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CEU das Artes produz 
sua segunda Geladeira 

Literária em Pinda

Membros do conselho 
gestor do CEU, Centro de 
Artes e Esportes Unifica-
dos, tiveram a iniciativa 
de criar a Geladeira Lite-
rária, projeto que consiste 
em uma geladeira cheia 
de livros e que funciona 
como uma biblioteca co-
munitária. A proposta já 
está na criação da segun-
da unidade, que ficará na 
EE Rubens Zamith, mas 
ainda não tem data para 
ser instalada. Ela funcio-
nará de acordo com a bi-
blioteca da própria escola. 
A primeira está no CEU 
das Artes, em Moreira 
César, e funciona aberta-
mente para a comunidade.
Realizado por meio de 

parcerias do Governo Fe-
deral e Municipal, o CEU 
das Artes integra progra-
mas e ações culturais, 
práticas esportivas e de 
lazer, formação e qualifi-
cação para o mercado de 
trabalho promovendo a 
cidadania em territórios 
das cidades brasileiras.
As atividades que são 
realizadas no CEU são 
desenvolvidas pela co-
munidade, por meio do 
conselho gestor e com 
o apoio da Prefeitura.
A idealizadora do proje-
to, Natalia Vieira, partici-
pante do conselho gestor 
do CEU das Artes, teve 
a ideia depois de ter vis-
to algo parecido na inter-

net e propôs a realização 
aos demais integrantes 
da equipe: Lucas Mot-
ta e Marcelo Barreto.
A proposta dessa iniciativa 
é o incentivo à leitura, eco-
nomia solidária, recicla-
gem, troca e o livre acesso 
para qualquer pessoa pegar 
e devolver os livros, fa-
zendo com que as pessoas 
tenham a responsabilidade 
e criem o hábito da leitu-
ra que é tão importante.
A geladeira do CEU das 
Artes aceita doações de 
livros para enriquecer 
o projeto. A ideia é que 
em um futuro próximo 
as geladeiras literárias 
sejam distribuídas em 
vários pontos da cidade.

CDHU terá posto de 
vacinação antirrábica 

nesta semana em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
a campanha de vacinação 
contra a raiva até o dia
9 de abril. Nesta quarta-
feira (6), haverá um pos-
to de vacinação no centro 
comunitário do CDHU, 
das 8 às 16h30. Todos 

os cães e gatos devem 
ser levados ao local 
para receber a vacina. 
Os animais que fo-
rem contaminados com 
a raiva podem morrer.
A vacinação continua 
na sexta-feira (8), no 
Alto Cardoso, e sába-

do (9), no Castolira, 
Morumbi, Crispim, 
Parque São Domin-
gos e Mombaça. Além 
dos postos móveis, o Sin-
dicato Rural (centro da 
cidade) é um posto fixo de 
vacinação de segunda-fei-
ra a sábado, das 8 às 16h30.

Operação tapa-buracos 
na Vila Rezende  

em Caçapava

Na última sexta-feira (1), 
a Escola Municipal Pro-
fessor Alexandre Macha-
do Salgado, do Bairro 
das Campinas, participou 
de uma palestra de cons-
cientização no combate 
à dengue. A instrução foi 
realizada através de uma 
parceria do Posto de Saú-
de do Cidade Nova e do 
Campinas junto com a 

Secretaria de Educação.
O intuito do evento é 
conscientizar as crianças 
de que elas também po-
dem ensinar os adultos. 
Os alunos receberam fo-
lhas de atividades e um 
certificado de combaten-
te da dengue, o que in-
centiva a mobilização.
A escola realiza todas as 
sextas-feiras atividades de 

conscientização com seus 
alunos. “É importante res-
saltar que a criança apren-
dendo ela pode ensinar 
as pessoas a sua volta. 
A dengue está presen-
te em nossa sociedade e 
quanto mais pessoas se 
mobilizarem, mais fá-
cil será de acabar com 
esse problema”, afirmou 
a gestora da unidade. 

