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A GAzetA dos Municípios

Estrutura é mais uma das 
contrapartidas da Petro-
brás à instalação de gaso-
dutos da Base de Gás do 
Campo Mexilhão. A co-
munidade de pescadores 
do Saco da Ribeira rece-
beu na quarta-feira, 21 de 
outubro, dois ranchos de 
pesca destinados a guardar 
redes, canoas e outros ape-
trechos utilizados em seus 
trabalhos. Os ranchos são 
parte das compensações 
ambientais feitas pela Pe-
trobrás à comunidade de 
Ubatuba como parte do 
PAPP – Programa de Ação 
Participativa para a Pes-
ca - após a instalação de 

A Secretaria de Ação So-
cial em parceria com o 
Sesi, Vesper educação em 
sistema, Casa Noel, Ins-
tituto Sacerdotal de Vida 
Apostólica Jesus Ressus-
citado e Paróquia Jesus 
Ressuscitado oferecem: 
Curso gratuito de plane-
jamento e organização de 
ambientes residenciais.
Aula inaugural: Dia 
29/10/2015 das 8h30 às 
12h30: com informação 
sobre o curso e realiza-
ção das inscrições para a 
primeira turma e cadastro 

O Gestor do Sistema Úni-
co de Saúde do Município 
convida para audiência 
pública onde será apre-
sentado os Balancetes Fi-
nanceiros do 1º e 2º Qua-
drimestres de 2015 sobre 
as despesas e fontes de re-
cursos aplicados na Saúde, 

Desde o início do mês, 
Pindamonhangaba está 
promovendo uma série de 
atividades da campanha 
“Outubro Rosa”. A cam-
panha é realizada por meio 
de parcerias, é um trabalho 
conjunto e o principal ob-
jetivo é alertar as mulheres 
para a prevenção do cân-
cer de mama e do colo do 
útero. CMDM (Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Mulher), Prefeitura de 
Pindamonhangaba - Se-
cretaria de Saúde e Assis-
tência Social, Funvic, e 
demais colaboradores, se 
uniram para fazer com que 
as mulheres se cuidem.
Para fazer com que as 
mulheres mantenham a 
saúde em dia o labora-
tório de análises clínicas 
da Prefeitura, próximo ao 

gasodutos da Base de Gás 
do Campo Mexilhão. As 
construções foram feitas 
na área do Instituto Ocea-
nográfico. A parceria per-
mitirá fomentar pesquisas 
voltadas à área marinha, 
aliando o saber tradicio-
nal dos pescadores com o 
conhecimento acumulado 
pelos pesquisadores para 
fomentar a riqueza dessa 
área oceânica. Como par-
te do mesmo acordo, já 
foram entregues também 
a nova sede da Colônia 
Z-10 de Pescadores, no 
Centro, e um carro frigo-
rífico para transporte de 
pescado e a realização de 

reserva. Carga horária: 4h
Local da aula: Sede do 
Fundo Social na Rua José 
Monteiro Pato, 325 – Jd 
Bom Jesus – Tremembé
Realização do Curso
19/11/15 a 17/12/15 das 
8h30 às 12h30: início das 
aulas abordando o con-
teúdo comportamental.
04/02/16 a 17/03/2016 
das 8h30 às 12h30: 
continuação da abor-
dagem dos ambientes 
e conclusão do curso.
Carga horária: 48h
Documentos para a 

bem como sobre a oferta e 
a produção de serviços na 
rede assistencial própria e 
contratada do 2º Quadri-
mestre de 2015, que acon-
tecerá na Câmara Munici-
pal da Estância Turística 
de Tremembé, neste mu-
nicípio, no dia 26 de ou-

