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A GAzetA dos Municípios

X Festipoema premia 
destaques em Pinda

Paraibuna terá decoração 
de Natal com enfeites
confeccionados com
materiais recicláveis

Bosque recebe 100
novas árvores em Pinda

O X Festipoema Festi-
val de Poemas de Pinda-
monhangaba recebeu, as 
apresentações dos poemas 
concorrentes deste ano. 
O evento visa estimular a 
criação poética e a arte da 
interpretação, e foi aberto 

A Diretoria Municipal de 
Esporte, Turismo e La-
zer vem coordenando um 
trabalho de confecção de 
enfeites natalinos que irão 
decorar a praça da Matriz, 
Calçadão, praça do Merca-
do e outras áreas urbanas 
da cidade. Os enfeites são 
produzidos a partir do re-
aproveitamento de mate-
riais recicláveis, uma boa 
parte deles doados pela 
população.
     Denominado de “Natal 
Sustentável”, o trabalho 
de confecção conta com a 

O Bosque da Princesa está 
recebendo o plantio de 100 
novas árvores. As mudas 
de embiruçu e jequitibá 
rosa estão sendo plantadas 
desde a sexta-feira (28) 
por toda a área.
De acordo com infor-
mações do Departamen-
to de Meio Ambiente da 
Prefeitura, responsável 

a participação de poetas 
de todo o país.  Foram 
premiados os autores dos 
três melhores trabalhos 
das três categorias (adul-
to, juvenil e infantil) e os 
três melhores intérpretes, 
além do vencedor do Prê-

ajuda de um grupo de vo-
luntários, que produzem 
artigos como: árvores de 
Natal, bonecos de neve, 
Papais Noéis, guirlandas 
(arcos decorativos), velas 
natalinas, sinos, dentre ou-
tros itens.
     A Diretoria de Espor-
te, Turismo e Lazer conta 
com a colaboração de co-
merciantes e moradores, 
quanto à doação de mais 
materiais recicláveis: gar-
rafas PET, CDs, rolos de 
papel higiênico, madei-
ras, pneus, pisca pisca, e 

pelo plantio das mudas,  
as árvores estão sen-
do plantadas para a re-
composição da flora.  
O Bosque da Princesa 
conta com diversas árvo-
res antigas, muitas delas 
centenárias e algumas per-
to do encerramento de seu 
ciclo natural.
O plantio está sendo re-

mio Revelação. A realiza-
ção do Festipoema é uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento 
de Cultura, e a Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras. 

tinta automotiva (spray 
ou galão) nas cores: dou-
rado, verde e vermelho. 
Os materiais podem ser 
entregues na sede da Dire-
toria de Esporte, na Praça 
Canuto do Val, 15, ao lado 
da Biblioteca Municipal.
     A previsão é que a de-
coração natalina com pro-
dutos sustentáveis seja 
instalada neste mês de 
novembro e inaugurada 
no dia 27 deste mês, junta-
mente com o presépio.
     Outras informações 
pelo telefone: 3974-2030.

alizado pela equipe da 
Prefeitura mas, segundo 
o que adiantou o dire-
tor de Meio Ambiente,  
serão separadas algu-
mas mudas para se-
rem plantadas com  
alunos do município, co-
laborando também para a 
formação de sua conscien-
tização ambiental.

Começam as inscrições 
para o Campeonato

Municipal de Futebol
Veteranos 40 Anos

em Caraguá 

Estão abertas as inscri-
ções para o Campeona-
to Municipal de Futebol  
Veteranos 40 anos. As fi-
chas podem ser retiradas 
na Secretaria de Esportes, 
no Jardim Britânia. O ho-

rário de atendimento é das 
8h30 às 17h.  
 O Congresso Técni-
co será na quarta-feira 
(9), às 20h, no Centro  
Esportivo Municipal Ubal-
do Gonçalves (Cemug). O 

prazo de inscrições encer-
ra na data do Congresso 
Técnico.  
 A Secretaria de Esportes 
fica na Av. José Herculano, 
50 – Jardim Britânia. O te-
lefone é (12) 3885-2200.
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Curiosidades