Prefeitura passa 
fumacê no Cidade 

Nova, Jardim Eloyna, 
Bela Vista e Vila Verde 

em Pinda

A equipe de Controle de 
Vetores da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba infor-
ma à população que, com 
o intuito de minimizar a 
transmissão das doenças 
causadas pelo Aedes ae-
gypti, passará com a pul-
verização de inseticida, 
mais conhecida como “fu-
macê”, nesta terça-feira 
(5), quarta-feira (6) e quin-
ta-feira (7), nos bairros Ci-

dade Nova e Jardim Eloy-
na. Será a partir das 18h30, 
até cerca de 21 horas.
Neste período, é solici-
tado que os moradores 
deixem janelas e por-
tas de suas casas aber-
tas, para deixar a fumaça 
adentrar pelos cômodos.
Na sexta-feira (8), será 
a vez dos bairros Bela 
Vista e Vista Verde.  
O “fumacê” é uma maneira 
de acabar com os mosqui-

tos que estiverem voando 
no local no momento em 
que o produto estiver sen-
do usado. Isso porque as 
gotas do veneno são proje-
tadas pra grudar na asa do 
mosquito e envenená-lo.
Por isso, a melhor for-
ma de acabar com o Ae-
des aegypti continua 
sendo acabar com seus 
criadouros. O mosquito 
é o transmissor da den-
gue, zika e chikungunya.
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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

Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém, não conseguem picar as vítimas, 
ato que faz com que a saliva do animal entre no ferimento. Existem dois tipos de 
veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas anteriores ocas para poder ino-
cular o veneno que ataca o sistema nervoso central e paralisa a respiração, apesar 
de sua picada ser indolor. O das viperídeos tem veneno extremamente agressivo 
que destrói o sangue e sua picada provoca fortes dores, Na família das viperídeos 
estão a cascavel, com seu guizo e chocalho típicos, a jararaca, que tem veneno mui-
to forte e a surucucu que é o maior dos ofídios venenosos do Brasil.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após assalto ou 
estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer a tona tais porme-
nores importantes para identificar e prender o criminoso. Até mesmo números de 
placas de automóveis têm sido assim identificados. O problema é que nem todas as 
pessoas se deixam hipnotizar, o que limita o valor prático da técnica.
***
Abraham Lincoln, o presidente norte-americano, cuja barba se tornou clássica nos 
retratos que o perpetuou como figura histórica, andou a vida toda de rosto raspado, 
sem sequer usar um modesto bigode. Foi a pedido de uma menina de onze anos, 
às vésperas de se eleger para o primeiro mandato, que o fez deixar crescer a barba.

Humor

A loira vai ao psiquiatra e diz: 
- Doutor, estou apaixonada pelo meu cavalo.
- Não tem problemas! É muito comum as pessoas se apaixonarem por animais. Eu 
e a minha mulher, por exemplo, adoramos nossa cadelinha poodle.
- O senhor não entendeu. Eu me sinto atraída fisicamente por ele.
- Hum, vejamos. Raciocinou o médico. E se você o trocasse por uma égua?
- O que? Reage a loira furiosa e indignada. O senhor está me achando com cara de 
lésbica?
***
O proprietário de um hotel de praia resolve contratar uma nova secretária. Sabendo 
do emprego, uma jovem loira decide ir ao hotel com um minúsculo biquíni para fa-
zer o teste. Debruçado sobre a mesa, o hoteleiro assiste o teste de datilografia e diz:
- Muito bom, nada mal, apenas quatro errinhos! Agora vamos ver, escreva a segun-
da palavra,
***
A professora após a lição solicita para três alunos criarem uma frase que tenha as 
seguintes palavras: com certeza.
Ritinha, a riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje, meu motorista me trouxe à 
escola de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
Mariazinha, que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje prepa-
rou o café da manhã, com certeza a nossa empregada está de folga.
Zezinho, o pobrezinho da classe faz a seguinte frase: Ontem à noite, vovô pegou o 
jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa, pois ele não sabe ler.