Centro de Especialidades 
Médicas, estará aberto 
neste sábado para coleta 
do preventivo. O públi-
co pode ir ao local entre 
7h30 e 11h30. É necessá-
rio levar o RG e o cartão 
SUS. A equipe orienta que 
mulher não tenha relações 
sexuais nos dois dias ante-
riores ao exame e evite o 
uso de duchas e pomadas.
As unidades de saúde tam-
bém convidam as mulheres 
para participar das ativi-
dades de conscientização 
e para passar nas consul-
tas. Nesta sexta-feira (23) 
terá coleta de preventivo 
e solicitação de mamo-
grafias no Feital, Cidade 
Jardim e na Cruz Grande, 
por exemplo, a partir das 
8 horas. Ações no final de 
semana e na segunda-feira

curso para as mulheres de 
corte e costura, em Picin-
guaba. No evento, o pre-
feito Mauricio destacou 
a importância da luta dos 
pescadores pela ocupação 
do território e reafirmou: 
“temos compromisso com 
os pescadores e estamos 
trabalhando pela munici-
palização do píer do Saco 
da Ribeira para uso da pes-
ca, dos turistas e da presta-
ção de serviços”, finalizou 
Mauricio. Fruto dessa con-
trapartida também é a for-
mação da Associação de 
Pescadores do Saco da Ri-
beira, que fará a gestão do 
espaço de forma coletiva.

inscrições: Cópia do 
RG, CPF e Compro-
vante de residência.
Idade mínima: 16 anos 
completos Valor: Gratuito
Local do curso: Rodo-
via Floriano Rodrigues 
Pinheiro Km 16, Bairro 
Paraíso ( Colégio Vesper)
OBS: para receber o certi-
ficado emitido pelo SESI, 
o aluno deverá ter 75% 
de presença nas aulas.
INSCRIÇÕES: Secretaria 
de Ação Social (Rua José 
Monteiro Pato, 325 – Jd 
Bom Jesus – Tremembé)

tubro de 2015, às 10h, em 
cumprimento à Lei Com-
plementar nº 141/2012.
Contando com sua va-
liosa presença, agrade-
cemos antecipadamente.
Atenciosamente. José 
Marcio Araujo Guimarães
Secretário de Saúde

O CMDM, a Funvic e pro-
fissionais da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba irão re-
alizar panfletagem e fazer 
ações de conscientização 
para a prevenção do cân-
cer de mama e colo do 
útero no Shopping Pátio 
Pinda das 14 às 20 horas. 
Esta atividade acontece-
rá nos dias 23, 24 e 25.
No sábado (24) acontece 
o Mombaça Rosa e Ca-
minhada Rosa no bairro. 
As ações terão início às 9 
horas e o público poderá 
participar das atividades 
no Centro Comunitário.
No domingo (25), a ci-
dade terá mais uma eta-
pa do Circuito Corrida 
de Rua. A largada será às 
9 horas e os atletas parti-
rão do Parque da Cidade.

Prefeito de Ubatuba
entrega rancho de pesca

no Saco da Ribeira

Inscrições abertas: Curso 
gratuito de planejamento e 
organização de ambientes 
residenciais em Tremembé

Prefeitura de Tremembé 
convida população para
audiência pública sobre

recursos aplicados
na Saúde

Cidade de Pinda realiza
várias ações do
Outubro Rosa
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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

A data da Páscoa no Ocidente é o primeiro domingo após a primeira Lua Cheia do 
equinócio da primavera. Se a Lua Cheia cair em um domingo, o da Páscoa será o 
seguinte. Isso faz com que o Domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 26 de 
abril. Esta norma fixou-se após muitas controvérsias, após o século 8.
***
Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental em gru-
pos que vão de 8 a 10 indivíduos. O peso médio desses animais é de 140 a 275 
quilos e podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, devido a grande oferta 
de alimento podem atingir até 300 quilos. A maturidade sexual ocorre entre 7 e 8 
anos e a fase adulta chega aos 18 anos nos machos e aos 14 anos nas fêmeas. São 
duas as espécies reconhecidas e separadas por mil quilômetros: os gorilas negros e 
os pardos. Os primeiros vivem na parte ocidental da floresta equatorial e os outros 
próximos aos vulcões, no antigo Congo. Para atacar correm rapidamente na direção 
do inimigo, batendo no peito com as mãos fechadas, vagarosamente. Quando uma 
fêmea morre os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e torna-se presa fácil 
para os caçadores, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade conti-
nuam na busca desses animais.