O quiabo é o fruto da “Abelmoschus esculentus”, uma planta da família da mal-
va (malváceas). Quiabo é uma hortaliça de clima quente e originária da África, 
sendo trazida para o Brasil pelos escravos. Desde então, a hortaliça passou a fa-
zer parte da culinária brasileira, um exemplo é o frango com quiabo, um símbolo 
da cozinha de Minas Gerais. Na verdade, o quiabo é uma cápsula fibrosa cheia 
de sementes que é colhida antes de chegar à fase de maturação. Geralmente, a 
hortaliça é verde, possui uma forma de cápsula, é seca e apresenta um líquido 
viscoso em seu interior. O fruto possui uma quantidade significativa de vitamina 
C, entretanto, a mesma se perde durante o cozimento. Mesmo assim, o quiabo é 
um alimento nutritivo, é rico em vitamina A, importante para o bom estado da 
visão, vitaminas do complexo B, fundamentais para o processo de crescimento, 
além disso, de cálcio, ferro, fósforo e cobre importantes para a formação dos 
ossos, dente e sangue. Em razão de ser um fruto de fácil digestão, o quiabo 
também é indicado no caso de infecção do intestino, bexiga e rins. O quiabo é 
consumido frito, cozido ou refogado, no preparo de pratos e saladas. Na hora 
de comprar é aconselhável optar por frutos firmes, sem manchas e com compri-
mento menor de doze centímetros. Além disso, deve-se consumir o fruto rapida-
mente, pois o mesmo pode ficar murcho e escurecer em seguida. Uma solução 
prática para evitar a goma viscosa do quiabo, pouco apreciada, é pingar algumas 
gotas de limão enquanto estiver cozinhando. Os maiores produtores mundiais do 
fruto são: Índia, Paquistão, Gana e Egito.

Humor

Quando voltei da pescaria com o balde cheio de peixes, meu vizinho perguntou:
- Você pescou todos esses peixes?
- Não! Estes são os peixes suicidas que se afogaram no meu balde.
***
Um sujeito chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou pra casa! Minha sogra voltou pra casa!
 - Meu amigo, isso não é uma notícia ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou pra casa de saúde!
***
Na aula de medicina, o professor se dirige ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
- Quatro? Replica o professor, arrogante, daqueles que sentem prazer em tripu-
diar sobre os erros dos alunos. Traga um feixe de capim, pois temos um asno na 
sala! Ordena o professor ao seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! Replicou o aluno ao auxiliar do professor.
O professor ficou ainda mais irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era, 
entretanto, o humorista Aparício Torelly Aporelly (1896/1971), mais conhecido 
como o “Barão de Itararé”. Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de cor-
rigir o furioso mestre:
- O senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós temos quatro, dois meus 
e dois seus. Nós é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e 
delicie-se com o capim.
“A vida exige muito mais compreensão do que conhecimento! Às vezes as pes-
soas, por terem um pouco mais de conhecimento, ou acreditam que tem e se 
acham no direito de subestimar os outros”.

Mensagens

Um casal, recém-casados, mudou-se para um bairro muito tranqüilo. Na pri-
meira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou 
através da janela em uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou 
com o marido:
- Que lençóis sujos ela está pendurando no varal! Está precisando de um sabão 
novo. Se eu tivesse intimidade perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as 
roupas.
O marido observou calado.
Alguns dias depois, novamente, durante o café da manhã, a vizinha pendurava 
lençóis no varal e a mulher comentou com o marido:
- Nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade 
perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar roupas!
E assim a cada dois ou três dias, a mulher repetia seu discurso, enquanto a vizi-
nha pendurava suas roupas no varal. Passado algum tempo a mulher se surpre-
endeu ao ver os lençóis muito brancos sendo estendido e empolgada foi dizer 
ao marido:
- Veja, ela aprendeu a lavar as roupas. Será que outra vizinha ensinou? Porque 
eu não fiz nada.
E o marido calmamente respondeu:
- Não, é que hoje eu levantei cedo e lavei os vidros da nossa janela.
E, assim é. Tudo depende da janela, através da qual observamos os fatos. Antes 
de criticar, verifique se você faz alguma coisa para contribuir, verifique seus 
próprios defeitos e limitações. Olhe, antes de tudo, para sua própria casa, para 
dentro de você mesmo. Só assim poderemos ter noção do real valor dos nossos 
amigos. Lave sua vidraça. Abra sua janela.