Mensagens

Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão em cons-
tante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se em uma imagem 
antiga, limitada ou relacionamento está sempre vivo, sempre mudando. Invista seu 
amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, não lamente por erros passa-
dos. O passado passou. Comece neste exato momento, porque nunca é tarde para 
expressar o seu amor, sua dedicação, sua confiança e a sua lealdade.
***
As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como nossos olhos, 
eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles vêem as coisas 
juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão sempre juntos.
***
Quando você se observar à beira do abismo, acelere o passo para frente, proibin-
do-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sobras. Faça algo de 
bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie 
o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente contato com pessoas, cuja 
conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente, no qual lhe seja 
possível ouvir palavras e instruções que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um 
favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, bus-
cando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda 
as tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas 
nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para 
adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e, de que a vida 
concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda 
com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.

A única maneira de ter amigos é ser amigo.

Homens idosos são sempre jovens para aprender com lucro.

Suave é a água donde a correnteza é profunda.

Quem vive temeroso nunca está livre.

Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.

Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.

A felicidade dos outros é a tormenta dos invejosos.

O momento é sempre adequado para se fazer o certo.

O prefeito de Ilhabela, To-
ninho Colucci, entregou 
na tarde da última sex-
ta-feira (1/4), a obra de 
revitalização da quadra 
poliesportiva e do campo 
de futebol de areia que in-
tegram a Praça de Esportes 
e Eventos “Manoel Pereira 
Júnior – Neco”, na Praia 
Grande, sul do município. 
A quadra poliesportiva 
da Praia Grande ganhou 
um novo alambrado e um 
novo piso, bem como a 
renovação do sistema de 
iluminação. No campo de 
beach soccer foi realiza-
da a substituição da areia, 
além da instalação da parte 
elétrica com a nova ilumi-
nação. O valor do investi-
mento foi de R$ 396 mil.
“Esse espaço esportivo 
está localizado em um 
lugar especial e merecia 
um tratamento à altura, 
com prioridade ao espor-
te da região, a educação 
e ao turismo, já que o lo-
cal também será ponto 
de contemplação ao pôr 
do sol em uma das praias 
mais lindas de Ilhabela”, 
disse Colucci. Ainda du-
rante o seu discurso, o 
prefeito destacou os inves-
timentos da administração 
na região sul do arquipé-
lago. “Em parceira com 
a Sabesp, já investimos 
mais de R$ 100 milhões 
em saneamento básico 
em todo município. Desse 
montante, R$ 20 milhões 
são recursos provenientes 
dos royalties. Aqui no sul 
da Ilha, os bairros Julião, 
Portinho e Feiticeira fo-
ram contemplados com 
R$ 12 milhões de investi-
mentos em saneamento bá-
sico. Vale ainda ressaltar a 
construção do novo Posto 
de Saúde, na Praia Gran-
de, que será entregue em 
breve, além do novo PEII, 
no sul da Ilha, (investi-
mento de R$ 21 milhões), 
novas escolas municipais, 
nos bairros Praia Gran-
de, São Pedro, Portinho e 
Bexiga. E vamos continu-
ar com o trabalho, que é 
difícil, mas fazemos com 
satisfação. É um privilégio 

ser prefeito de Ilhabela, 
cidade que é referência 
de administração em todo 
país. Parabéns a todos 
os ilhabelenses”, con-
cluiu o prefeito de Ilha-
bela, Toninho Colucci.
A cerimônia de inaugura-
ção também contou com 
a presença da vice-pre-
feita Nilce Signorini e 
dos secretários munici-
pais professor Antônio 
Cornélio (Esporte), Lídia 
Sarmento (Educação), 
Valdir Veríssimo (Servi-
ços Municipais), Harry 
Finger (Turismo), Luiz 
Biondi (Administração) e 
Maurício Calil (Finanças)
“Mais uma vez o prefei-
to Toninho Colucci teve 
a sensibilidade de ouvir 
a comunidade da Praia 
Grande e realizar uma 
obra tão importante para a 
região. Este espaço aten-
derá jovens e adultos do 
bairro, mas também os 
nossos alunos no contra-
turno escolar. Parabéns 
prefeito por mais este im-
portante investimento no 
esporte e na educação”, 
declarou a secretária mu-
nicipal de Educação, pro-
fessora Lídia Sarmento.
“Ilhabela oferece diver-
sos espaços esportivos 
ao longo do município, 
que possibilitam o lazer 
da comunidade e também 
a realização de aulas das 
escolinhas esportivas. 
As quadras possibilitarão 
à pratica esportiva com 
conforto e segurança. 
Isso confirma a excelên-
cia do trabalho do prefeito 
Toninho Colucci, um óti-
mo gestor público, que 
fez e fará muito por toda 
cidade”, disse o secretá-
rio de Esportes, profes-
sor Antonio Cornélio. 
Na ocasião, Cor-
nélio anunciou que 
deixará o cargo de se-
cretário municipal de 
Esportes, agora ocupa-
do pelo ex-diretor de Es-
portes Náuticos, Sérgio 
Badito. Além dele, Har-
ry Finger (Turismo) e 
Valdir Veríssimo (Servi-
ços Municipais) deixaram 