Humor

A professora entusiasmada elogia redação da aluna:
- Está ótima! Não teve nenhuma ajuda?
- Não senhora, minha irmã a escreveu sozinha...
***
A mãe pergunta:
- Filho, por que é que quando eu pergunto se você foi à aula você fecha os olhos?
- É porque a minha professora costuma dizer que vê nos meus olhos quando eu 
minto.
***
O professor diz:
- João tem 6 laranjas. Pedro deu-lhe 12 e ele deu 7 ao Antônio. Com quantas laran-
jas ele ficou? 
Diante deste complicado problema foi geral o silêncio de total classe.
- Então? Ninguém sabe a resposta?
E um aluno, responde:
- É que nós, nessas contas, só fazemos com maçãs!
***
E a menina chegando em casa, comenta com a mãe:
- Sabe mamãe, minha redação comoveu a professora.
- É mesmo?
- Sim. Ela disse-me que lhe dava pena.
***
O noivo ao padre:
- Padre, o senhor acha correto alguém lucrar com o erro dos outros?
- É claro que não, meu filho!
- Então me devolva o dinheiro que eu te paguei para fazer o meu casamento...

Mensagens

Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância de aprender de 
novo, que abre seu coração para sentir e ouvir. Sábio é aquele que permanece em si-
lêncio, observando os passos da mente, nas fragrâncias das flores, os lugares escon-
didos dentro de seu ser. Sábio é aquele que ouve antes de falar, que sorri antes de 
chorar, que permanece quieto para sentir o frescor da noite em seu interior. Sábio 
é aquele que diz sim para a vida, que desperta o amor em si e em seu semelhante, 
na intenção de criar um mundo para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante 
que vê, como Deus que não vê. Sábio é aquele que vive e sabe viver.
***
Acredite no poder da oração. As boas intenções empregadas na prece deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecido ao aparecimento de melhorias, criando 
estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos de vida, vencer 
problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora da oração, se entregue nas 
mãos de Deus, crendo que Ele sempre responde a uma oração que parte do coração. 
Creio estar em comunhão com as forças que a tudo comandam, nada devemos te-
mer. A oração sincera libera benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para aprender. Uma 
vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas oferece maiores 
oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o que acontece, pode ser que 
você tenha escolhido uma vida mais difícil, de modo a acelerar o seu progresso 
espiritual. Às vezes um acontecimento negativo, tal como a perda de um emprego 
pode ser a mão que abre uma porta para outra oportunidade melhor. Tenha paci-
ência, pois o destino pode necessitar de um pouco a mais de tempo para tecer sua 
tapeçaria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida, onde participamos de uma comunidade em que todos estão 
aprendendo as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Diga-me com quem andas e eu direi que tu és.

Homem galinha se tomar chuva vira canja.

É melhor não cutucar a onça cm vara curta.

Herói é um covarde que não teve tempo de fugir.

É melhor prevenir do que remediar.

O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.

Os médicos e enfermeiros 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba participaram 
de uma atualização sobre 
psoríase. Dia 29 de outu-
bro é a data mundial de 
conscientização da doen-
ça. Esta atividade ocorreu 
na manhã de quinta-feira 
no auditório da Prefei-
tura e foi realizada por 
meio AbbVie -  Brasil.
De acordo com re-
presentantes da 
AbbVie, durante o mês 
inteiro a empresa divul-
ga a doença para que as 
pessoas a conheçam e a 
capacitação para médicos 
e enfermeiros é realizada 
em diversos lugares com o 
objetivo de fazer com que 
o diagnóstico seja feito de 
forma correta e as pesso-
as sejam conscientizadas, 
evitando o preconceito, 

pois, as pessoas que têm 
psoríase sofrem muito.
A atualização, em Pinda-
monhangaba, foi minis-
trada pela dermatologista 
Fernanda Caldeira Pinto. 
Os profissionais da rede 
de saúde receberam in-
formações sobre os vários 
tipos de lesões que podem 
ocorrer, sintomas mais co-
muns, doenças relaciona-
das à psoríase, tais como: 
doença de Crohn, diabe-
tes, obesidade, risco car-
diovascular, entre outras.
Com mais esta ação rea-
lizada, os médicos e en-
fermeiros poderão iden-
tificar a doença de forma 
precoce e encaminhar 
os pacientes para fazer 
o tratamento adequado.
Ações da Prefeitura
Todas as unidades de saú-
de irão fazer ações de 

