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A GAzetA dos Municípios

Parque do Trabiju
de Pinda recebe obras

e melhorias

XIII Paralimpíadas de 
Taubaté terá início na 
próxima segunda-feira

Sítio e Itaim têm programação 
para crianças

Prefeitura e parceiros 
definem comemorações 

natalinas em Pinda

O Parque Natural Muni-
cipal do Trabiju está re-
cebendo diversas obras e 
melhorias que irão faci-
litar o acesso e estadia de 
pesquisadores e visitantes 
ao local. As obras estão 
sendo realizadas graças a 
um recurso da Câmara de 
Compensação Ambiental.
Atualmente, estão em an-
damento a reforma da gua-
rita da portaria, finalização 
da construção do aloja-
mento para pesquisadores, 
da sala de pesquisas e da 
base de apoio dos guarda
-parques – essa última re-
alizada com mão de obra 
própria da Prefeitura.
 Todas as construções são 
atendidas por fossas e o 
alojamento tem ainda uma 
cisterna para recolhimento 
de água das chuvas, que 
serão utilizadas nos vasos 
sanitários.
Também está sendo cons-
truída uma fonte no antigo 

A 13ª edição das Para-
limpíadas de Taubaté irá 
acontecer de 7 a 11 de no-
vembro e terá início na se-
gunda-feira, às 8h30, com 
a cerimônia de abertura, 
seguida da prova de agili-
dade para cadeirantes.
As provas serão realiza-
das na EMEEIF Madre 
Cecília e além da entida-
de irão participar a APAE 
Taubaté, APAE Pindamo-
nhangaba, APAE Caçapa-
va, APAE Guaratinguetá, 
ASSID e EMEF Edmir 
Viana de Moura (Caçapa-
va), CEEP de Tremembé, 
Centro de Convivência e 

O Sítio do Picapau Amare-
lo e o Parque do Itaim ofe-
recem programação para 
as crianças neste final de 
semana em Taubaté.
Programação Sítio: 05 e 
06 – Sábado e Domingo
10h às 12h e das 14h às 
17h – Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo;
09h às 11h – Oficina de 
Desenhos para Colorir;
13h às 17h, sábado – Ofi-
cina Pedagógica Porta 
Trecos do Rabicó – Fabri-
cando Arte;
13h às 17h, domingo – 
Oficina Pedagógica Visei-
ra da Emília e Visconde – 
com V&A Produções;
11h e 16h – Teatro*: “Luz, 
Câmera, Ação!”.

Papai Noel chega dia 25 
de novembro no centro de 
Pindamonhangaba
As comemorações de Na-
tal em Pindamonhangaba 
estão sendo planejadas 
desde julho mas, nas últi-
mas semanas, foram inten-
sificadas as reuniões para 
a definição do evento. A 
organização das festivi-
dades natalinas está, mais 
uma vez, tendo a frente o 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura.
A partir de quinta-feira (3), 
a Praça Monsenhor Mar-
condes está começando a 
receber os enfeites natali-
nos, com a instalação das 
mangueiras de led e cons-

ponto de água entre aloja-
mento e sala de pesquisas, 
que será revestida de mo-
saico. Interessante desta-
car que a água dessa fonte 
é a mesma que antigamen-
te abastecia a cidade e que 
ainda vai pela canalização 
até a praça Monsenhor 
Marcondes.
Além das obras, estão 
sendo feitas diversas me-
lhorias no Parque, como 
o plano de utilização de 
recuperação das trilhas 
existentes no Trabiju, com 
sinalização, remoção de 
troncos, análise do grau 
de dificuldade das trilhas, 
manutenção de pontes e 
degraus.
A intenção é transformar o 
Parque do Trabiju em um 
parque acessível, tanto nas 
novas construções quanto 
nas trilhas, para que pos-
sam receber pessoas com 
deficiências múltiplas e 
idosos.

escolas especializadas.
O intuito é integrar as es-
colas de educação espe-
cial da região, promoven-
do as potencialidades dos 
alunos, além de chamar a 
atenção de toda socieda-
de para a necessidade de 
ações inclusivas, sejam 
elas esportivas, culturais 
ou sociais.
Serão realizadas as provas 
convencionais: atletismo, 
natação, tênis de mesa, 
queimada, dama, dominó, 
capoeira e futsal, e tam-
bém provas adaptadas das 
modalidades já conheci-
das, para os atletas com 