as suas respectivas pastas. 
“Retorno à Câmara com o 
dever cumprido à frente 
da Secretaria de Serviços 
Municipais. A adminis-
tração municipal realiza 
um trabalho intenso, de 
extrema importância, aqui 
no sul da Ilha, uma das 
regiões de maior investi-
mento do governo. Além 
das obras, o sul da Ilha 
está estruturado para rece-
ber turistas e atender bem 
a comunidade ilhabelen-
se. Mais melhorias virão 
até o final do ano. Obri-
gado pela oportunidade e 
parabéns prefeito Toninho 
Colucci”, afirmou o ve-
reador Valdir Veríssi-
mo. Em seu lugar na 
Secretaria de Serviços 
Municipais assume Tony 
Moraes, que já atuava 
como diretor na pasta.
“São quase 4 anos de tra-
balho por uma administra-
ção competente, que atua 
para o bem de toda cida-
de. Ilhabela é conhecida 
mundialmente e o serviços 
prestado pela Secretaria 
de Turismo ajudou mui-
to este aspecto. Agradeço 
a oportunidade concedi-
da pelo prefeito Toninho 
Colucci, toda equipe da 
secretaria e todas as ou-
tras pastas da Prefeitura. 
Vamos em busca de no-
vos objetivos”, declarou 
Harry Finger ao se despe-
dir da secretaria. Ida Álva-
res, que ocupava o cargo de 
secretária adjunta, assume 
a Secretaria de Turismo.
Na solenidade, a 
Câmara de Ilhabela foi re-
presentada pelo presidente 
Adilton Ribeiro, e os verea-
dores Luiz Paladino – Lui-
zinho, Carlos Alberto de 
Oliveira Pinto – Carlinhos, 
Dra. Rita Janete Gomes 
e Dr. Thiago Souza Santos.
Ricardo da Silva Perei-
ra, filho de “Manoel Pe-
reira Júnior – Neco”, 
também prestigiou o 
evento. “Em nome de 
toda família, agradeço 
muito o prefeito Toninho 
Colucci. Tenho certeza 
que meu pai está bastante 
contente”, disse Pereira.

Prefeito Ilha Bela  
destaca investimentos 

no sul da Ilha Bela durante  
entregada revitalização  

de quadras da Praia Grande
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Alunos das escolas  
municipais participam de 

atividades de 
mobilização contra a  

dengue em Pinda

A secretaria de obras e ser-
viços do Município de Ca-
çapava fez a operação tapa
-buracos na rua Professor 
José Benedito Araújo, es-

quina com a rua Capitão 
Moreira da Costa, na Vila 
Resende, nesta terça-fei-
ra, 5 de abril. A operação, 
que recompões camada 

de asfalto onde aparecem 
buracos, segue cronogra-
ma elaborado pela pasta. 
A programação é alterada 
em casos emergenciais.