conscientização sobre a 
doença. Materiais infor-
mativos estarão disponí-
veis em todas elas, além 
disso, será realizada uma 
ação de panfletagem e 
orientação na Praça Mon-
senhor Marcondes, no dia 
29, a partir das 14 horas.  
Entenda o que é a doença
É uma doença inflamatória 
da pele, crônica, autoimu-
ne e não é contagiosa. 
Ocorrem lesões averme-
lhadas e descamativas, 
geralmente em forma de 
placas, no couro cabeludo, 
unhas, mãos, pés, cotove-
los e joelhos. Ela pode afe-
tar qualquer parte do corpo.
As causas da psoríase 
podem ser genéticas, es-
tresse emocional, infec-
ções, traumas físicos e 
psíquicos, tabagismo e 
alcoolismo, entre outras.

Médicos e enfermeiros
participam de atualização 

sobre psoríase

A Prefeitura de Tauba-
té entrega no próximo 
dia 27, a nova unida-
de de ESF (Estratégia 
de Saúde da Família) do 
Estoril.  O ESF do Estoril 
contará com uma equipe 
composta por um médi-
co e uma enfermeira, ge-
neralistas, dois técnicos 
de enfermagem, um den-
tista, um pediatra para 
apoio e agentes comuni-

tários de saúde. O médi-
co da unidade atenderá 
100 consultas semanais, 
além das visitas domi-
ciliares, conforme a de-
manda do local. Essas 
obras fazem parte da re-
organização do sistema 
de saúde do município, 
que está em processo de 
reestruturação comple-
ta, com investimentos 
próprios, do Estado e da 

União. Foram inaugu-
radas até o momento 17 
unidades de Pamos (Pos-
tos de Atendimento Mé-
dico e Odontológico) e 
uma de ESF. A do bairro 
Estoril será a 19ª unidade 
da Atenção Básica. Ser-
viço A cerimônia acon-
tecerá no dia 27 de ou-
tubro de 2015, às 10h, à 
rua Maria da Paixão Sil-
veira Peixoto, 55, Estoril.

Estoril ganha unidade 
de Estratégia de Saúde 
da Família em Taubaté
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do De-
partamento de Licencia-
mento Ambiental, realiza a 
coleta de pilhas e baterias 
para evitar descarte inade-
quado que pode causar po-
luição e riscos à saúde hu-
mana. A população pode 
entregar estes materiais 
nas escolas municipais 
ou no Viveiro, localizado 
na rua Noel César Pires, 
sem número, Chácaras 
Reunidas, próximo à Ave-
nida Professor Manoel 
César Ribeiro. Esta ação 
é realizada respeitan-
do a legislação vigente.
Em decorrência do “Pro-
grama Município Verde 
Azul” os municípios de 
Pindamonhangaba, Tauba-
té e Tremembé realizaram 
ações conjuntas de meio 
ambiente. Nos meses de 
agosto e setembro foi rea-
lizada uma campanha nos 
municípios a fim de cole-
tar pilhas e baterias usadas 
e destiná-las corretamente. 

Em Pindamonhangaba a 
campanha aconteceu nas 
escolas municipais que ao 
todo arrecadaram 148,2 kg. 
Taubaté contribuiu com 30 
kg e Tremembé com 15 
kg, totalizando 193,2 kg.
O material coletado foi 
enviado para a empresa 
GM&CLog em São José 
dos Campos-SP, sem cus-
tos ao município. Esta 
empresa foi indicada pela 
ABINEE - Associação 
Brasileira da Indústria Elé-
trica e Eletrônica - a qual 
forneceu um “Laudo de 
Recebimento” que o muni-
cípio de Pindamonhangaba 
descartou adequadamen-
te suas pilhas e baterias.
De acordo com as in-
formações do Departa-
mento de Licenciamento 
Ambiental, as empresas 
deverão assumir seus 
próprios custos para o 
descarte desses materiais.
No Brasil, as pilhas e ba-
terias exauridas são des-
cartadas no lixo comum 