Obs – A senha deve ser 
retirada 30 minutos antes 
do início de cada apresen-
tação.
Programação Itaim: O 
Parque do Itaim oferece 
aos visitantes diferentes 
atividades, como: brinque-
doteca, biblioteca, oficinas 
de desenho e pintura, mesa 
de pebolim, trilha ecoló-
gica monitorada, hora do 
conto, brincadeiras com 
personagens de Monteiro 
Lobato e peças teatrais in-
fantis.
Sábados e Domingos
8h – Abertura– Casarão 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta” Brinquedoteca e 
Biblioteca;
09h – Personagens de Lo-

trução da casinha do Papai 
Noel, gazebo em cima do 
chafariz e manjedoura na 
cascata, para receber o tra-
dicional presépio.
Os primeiros locais a rece-
ber a decoração de Natal 
serão, além da Praça Mon-
senhor Marcondes, a Pra-
ça do Cruzeiro, a Rotatória 
João do Pulo e a Praça da 
Bíblia.
A chegada do Papai Noel 
será realizada no dia 25 de 
novembro, com o Paradão 
de Natal, no centro da ci-
dade.
Para o sucesso do evento, 
a Prefeitura está contan-
do com a parceria interna 
de diversas secretarias e 

Uma outra melhoria que 
vai colaborar com a se-
gurança do Parque do 
Trabiju é a instalação de 
câmeras Full HD e lu-
minárias de led, ambas 
nas áreas de uso intensi-
vo do parque. Algumas  
câmeras, inclusive, podem 
ser acessadas por meio de 
um aplicativo de celular, 
disponível somente para 
os órgãos de segurança, e 
que mostram o Parque em 
tempo real. Além das câ-
meras, estão sendo instala-
dos alarmes sensoriais que 
dispararão diretamente 
para as autoridades com-
petentes.
Outras melhorias que o 
Trabiju estão recebendo 
são o levantamento pla-
nialtimétrico da área de 
uso comum do parque e 
das trilhas, e o georrefe-
renciamento do perímetro 
do Parque, para a defini-
ção de seu tamanho real.

maior comprometimento 
intelectual e/ ou motor: 
atletismo (prova de agi-
lidade para cadeirantes e 
andantes com e sem an-
dador), basquete (prova 
de arremesso, condução 
de bola e prova em equi-
pe), futsal (chute ao gol 
sem goleiro do meio da 
quadra, com goleiro e com 
dificuldade), natação (pro-
vas com material de apoio
-prancha e outros) e vôlei 
(câmbio).
No dia 11, às 8h30, aconte-
ce a tradicional maratona e 
em seguida a cerimônia de 
encerramento.

bato Oficina Pedagógica 
Pintura no Rosto – Brinca-
deiras;
10h30 – Hora do Conto 
11h – Trilha Ecológica 
Músicas Infantis;
14h – Personagens de Lo-
bato Oficina Pedagógica 
Pintura no Rosto – Brinca-
deiras;
15h – Trilha Ecológica;
16h – Teatro “Uma Outra 
História” – Adaptação da 
História de João e Maria.
O horário de Funciona-
mento é de terça a domin-
go, das 8h às 16h30. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3633-5008. O Parque 
do Itaim fica na Avenida 
São Pedro, 2000 – Jardim 
América.

