Raspado)
Programação: 15h en-
contro de skatistas

17h primeira lar-
gada do veloterra
22h show luana Camarah

3º Veloterra Noturno em 
Natividade da Serra

A Administração Muni-
cipal por intermédio da 
Secretaria Municipal do 
Trabalho e Promoção So-
cial deu inicio a série de 
cursos de culinária na 
Cozinha Escola do Bair-
ro Nossa Senhora das 
Graças (Loteamento Mu-
nicipal) aos munícipes .

O Curso está sendo exe-
cutado pelo SENAC-SP 
unidade de Taubaté e foi 
uma aquisição da Secreta-
ria que visa proporcionar 
aos munícipes cursos de 
qualificações profissionais 
para a geração de renda.
Vale lembrar que a inau-
guração está prevista para 

o dia 27/11 com a pre-
sença do Secretário de 
Desenvolvimento Social 
Floriano Pesaro, equipe 
da Diretoria Regional de 
Assistência ao Desenvol-
vimento Social e demais 
municípios que desenvol-
veram o projeto SP Solidá-
rio etapa Além da Renda.

Redenção da Serra
Secretaria de Promoção

Social - Aberta inscrições
para diversos cursos