Pensamentos, provérbios e citações

Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.

Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.

Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.

Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

Toda força será fraca se não tiver unida.

Um pai é tesouro, uma mãe um consolo e um amigo é ambos.
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Poesia livre em
Santo Antônio do Pinhal

Santo Antônio do Pinhal
O perigo está submerso

Uma noite de poesia e mú-
sica para inspirar. Sábado 
(05/11), às 20h, no Audi-
tório Municipal, acontece 
o 15º Sarau das Estações: 
Primavera. Vamos falar 
dos 100 anos de poesia de 
Manoel de Barros, o pan-
taneiro.
Durante o evento livros 
de poesia serão disponi-
bilizados para serem apre-
ciados pelos presentes e 
para quem sentir vonta-

É sempre bom lembrar 
que o clima mais quente 
e chuvoso é perfeito para 
a proliferação do aedes 
aegypti. O problema da 
dengue, chikungunya e 
zika está diretamente liga-
do à falta de respeito com 
o meio ambiente. Fique 

de de declama-las o mi-
crofone estará liberado.  
Já que o sarau é dividido 
por atrações programadas 
e intervenções do públi-
co. Conta também com a 
participação de alguns in-
tegrantes do Projeto Mon-
tanh’arte.
O Sarau das Estações foi 
criado pela professora 
Célia Helena que sentiu 
a necessidade de espalhar 
cultura e ampliar o acesso 

atento, elimine a água pa-
rada e não jogue lixo na 
natureza. Deixe o agen-
te de saúde entrar em seu 
quintal para avaliar pos-
síveis focos do mosquito.  
Precisamos da sua colabo-
ração. Cuidar da natureza 
e manter nossa cidade lim-

à poesia. Inicialmente era 
realizado na casa de Célia, 
mas como a ideia cativou 
um público grande o pro-
jeto cresceu e atualmen-
te acontece no Auditório 
Municipal com entrada 
gratuita. No total, são 
quarto edições por ano.
Uma realização em parce-
ria com a Secretaria Mu-
nicipal de Turismo e Cul-
tura de Santo Antônio do 
Pinhal.

pa é responsabilidade de 
todos!
Denuncie locais que pos-
sam servir como criadouro 
do mosquito, ligue: (12) 
36661871 e peça para falar 
no setor da vigilância sani-
tária. Sua ajudar faz toda 
diferença.
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Estão abertas as inscrições 
para cursos em Ilhabela

2º Torneio de Taekwondo
de Ilhabela no

Ginásio de Esportes 
“Oscar Schmidt”

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio das Secretárias 
de Obras e Turismo, infor-
ma que as inscrições para 
o curso gratuito de “Quali-
ficação para o atendimento 
à pessoa com deficiência e 
com mobilidade reduzida” 
estão abertas.
O curso será ministrado 
no dia 8/11 (terça-feira) 
na Biblioteca Municipal 
da Barra Velha em três ho-
rários: das 9h às 12h, das 
14h às 17h, e das 18h às 