departamentos, além dos 
parceiros externos Acip 
(Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
nhangaba), Sincomércio, 
Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros e Exército Bra-
sileiro.
Outras reuniões ainda 
serão realizadas com os 
parceiros, principalmente 
para a definição da pro-
gramação de Natal. Es-
colas de dança da cidade 
estão convidadas a serem 
parceiras da Prefeitura e 
podem procurar o Depar-
tamento de Cultura para 
participarem das festivida-
des. O telefone é o 3642-
1080. 
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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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EXPEDIENTE 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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 79, Termo nº 6426
Faço saber que pretendem se casar JULIO CESAR DE SOUZA e CÍNTIA DOS 
SANTOS ALMEIDA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté - SP, nascido em 7 de novembro de 1977, de profissão autônomo, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Esperança, nº 324, Nova 
Vida, Chácaras Canãa, nesta cidade, filho de DELCIO DE SOUZA, falecido 
em Taubaté/SP na data de 25 de setembro de 2014 e de MARIA APARECIDA 
DE SOUZA, de 56 anos, nascida na data de 23 de setembro de 1960, residente 
e domiciliada Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Rio de Ja-
neiro - SP, nascida em 20 de agosto de 1989, de profissão do lar, de estado civil 
divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
EMIR LINO DE ALMEIDA, de 58 anos, nascido na data de 5 de dezembro de 
1957, residente e domiciliado Nova Iguaçu/RJ, natural de Duque de Caxias/RJ e 
de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, de 52 anos, nascida na data de 18 de fevereiro 
de 1964, residente e domiciliada Nova Iguaçu/RJ, natural de Mananguape/PB. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 79, Termo nº 6427
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON RICIATTI FERNANDES e 
VANESSA DOS SANTOS CARMO, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Senador José Bento - MG, nascido em 5 de agosto de 1986, de pro-
fissão técnico em agropecuária, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, nº 991, KM 10, Poço Grande, nesta 
cidade, filho de JOÃO RICIATTI FERNANDES, de 62 anos, nascido na data de 
8 de setembro de 1954 e de MARIA FÁTIMA FLORIANO FERNANDES, de 
61 anos, nascida na data de 29 de maio de 1955, ambos residentes e domiciliados 
em Senador José Bento/MG, naturais de Senador José Bento/MG. Ela é natural 
de Caraguatatuba - SP, nascida em 18 de agosto de 1983, de profissão do lar, de 
estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraen-
te, filha de BELMIRO DO CARMO, de 55 anos, nascido na data de 7 de junho 
de 1961, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Caraguatatuba/
SP e de ALZIRA MARIA DOS SANTOS CARMO, residente e domiciliada em 
Caraguatuba/SP, natural de Caraguatuba/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório 
e cópia para a imprensa local desta cidade.

VAGAS DISPONÍVEIS NO 
PAT DE TAUBATÉ

Operador de telemarketing 
ativo

Serralheiro

Tapeceiro de móveis

PDC – pessoas com deficiência

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO

-RG

-CPF

-CARTEIRA DE TRABALHO

-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:

Piso superior da Rodoviária 
Velha

TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE  
FUNCIONAMENTO:

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 
DAS 08H ÀS 17H

EXTRATO DE REVOGAÇÃO. Por determinação do Sr. ALEX EUZÉBIO TOR-
RES, Prefeito Municipal de São Luiz do Paraitinga, no dia 21 de Outubro de 2016 
fica REVOGADO o Pregão nº 010/2016, Processo Administrativo nº 045/2016, 
OBJETO: Aquisição de Veículo para o Setor de Gabinete.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de 
licitação na modalidade Pregão N°046/2016 – Objeto: Registro de Preços para aqui-
sição de Utensílios, Equipamentos, Asseios e Afins. Data da realização: 18/11/2016 
às 10:30hs. Local da realização: P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São 
Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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Caraguá promove
formatura do curso da 

Padaria Artesanal

Mais de cem alunos con-
cluíram as oficinas da Pa-
daria Artesanal e Bolos da 
Vovó, na tarde da última 
segunda-feira, 31/10. A 
festa de formatura ocorreu 
no Centro Comunitário e 
Cultural do Morro do Al-
godão.
 A cerimônia contou com 
a presença da represen-
tante do Fundo Social de 
Solidariedade de Caraguá, 
Andréa Parleta e da coor-
denadora do Centro Co-
munitário, Valdirene Mar-
cos, além de familiares 
dos formandos.
 Os alunos das oficinas do 
Morro do Algodão e do 
Travessão receberam qua-
lificação profissional gra-
tuita, com noções básicas 

de boas práticas de higiene 
e alimentação, com ob-
jetivo de obter uma nova 
fonte de geração de renda 
familiar.
Os cursos da Padaria 
Artesanal foram minis-
trados pelas monitoras 
Barbara Kelly de Ramos 
Lopes e Rosimeire de 
Lima Bischoff. Duran-
te dois meses, os alunos  
aprenderam a confeccio-
nar pão de forma integral, 
de ervas, rosca estrela, de 
cenoura, de batata com ca-
tupiry, de frios e maionese 
sem ovo.
 Ainda no curso da Pada-
ria Artesanal, foram en-
tregues os certificados da 
oficina de Bolos da Vovó, 
ministrada pela monitora 