por falta de conhecimen-
to dos riscos que repre-
sentam à saúde humana 
e ao ambiente, ou por 
carência de outra al-
ternativa de descarte.
Esses produtos contêm 
metais pesados como 
mercúrio, chumbo, cá-
dmio, níquel, entre ou-
tros, potencialmen-
te perigosos à saúde. 
Esses metais, sendo bioa-
cumulativos, depositam-se 
no organismo, afetando 
suas funções orgânicas. 
Outras substâncias tóxicas 
presentes nesses produtos 
podem atingir e contami-
nar os aquíferos freáticos, 
comprometendo a qualida-
de desses meios e seu uso 
posterior como fontes de 
abastecimento de água e 
de produção de alimentos. 
Veja a relação das escolas 
em que você pode levar 
suas pilhas e baterias, no 
site oficial da prefeitura: 
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

Pinda realiza coleta de
pilhas e baterias

De acordo com Rafael de 
Almeida Oliveira, geren-
te de infraestrutura esta 
semana a reforma execu-
ta a reforma de umas das 
secadoras. “Estamos tro-
cando os queimadores e 
refazendo as tubulações 
da máquina. Na estrutura 
do empreendimento esta-

mos colocando piso e re-
vestimento, na chamada 
área limpa da lavanderia e 
providenciando o desloca-
mento da centrifuga”, ex-
plicou ele. Entenda o caso: 
No momento a lavanderia 
da Santa Casa passa por 
uma reforma em sua lavan-
deria, que operava há anos 

e anos de forma periclitan-
te e precária.  O dinheiro 
para viabilizar esta refor-
ma foi adquirido durante 
a festa de São Pedro Pes-
cador deste ano, através da 
tradicional barraca da San-
ta Casa. A equipe de mão 
de obra é formada por fun-
cionários da Santa Casa.

Reforma de lavanderia da 
Santa Casa de Ubatuba 

Na próxima sexta-feira, 
dia 23, o Secretário do 
Estado do Emprego e Re-
lações do Trabalho, José 
Luiz Ribeiro, estará em 
Taubaté para uma reunião 
que acontecerá na Câmara 
Municipal, sobre políti-
cas públicas referentes à 

recuperação dos níveis de 
emprego em nossa cidade 
e região. A Prefeitura de 
Taubaté estará presente, 
através do Prefeito Mu-
nicipal, Secretaria de De-
senvolvimento e Inovação 
e Emprega Taubaté. Na 
reunião estarão presentes 

também outras autorida-
des e entidades do Esta-
do e da região. O evento 
acontecerá no dia 23 de 
outubro, às 16h, no Plená-
rio Jaurés Guisard, na Câ-
mara Municipal, à Av. Pro-
fessor Walter Taumaturgo, 
208 - Jardim das Nações.

Prefeitura de Taubaté participa 
de evento com Secretário

Estadual do Trabalho
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Com a chegada do Ou-
tubro Rosa a Paróquia 
Jesus Ressuscitado, ma-
triz da Comunidade 
Rosa Mística no bairro 
Flor do Campo em par-
ceria com a Secretaria de 
Saúde de Tremembé resol-
veu aproximar ainda mais 
a sua comunidade. Nesta 
sexta-feira, dia 23,  diver-

Nesta semana, a Vigilân-
cia Sanitária da Prefeitu-
ra de Tremembé realizou 
o Dia D da Campanha 
“Eliminando a Capina 
Química nas Cidades Pau-
listas”, que prosseguirá 
dentro das ações de roti-
na da equipe na cidade. 
A capina química é um 
procedimento que consiste 
na utilização de produtos 
tóxicos para o combate 
de plantas invasoras ou 
plantas daninhas. É ca-
racterizada pelo uso in-
discriminado de substân-
cias tóxicas diversas em 
inúmeros locais urbanos 
e periurbanos, ocasionan-
do efeitos nocivos à saú-
de e ao meio ambiente.
A capina química é uma 
prática não autorizada e 
em desacordo com a le-
gislação vigente no Brasil, 