Edição contará com a pre-
sença da representante 
olímpica Júlia Vasconce-
los, de São José dos Cam-
pos
O Ginásio de Esportes 
“Oscar Schmidt” na Bar-
ra Velha sediará neste fi-
nal de semana, 5 e 6 de 
novembro, as disputas do 
2º Torneio de Taekwondo 
de Ilhabela, reunindo os 
melhores atletas do litoral 
norte na modalidade.
O evento, promovido pela 
Prefeitura de Ilhabela por 
meio das secretarias muni-
cipais de Esportes, Lazer 
e Recreação e de Educa-
ção, além do professor 
de Taekwondo, Kyosa-
nim Márcio Leopoldino 
dos Santos, terá atletas de 
várias cidades da região 
como São José dos Cam-
pos, Atibaia, Caçapava, 
Santa Branca, Guaratin-
guetá e Caraguatatuba, 
além de Ilhabela.
A programação tem início 
no sábado (5/11), onde das 
16h às 20h será realizado 
o “Seminário sobre Arbi-
tragem”, na sala de Artes 
Marciais da Secretaria de 

21h.
A Prefeitura de Ilhabela 
atenta ao potencial turís-
tico das pessoas com de-
ficiência ou mobilidade 
reduzida e tendo em vista 
que elas necessitam de um 
atendimento diferenciado, 
de acordo com suas espe-
cificidades e limitações, 
apresenta neste curso uma 
cartilha com sugestões 
para a adequação de espa-
ços e orientações através 
de dicas de atendimento 

Esportes, Lazer e Recre-
ação. Na ocasião, serão 
abordados assuntos sobre 
a atualização das regras do 
taekwondo, além de expli-
car aos atletas o contato 
com o colete eletrônico. Já 
no domingo (6/11), às 8h 
será aberto o Ginásio de 
Esportes “Oscar Schmi-
dt” e às 9h45 começam os 
combates, onde serão rea-
lizadas também  atividades 
de chute em altura, luta de 
bastão e movimento de-
fesa/ataque (poomsae). A 
grande novidade do tor-
neio desse ano é que serão 
utilizados coletes eletrôni-
cos DAEDO nas lutas.
Os combates serão divi-
didos em oito categorias: 
Mirim (até 8 anos), Infan-
til (9 a 11 anos), Cadete 
(12 a 14 anos), Juvenil (15 
a 17 anos), Sub21 (16 a 
21 anos), Adulto (18 a 30 
anos) e Máster (acima de 
30 anos).
Um dos grandes destaques 
da competição será a pre-
sença da atleta de São José 
dos Campos, Júlia Vascon-
celos, medalhista de Prata 
nos Jogos Sul-americanos 

norteadas pelo Decreto 
Federal nº 5.296/04, pela 
Lei Federal nº 13.146/15 
– Estatuto da Pessoa com 
Deficiência e a ABNT 
NBR 9050/2015.
A implementação da aces-
sibilidade não beneficiará 
somente ao turista, mas 
também a população em 
geral, pois envolverá a 
possibilidade das pessoas 
com deficiência ou com 
mobilidade reduzida fre-
quentarem com autonomia 
o comércio em geral, ba-
res, restaurantes e hotéis. 
Assim como os locais de 
como as praias e outros 
atrativos turísticos.
Inscrições: Os interessa-
dos devem confirmar a 
participação (vagas limi-
tadas) pelo e-mail plano-
diretor@ilhabela.sp.gov.
br ou pelo telefone (12) 
3896-9200 ramal 9271 até 
às 17h do dia 7 de novem-
bro.’

em Santiago (2014); Bron-
ze nos Jogos Sul-america-
nos em Medellín (2010)
e Vice-campeã Panameri-
cana em 2014. Neste ano, 
ela representou o país nas 
Olimpíadas do Rio pela ca-
tegoria Feminino – 57kg. 
Atualmente ocupa a oita-
va colocação no Ranking 
Mundial. Para participar 
do evento, o atleta interes-
sado poderá inscrever-se 
gratuitamente até às 16h 
desta quinta-feira (3/11) 
pelo email taekwondoi-
lhabela@hotmail.com, 
enviando as seguintes in-
formações: nome, idade, 
peso, graduação e qual 
modalidade competirá 
(Kyorugui ou Poomsae).
O Ginásio Municipal 
“Ooscar Schmidt” fica na 
rua Gerson Peres de Araú-
jo, 400, na Barra Velha. Já 
a Sala de Artes Marciais 
está localizada na rua An-
tonio Carlos Ayres da Fé, 
55, Barra Velha. Para mais 
informações, o interessado 
poderá entrar em contato 
pelo telefone (12) 9 9128-
3601, com Márcio Leopol-
dino.
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Via Vale recebe grande
final do BMX Tour