Fernanda Cristina Barbosa 
Henriques, com duração 
de dois meses. No curso, 
as alunas aprenderam a 
fazer pão de ló, bolo de 
banana com nozes e farofa 
de canela, de cenoura com 
cobertura de chocolate, 
de fubá com goiabada, de 
chocolate, de coco, de mi-
lho, de laranja, de limão, 
formigueiro e quadricula-
do.
Os cursos são promovi-
dos pelo Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo, em parceria 
com o Governo Munici-
pal, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade de 
Caraguatatuba e Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania.

Alunos de Ilhabela conquistam 
medalhas na 19ª Olimpíada

Brasileira de Astronomia
e Astronáutica

Na tarde de quarta-feira 
(26/10), no Polo de Educa-
ção Integrada de Ilhabela 
(PEII) da Barra Velha, 13 
alunos do município rece-
beram medalhas e foram 
homenageadospela parti-
cipação na 19ª Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA). Este 
ano participaram da OBA 
744.107 alunos de 7.895 
escolas de todo o Brasil.
Os alunos de Ilhabela que 
receberam as medalhas 
das mãos da secretária de 
Educação, professora Lí-
dia Sarmento.São eles: 
Giovanna Mendes Ramos 
de Oliveira (bronze) da 
E.M. Eva Esperança Sil-
va; Andrew Gabriel Go-
mes (bronze) da E.M.Profª 
Mércia do Nascimento 
Dias; Isadora Libarino 
Vieira (prata), Pedro Mi-
randa Camarata (prata), 
Emanuela Jordão Anísio 
da Silva (bronze), Kaio 

Silva Santana (ouro) e Ga-
briela Farias Bernardo Sil-
va (bronze) da E.M.Profª 
Ophélia Reale Montanhe-
si; Anna Lyvia de Marcos 
Rego e Baptista (ouro) da 
E.M.Profª Anna Leite Ju-
lião Torres; Chrisley Mi-
guel da Costa de Moraes 
(ouro), Vinicius Santos de 
Carvalho Alves (ouro) e 
Pedro Oliveiros dos San-
tos (ouro) da E.M. Eurí-
pedes da Silva Ferreira; 
Yasmim Pinheiro da Silva 
(bronze) da E.M. Walde-
mar Belisário; e Hanna 
Duarte Alberghini (bron-
ze) da Associação Cultural 
e Educacional de Ilhabela 
– ACEI.
Os professores Aline Gon-
çalves Pereira Marques 
de Souza, Maiara Maria 
Barros Gusmão, Rosa-
ni Teodoro dos Santos 
Rocha,Vivian Alexandra 
de Oliveira, Marisa Fer-
nandes Machado da Luz, 

Cláudio Muniz da Silva 
e Maria Deusani de Sou-
za Van Sebroeck tam-
bém foram homenagea-
dos pelo desempenho de 
seus alunos.A cerimônia 
foi prestigiada pelos pais, 
professores e amigos dos 
vencedores, além da se-
cretária de Educação, pro-
fessora Lídia Sarmento, e 
a coordenadora Adriana 
Moreno.
Sobre a OBA
A Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáuti-
ca é organizada anualmen-
te pela Sociedade Astro-
nômica Brasileira (SAB) 
e pela Agência Espacial 
Brasileira (AEB),com re-
cursos principalmente do 
Conselho Nacional do De-
senvolvimento Cientifico 
e Tecnologico, CNPq, ór-
gão vinculado ao Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicações, 
MCTIC.

Jogos de Verão 2017
As inscrições para os Jogos de Verão 2017 já estão 
abertas. Garanta já sua vaga, pois a próxima edição 

vem cheia de novidades.

Pontos de inscrição: Secretaria de Turismo e Cultura, 
Rota das Araucárias e Projeto Montanh’arte.

Inscrições para a piscina de Santo Antônio do Pinhal
No sábado (29/10) começam as inscrições para a pisci-
na municipal. O profissional responsável estará no lo-
cal para realizar a avaliação física e efetuar a inscrição.