O L’Étape Brasil by Le 
Tour de France está che-
gando e  o final de se-
mana de 23 a 25 de 
outubro será bem movi-
mentado para os atletas, 
famílias e moradores de 
Cunha. Além dos 2 mil 
ciclistas, segundo a or-
ganização e Prefeitura de 
Cunha, está estimado o 
número de 14 mil pessoas 
na cidade, durante o perí-
odo do evento. E para en-
treter a todos, o Village do 
L’Étape Brasil, localizado 
no Parque dos Lavapés, 
terá diversas ativações e 
ações. Para os ciclistas, 
Bike Park, estações de 
limpeza e serviços de me-
cânica para bicicleta, são 
alguns dos serviços ofe-
recidos aos que quiserem 
fazer a última revisão para 
o grande desafio de do-
mingo, dia 25 de outubro. 
Ainda na área do ciclista, o 

sas ações serão realizadas 
na sede da Paróquia lo-
calizada na Alameda dos 
Agapantos, 219, Flor do 
Campo a fim de conscien-
tizar a população sobre 
a realização dos exames 
preventivos de mama e 
do colo do útero. Have-
rá das 8h às 16h realiza-
ção de testes rápidos de 

já que os produtos agro-
tóxicos herbicidas não 
são autorizados pela An-
visa para o meio urbano 
e periurbano das cidade. 
Além disso, todos os 
agrotóxicos são tóxicos, 
com feitos que variam 
dependendo do produto. 
“O trabalhador e a po-
pulação que se expõe a 
quantidades pequenas ou 
moderadas, mas de for-
ma contínua, não percebe 
que está sendo intoxicado 
aos poucos e pode adoe-
cer”, explica o chefe da 
Vigilância Sanitária Mu-
nicipal Wagner de Lima.
As crianças são as mais 
vulneráveis e sujeitas 
à intoxicação, sobretu-
do quando fazem uso de 
espaços públicos para 
brincar ou quando es-
tão sentadas ao chão e 

Museu do Tour vai mostrar 
uma homenagem aos bra-
sileiros que mais se desta-
caram no Tour de France, 
com fotos, objetos e bikes. 
O local também será pal-
co de um grande encontro 
dos campeões. No sába-
do, dia 24, a partir das 16 
horas, os ciclistas Luciano 
Pagliarini, Mauro Ribei-
ro, Renan Ferraro e Pe-
dro Delgado, embaixador 
do evento, farão um bate 
papo com os inscritos, 
com direito a autógrafos e 
seção de fotos. E para os 
familiares, amigos e mora-
dores de Cunha, a progra-
mação também é intensa. 
Área kids, feira e oficina 
de cerâmica com a tradi-
cional queima do Raku e 
a competição de forno, e 
food trucks, incluindo a 
Coffee Bike da NESCA-
FÉ® Dolce Gusto®, com 
degustação de produtos. 

HIV, Hepatite e Sífilis 
e coleta de preventivo.
As interessadas devem 
levar RG e Cartão SUS. 
Os testes são gratuitos.
O ESF Maracaíbo re-
aliza normalmen-
te a campanha durante 
todo o mês de outubro.
Maiores informa-
ções : 3607-1025

levam à boca objetos e 
alimentos que estão con-
taminados com o veneno. 
O mesmo acontece com os 
animais domésticos, como 
cães e gatos, que podem 
sofrer algum tipo de intoxi-
cação — seja pela água que 
ingerem ou pelo con-
sumo de capim, se-
mentes e alimentos es-
palhados pelas ruas.
De maneira geral, não 
há permissão de uso de 
agrotóxicos nas cida-
des. No meio urbano, a 
utilização deste tipo de 
produto só se justifica 
em casos de epidemia e 
quando recomendado pe-
las autoridades sanitárias. 
Quem verificar a prática 
da capina química na cida-
de pode efetuar denúncia 
na Ouvidoria Municipal 
pelo telefone 3607-1025.