Inscrições para Circuito 
Corrida de Rua se  

encerram no  
primeiro dia em Pinda

A equipe de Controle de 
Vetores da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba infor-
ma à população que, com 
o intuito de minimizar a 
transmissão das doenças 
causadas pelo Aedes ae-
gypti, passará com a pul-
verização de inseticida, 
mais conhecida como “fu-
macê”, nesta terça-feira 
(5), quarta-feira (6) e quin-
ta-feira (7), nos bairros Ci-

dade Nova e Jardim Eloy-
na. Será a partir das 18h30, 
até cerca de 21 horas.
Neste período, é solici-
tado que os moradores 
deixem janelas e por-
tas de suas casas aber-
tas, para deixar a fumaça 
adentrar pelos cômodos.
Na sexta-feira (8), será 
a vez dos bairros Bela 
Vista e Vista Verde.  
O “fumacê” é uma maneira 
de acabar com os mosqui-

tos que estiverem voando 
no local no momento em 
que o produto estiver sen-
do usado. Isso porque as 
gotas do veneno são proje-
tadas pra grudar na asa do 
mosquito e envenená-lo.
Por isso, a melhor for-
ma de acabar com o Ae-
des aegypti continua 
sendo acabar com seus 
criadouros. O mosquito 
é o transmissor da den-
gue, zika e chikungunya.

Fim de semana marca início 
da tradicional Folia do  
Divino pelos bairros de  

Ubatuba

O bairro Sertão da Quina 
foi o primeiro a receber a 
peregrinação da tradicio-
nal Folia do Divino no úl-
timo fim de semana, dias 2 
e 3 de abril. A Folia come-
çou em abril e continua até 
o mês de agosto – antece-
dendo a Festa do Divino, e 
percorre os bairros de di-
versas regiões da cidade. A 
manifestação cultural será 
realizada em todos os finais 
de semana, das 8h às 18h.
O grupo de foliões, 
enquanto entoa os instru-
mentos, passa pelas ca-
sas levando a alegria e a 
representação da Cultura 
Caiçara – uma das únicas 
que resiste na região en-
tre sul do Rio de Janeiro e 
Litoral Norte. De acordo 
com o historiador da cul-
tura caiçara e, Mário Gato, 

a Folia do Divino era 
bastante popular em 
Ubatuba, pois carrega 
uma tradição de mais de 
duzentos anos, e as co-
munidades de diferen-
tes pontos da cidade 
se preparavam muito 
antes para receber o 
grupo em sua região.
Ainda segundo Gato, 
a Festa do Divino e o 
povo caiçara têm uma 
história católica. Para 
eles, o corpo, a música 
e a dança são formas de 
se aproximar de Deus.
Confira os locais 
por onde a folia deve passar
Região Sul
Tabatinga – Araribá – 
Maranduba – Lagoinha 
– Peres – Bonete – For-
taleza – Lázaro – Saco 
da Ribeira – Perequê-Mi-

rim – Enseada – Toninhas 
– Itaguá – Estufa I e II
Região Oeste
Marafunda – Ipiranguinha 
– Vale do Sol – Figueira
Região Norte
Camburi (Quilombo 
e Praia) – Picinguaba – 
Sertão da Fazenda (Qui-
lombo) – Brava da Alma-
da – Praia do Engenho 
– Almada – Praia do Esta-
leiro do Padre – Ubatumi-
rim (sertão e praia) – Vila 
Rolim – Cambucá – Puru-
ba (sertão e praia)- Prumi-
rim (praia e sertão) – Félix 
(praia e sertão) – Morro 
do Tiagão – Itamambu-
ca (vila e sertão) – Praia 
vermelha – Barra Seca – 
Taquaral – Sumidouro 
– Perequê- Açú – Usi-
na Velha – Barra dos 
Pescadores (centro)
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Prefeitura de Taubaté 
dá inicio a troca de 
ingressos para a 

semifinal da Superliga 
de Vôlei

A Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Taubaté realiza a troca de 
ingressos para o 3º jogo 
das semifinais da Super-
liga Nacional de Vôlei, 
entre Funvic/ Taubaté x 
Brasil Kirin/ Campinas. O 
confronto será nesta terça-
feira, dia 5, às 19h, no gi-
násio do Abaeté. A partida 
é decisiva e quem vencer a 
chega a final do campeona-
to mais importante do país.
A troca de ingressos será 
realizada das 8h30 às 18h, 