Papai Noel chegou
de helicóptero ao Pátio 

Pindamonhangaba

Ritmo Livre volta dia 9 
de novembro na Praça 

Santa Terezinha

Manobras eletrizantes, 
adrenalina e muita emo-
ção! O Via Vale Garden 
Shopping recebe, a partir 
de sexta-feira (4), um dos 
campeonatos mais radi-
cais do país, o BMX Super 
Spine Tour 2016. Durante 
o período do evento, cerca 
de 30 mil pessoas são es-
peradas no local.
Depois de seis meses na 
estrada, percorrendo o Sul, 
o Nordeste e o Sudeste do 
Brasil, o campeonato che-
ga à cidade para a grande 
final do circuito nos dias 
04, 05 e 06 de novembro. 
A pista Super Spine será 
montada dentro do sho-
pping e o público poderá 
acompanhar gratuitamen-
te a disputa entre os me-
lhores atletas de BMX da 
América Latina. Além das 
laterais da rampa, o públi-
co poderá assistir o evento 
do primeiro piso, com uma 
visão privilegiada da com-
petição. “Estamos prontos 

Em clima de natal, sho-
pping oferece dia de mui-
tas atrações e diversão 
para a criançada e ganha 
decoração com os famosos 
bonequinhos Playmobil
No sábado (5), o Shopping 
Pátio Pinda recebeu a visi-
ta mais esperada do ano e 
oferecerá, a partir das 14h, 
uma programação rechea-
da com diversas atrações 
e brincadeiras. Às 15h, 
o Papai Noel chegará de 
helicóptero no empreen-
dimento para receber a 
criançada em um espaço 
montado especialmente 
para a ocasião. A chegada 
de helicóptero está sujeita 
a alterações em função das 
condições climáticas.  
A criançada poderá confe-
rir personagens encanta-
dos, apresentações musi-

Por conta do feriado de fi-
nados, nesta quarta-feira, 
dia 2, não haverá aula de 

para receber os melhores 
atletas da categoria e ofe-
recer uma experiência ino-
vadora para o final de se-
mana do Taubateano, com 
muita emoção e adrenali-
na”, destaca Ariadne Sei-
xas, especialista de marke-
ting nacional do Grupo 
Tenco.
O evento já tem presença 
confirmada do venezuela-
no Daniel Dhers, 31 anos, 
cinco vezes medalha de 
ouro no X-Games e cam-
peão da terceira etapa do 
BMX Super Spine Tour 
em Juazeiro-BA, além do 
argentino José “Maligno” 
Torres, 21 anos, campeão 
da última etapa em Vargi-
nha-MG e de André Jesus, 
26 anos, brasileiro líder 
da Classificação Geral do 
BMX Super Spine Tour.
Uma novidade da eta-
pa final é a participação 
de dois jovens talentos 
do BMX nacional, du-
rante os treinos livres. 

cais e ainda se divertir em 
brinquedos infláveis. Um 
espaço recreativo gratuito 
também está sendo mon-
tado na Praça de Eventos 
do shopping e terá atra-
ções como cama de gato, 
escorregador, pula-pula 
e um local especial para 
as crianças desenharem 
e escreverem cartinhas 
para o Papai Noel. E para 
completar a diversão, a 
criançada ainda poderá sa-
borear muita pipoca e al-
godão-doce. A ocasião fica 
ainda mais especial com a 
decoração preparada com 
o tema Playmobil. Febre 
na década dos anos 1970 e 
1980, os bonequinhos com 
partes móveis ainda são 
sucesso e prometem en-
cantar o público que visi-
tar o empreendimento nes-