A piscina funcionará quarta, quinta e sexta-feira das 
09h às 12h e das 13h às 17h.

Fim de semana os horários são das 09h às 12h e das 
13h às 19h.

Mais informações pelo telefone: (12) 997706826

Ônibus para o ENEM
A Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal vai disponibilizar ôni-

bus para quem vai prestar o ENEM 2016.
A saída de Santo Antônio do Pinhal será às 11h da rodoviária, 

nos dois dias de prova.
Para voltar o ônibus irá buscar os alunos nas escolas onde fa-

rão as provas. Então, no dia 5 às 18h e no dia 6 às 19h.

EM TAUBATÉ
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Pinda encerra
programação do

Outubro Rosa

Pinda vence Campeonato 
de Ginástica Artística

por equipes

Na última quarta-feira 
(26), Pinda encerrou sua 
programação do Outubro 
Rosa com o evento Mom-
baça Rosa, com serviços 
na área de beleza e pales-
tra de prevenção, no cen-
tro comunitário do bairro, 
atendendo a pedidos da 
associação de moradores.
O mês de outubro é conhe-
cido popularmente pelo 
movimento internacional 
Outubro Rosa. Esse nome 
remete à cor do símbo-
lo da luta contra o câncer 
de mama, que é um laço 

No último dia 29 de ou-
tubro, a equipe de ginás-
tica artística viajou para 
Bragança Paulista para 
participar da IV Etapa do 
Campeonato Pré Infantil e 
Infantil de Ginástica Artís-
tica promovida pela Liga 
Estadual da modalidade.
A competição contou com 
a participação de 160 gi-
nastas, que competiram 
nas provas de salto sobre 
a mesa, paralelas assimé-
tricas, trave de equilíbrio, 
solo e individual geral, 
soma das notas das quatro 
provas.
A equipe de Pindamo-
nhangaba foi formada pe-
las ginastas Annita Pain, 

rosa. Pindamonhangaba 
participa todos os anos da 
campanha de prevenção e 
conscientização do câncer 
de mama, com uma pro-
gramação especial para as 
mulheres.
Esse ano, a programação 
contou com ações em di-
versos pontos da cidade, 
com palestras de preven-
ção, verificação de pressão 
arterial, glicemia capilar, 
testes rápidos de doenças, 
massagens, tratamentos de 
beleza, entre outros. Além 
disso, a tradicional Cami-

Eduarda Vitor, Gabriela 
Abdo, Maria Julia Basílio, 
Maria Beatriz Barbosa e 
pelos treinadores Marcelo 
Ronconi e Monique Ellen.
Pinda ficou em primeiro 
lugar por equipes e as atle-
tas conquistaram ótimos 
resultados.
Maria Beatriz Barbosa, ca-
tegoria infantil conquistou 
o1° lugar no solo, 2° lugar 
no salto sobre a mesa, 3° 
lugar nas paralelas assimé-
tricas e 3° lugar individual 
geral.
Gabriela Abdo, categoria 
pré infantil, obteve o 1° lu-
gar na trave de equilíbrio, 
1° lugar no solo, 2° lugar 
nas paralelas assimétricas 

nhada Rosa, realizada no 
sábado (22), reuniu cerca 
de 250 pessoas e percorreu 
o centro da cidade mobili-
zando a população.
As ações do Outubro Rosa 
são uma realização da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba por meio da Secreta-
ria de Saúde, com o apoio 
da FUNVIC, CMDM 
(Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da 
Mulher), UNOPAR, ONG 
Trabalhadores da Colheita 
Final, entre outras igrejas 
e associações.

e 1° lugar individual geral.
Maria Julia Basílio, ca-
tegoria pré infantil, con-
quistou o 3° lugar no salto 
sobre a mesa, 3° lugar nas 
paralelas assimétricas  e o 
4° lugar individual geral.
Annita Pain, categoria pré 
infantil, conquistou o 2° 
lugar paralelas assimétri-
cas. 
As cidades participantes 
foram: Pindamonhanga-
ba, Americana, Bragança 
Paulista, Boituva, Cacon-
de, Campinas, Indaiatuba, 
Esporte Clube Pinheiros 
- SP, Lins, Hortolandia, 
Itália, Paulinia, São Car-
los, São José dos Campos 
e Vinhedo.