na Secretaria de Esportes, 
e das 10h às 22h, na loja 
Loucos por Esporte, no Via 
Vale Garden Shopping.
Ao todo serão disponibi-
lizados 1.000 ingressos 
para os torcedores, 800 
na Secretaria de Esportes 
e 200 no shopping. Lem-
brando que não haverá 
troca na hora da partida.
Para este jogo, os torcedo-
res deverão levar 1 kg de 
alimento não perecível em 
troca dos ingressos. A ar-
recadação será doada para 

entidades assistenciais da 
cidade. Cada pessoa pode-
rá trocar até dois ingressos.
S e r v i ç o :
Troca de ingressos
Horários: das 8h30 às 
18h (Secretaria de Es-
portes)/ das 10 às 22h 
(Loucos por Esporte)
Locais: Secretaria de Es-
portes: Rua Edmundo 
Morewood, s/n, Estiva
Loucos por Esporte: 
Via Vale Garden Sho-
pping: Av. Dom Pedro 
I, 7181 – São Gonçalo.

Secretaria de 
Educação muda 

horários de 
atendimento para 

matrícula em Taubaté

A partir desta semana, o 
atendimento para pedidos 
de matrícula, transferência 
e a realocação de horários 
na Secretaria de Educação 
de Taubaté passará a ser 
no período da manhã as 
segundas, quartas e sex-
tas-feiras, das 8h às 11h.
As terças e quintas-feiras 
o atendimento acontecerá 

no período da tarde, das 
14h às 17h. Para os demais 
serviços o atendimento 
acontece normalmente.
Esta mudança é para 
melhor atender os pais 
de alunos e garantir a 
continuidade das de-
mandas solicitadas.
S e r v i ç o
Secretaria Muni-

cipal de Educação
Atendimento para 
matrícula, transfe-
rência e realocação
Segunda, quarta e sex-
ta-feira: das 8h às 11h
Terça e quinta-fei-
ra: das 14h às 17h
Rua Itanhaém, 
37 – Jardim Russi
(12) 3625-5119/ 3625-5042

Atletas de Pinda se 
destacam na Corrida 

General Salgado

Atletas de Pindamonhan-
gaba se destacaram na tra-
dicional Corrida General 
Salgado,  que aconteceu no 
último dia 20, em Taubaté. 
A prova foi em comemo-
ração ao 119º aniversário 
do Quinto Batalhão da Po-
lícia Militar, com o intui-

to de integrar os policiais 
à comunidade e incenti-
var a prática esportiva.
Pindamonhangaba esteve 
bem representada na corri-
da, com os atletas Isabela 
Silva de Assis, que con-
quistou a terceira coloca-
ção nos 5km, na categoria 

geral, feminino. João Mar-
cos Antunes, conquistou 
o terceiro lugar nos 5km, 
na categoria geral mas-
culino e Robson Karlos 
de Oliveira e Silva, Robi-
nho, que obteve o quinto 
lugar, na categoria ge-
ral nos 10km Masculino.

Atleta de Pinda garante 
1º lugar no Rei e Rainha 

do Mar no RJ

A atleta de águas abertas 
Renata Garcia de Melo 
garantiu o 1º lugar na pro-
va de 1km, pela categoria 
Master, na primeira Etapa 
do Rei e Rainha do Mar 
2016, que aconteceu no 
último dia 13, na praia no 
Leblon, no Rio de Janeiro.
O evento é o maior festi-
val de esportes de praia 
do Brasil. O Circuito Rei 

e Rainha do Mar já acon-
tece há oito anos e reúne 
modalidades como nata-
ção, corrida, biathlon e 
SUP (stand up paddle). 
Ao todo foram quatro mil 
atletas participantes na 
primeira etapa de 2016.
Por conta das fortes chuvas 
no dia anterior ao evento, 
o mar estava agitado, com 
ondas altas e fortes, obstá-

culos que não impediram 
a atleta de alcançar um 
bom resultado pela cidade.
Renata treina no “João 
do Pulo” e garante que 
os resultados obtidos 
são consequências de 
muito treinamento e 
concentração e que 
trazer esta medalha 
para Pindamonhanga-
ba é muito gratificante.