Ritmo Livre na Praça San-
ta Terezinha, no Centro, 
em Taubaté. A atividade 

Gustavo “Bala Loca” e 
David Sodré, de apenas 
14 anos, são as grandes 
promessas do BMX na-
cional. Outra participa-
ção de peso nesta etapa é 
do atleta Edson “Perna”,  
32 anos, de São Paulo, 
que sofreu um acidente 
e passou a utilizar uma 
prótese. Apaixonado pelo 
esporte, ele superou todas 
as barreiras e dificuldades 
para continuar andando de 
BMX. Com muitas mano-
bras ele vai apresentar sua 
história de superação no 
evento. Vale a pena con-
ferir!
 SERVIÇO
Grande final do BMX Su-
per Spine Tour
DATAS: 4, 5 3 6 de no-
vembro
HORÁRIO: Na sexta-
feira, das 16h às 19h; no 
sábado das 14h30 às 19h 
e no domingo, das 14h às 
18h30.
Local: Praça de Eventos

se período de fim de ano.
As apresentações musicais 
com repertório natalino 
ficam por conta do coral 
das crianças do Lar Nova 
Esperança e dos mais de 
50 alunos de coral e violão 
do Projeto Guri do bairro 
Araretama, ambos de Pin-
damonhangaba, que apre-
sentarão as músicas Hal-
lelujah, Luar do Sertão, 
Ode a Alegria, Estudo em 
Mi Menor, Let it Shine e O 
Som da Pessoa.
Chegada do Papai Noel no 
Shopping Pátio Pinda
Quando: 5/11 (sábado)
Horário: às 15h
Local: Estacionamento do 
Shopping Pátio Pinda
Endereço: Alcides Ramos 
Nogueira, 650 – Mombaça 
- Pindamonhangaba
Entrada: gratuita

retorna normalmente na 
quarta-feira seguinte, dia 9 
de novembro.

Pátio Pinda realiza
simulado de abandono 

de área

Bombeiros do grupo Go-
doy irão participar da ação 
que marcará o desenvol-
vimento de um plano de 
emergência do shopping 
para situações de risco
Estar sempre preparado 
para situações de risco é 
de fundamental impor-
tância para espaços com 
movimentação diária de 
pessoas, como um centro 
de compras e lazer, por 
exemplo. Pensando nisso, 
o Shopping Pátio Pinda 
coloca em prática junta-
mente com os bombeiros 
da equipe Godoy o desen-
volvimento de um plano 
teste de emergência para 

situação de incêndio. A 
ação acontecerá no dia 4 
de novembro (sexta-fei-
ra), quando um alerta será 
disparado às 7h55. Na se-
quência, a central vai con-
tatar os bombeiros para 
ajudar na ocorrência.
Ao todo, serão oito pro-
fissionais participando do 
simulado separados em 
dois grupos, sendo que um 
atuará dentro do shopping, 
combatendo o incêndio 
e orientando as vítimas 
para o ponto de encontro, 
e o outro do lado de fora 
executando o “método 
Start”, que é a triagem dos 
pacientes. Os seguranças 

do Pátio Pinda terão como 
função auxiliar na retirada 
das pessoas de dentro do 
empreendimento.
A simulação será baseada 
na ocorrência da Boate 
Kiss, no Rio Grande do 
Sul, em 27 de janeiro de 
2013. De acordo com o 
líder de bombeiro do gru-
po Godoy, Paulo Lima, 
esse tipo de teste é muito 
importante para garantir a 
preservação de vidas. “Te-
mos que certificar que em 
uma situação de tragédia 
real todos os funcionários 
e clientes terão suas vidas 
preservadas”, afirmou o 
profissional. 