O Village abre ao público 
na sexta-feira às 14 horas 
e os ciclistas já poderão 
retirar seus kits. Dentro 
do Village, no palco aber-
to, também acontecerão 
os briefings técnicos, que 
ocorrem na sexta-feira, 
dia 23, às 18 horas, e no 
sábado, 24, às 11, 15 e 17 
horas. No domingo, 25 
de outubro, a prova co-
meça às 7 horas e a partir 
das 11 horas, a tradicional 
Pasta Party irá receber os 
atletas após a prova e, às 
14 horas, a grande pre-
miação do evento acon-
tece no palco aberto do 
Village L’Étape Brasil. 
Paralelo ao Village, a 
Escola Carlito Maia re-
aliza a exposição Tradi-
ções e Belezas de Cunha, 
com fotos de José Amaral 
(www.joseamaral.com.br) 
e Marco Estrella (www.
marcoestrella.com.br).

Outubro Rosa Comunidade
Rosa Mística na Flor do 

Campo com diversas ações

Vigilância Sanitária inicia 
campanha de combate à
capina química na cidade

de Tremembé

Village do L’Étape
Brasil terá encontro de 
campeões do Tour de 

France e diversas atrações

As praças Dom Epami-
nondas, no Centro, e Vila 
Rica, na Estiva, recebem a 
escola Casarão da Música 
e a cantora Patrícia Oli-
veira neste fim de semana 
pelo “Show na Praça”. No 
sábado, 24, a escola Casa-
rão da Música se apresenta 
na Dom Epaminondas, às 
9h30. Cerca de 40 alunos 
de todas as faixas etárias 

tocam os mais variados 
estilos musicais, desde 
MPB, passando por serta-
nejo até pop rock. Entre 
os destaques estão músi-
cas de Raça Negra, Jorge 
e Mateus e Jota Quest. 
No domingo, 25, Patrí-
cia Oliveira canta na Pra-
ça Vila Rica a partir das 
9h30. Natural de Taubaté, 
Patrícia tem gosto pelo 

canto desde criança e in-
fluenciada por sua irmã, 
que também é cantora, 
decidiu se tornar profis-
sional. Com seu eclético 
repertório, Patrícia prome-
te um show para todos os 
gostos. Entre os destaques 
estão músicas da cantora 
de MPB Ana Carolina e da 
sertaneja Paula Fernandes. 
As atrações são gratuitas.

Show na Praça movimenta 
Taubaté neste fim de semana

“JOVEM  RADICADO EM
TREMEMBÉ SE LANÇA NA  POLÍTICA”

        O jovem idealista Giovane Venturelli (20 anos) natural de Itajubá  e radicado em Tremembé 
vem se despontando politicamente. Em 2012, com apenas 17 anos foi candidato à vereador em Tre-
membé, sendo o candidato mais jovem do Brasil.
        Na época, Giovane Venturelli teve uma média equivalente  de 117 votos, mas não foi eleito.
       Atualmente trabalha e estuda em Taubaté, e leva consigo metas e objetivos para uma nova Tre-
membé, e enfatiza que “não existe apenas um melhor caminho para se chegar aonde se deseja, por 
isso mesmo trabalhando e estudando vem elaborando projetos para o crescimento de sua cidade”
         De acordo com o ativista cultural Alberto Mazza, o idealismo do jovem Giovane Venturelli vem 
mostrar que os jovens precisam agregar no mundo político, eles não podem ficar alienados.
         O jovem Giovane Venturelli neste dia 15/10 homenageou todos os professores da Escola Amá-
lia Patto, em Tremembé, na ocasião da homenagem compareceram  cerca de 30 professores.
        No próximo dia 30/11, na Escola Amália Patto, o jovem idealista Giovane Venturelli em par-
ceria com o Vice-Presidente da Avla “Alberto Mazza” (da Academia Valeparaibana de Letras e 
Artes) promovem o evento Choque Térmico Arte e Cultura Avla, com Exibição de curta-metragem, 
música, teatro, dança, poesia, sorteio de livros, tudo em prol da Educação e Cultura para a cidade 
de Tremembé.
          O jovem idealista Giovane Venturelli em 2016  se lança novamente a candidato à vereança da 
cidade de Tremembé, e enfatiza ser a oposição viva para a cidade.
          Na foto 1 - O jovem Giovane Venturelli com os professores da Escola Amália Patto em come-
moração ao Dia do Professor.
         Na foto 2 - O Vice-presidente da Avla  Alberto Mazza, a diretora Mara Lúcia de Oliveira (da 
Escola Amália Patto), e o jovem idealista Giovane Venturelli.


