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A GAzetA dos Municípios

MRS Logística promove ações 
de segurança ferroviária aos

romeiros em Aparecida

Bosque da Princesa
recebe festa de Dia das 
Crianças nesta quarta

Academia do Barro 
Branco abre vagas para 

admissão de 131
alunos-oficiais

Sindicato Rural de
Pinda inaugura Feira

do Produtor Rural

O acostamento da Via Du-
tra está cheio de romeiros 
em vários trechos da estra-
da. Todos seguem rumo à 
cidade de Aparecida, onde 
está a Basílica Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil.
A cidade do Vale do Paraí-
ba paulista é uma das quais 
é cortada pelos trilhos por 
onde passam os trens da 
MRS Logística. A presen-
ça no município do maior 
templo católico do país e 
o segundo maior do mun-
do atrai devotos não só do 
Brasil, mas também de vá-
rias partes do planeta. Por 
isso, nos últimos meses, a 
MRS intensificou algumas 

O Bosque da Princesa, em 
Pindamonhangaba, recebe 
nesta quarta-feira a festa 
de comemoração ao Dia 
das Crianças. A festa terá A Academia do Barro 

Branco para formação de 
oficiais da Polícia Militar 
abre na próxima quinta-
feira (13) as inscrições 
para concurso de ingresso 
de 131 novos alunos-ofi-
ciais. As inscrições acon-
tecem no site da Vunesp 
até 8 de fevereiro de 2017, 
com valor da taxa de R$ 
130.
 Para concorrer é necessá-

Produtores rurais de di-
versas propriedades do 
município de Pindamo-
nhangaba se uniram para 
dotar a cidade de uma 
nova opção em produtos 
orgânicos e artesanais.  
A inauguração será no dia 
19 de outubro, a partir das 
17h, na sede do Sindica-
to Rural. A Feira faz par-
te do Programa “Feira do 
Produtor Rural” oferecido 
pelo Sindicato Rural, em 
parceria com o Senar, pro-
grama que visa a expan-
são do agronegócio. De 
acordo com a facilitadora 
Dora Pedroso, o curso leva 
em consideração a estrutu-
ra para a comercialização 
dos mais diversos produ-

ações o objetivo de garan-
tir a segurança ferroviária 
na região.
“Essa preparação incluiu 
uma série de ações que 
desenvolvemos na região 
como o mutirão de lim-
peza, conscientização das 
comunidades, reforço na 
vedação da faixa de do-
mínio e até uma passarela 
que será inaugurada em 
breve”, diz Mário Vilhena, 
especialista em Relações 
Institucionais da empresa 
para a região.
Em Aparecida, a MRS Lo-
gística promoveu no dia 
29/8, um dos mais exten-
sos mutirões de limpeza 
da ferrovia já realizados 

início às 14h e seguirá até 
às 18h, com todas as ativi-
dades gratuitas. De acordo 
com a Prefeitura, haverá 
diversos brinquedos e re-rio ter concluído o Ensi-

no Médio, ser brasileiro, 
ter no máximo 30 anos, 
estar em dia com as obri-
gações eleitorais e com o 
serviço militar e não pos-
suir antecedentes crimi-
nais. A altura mínima para 
os homens é de 1,60 m e 
para as mulheres 1,55 m. 
O salário inicial, segundo 
edital publicado no DOE 
(Diário Oficial do Estado) 

tos disponíveis na pro-
priedade rural. Segundo 
os organizadores, o gran-
de destaque é que até os 
estandes utilizados pelos 
produtores são confeccio-
nados pelos próprios pro-
dutores, utilizando bambu.  
“A construção dos estan-
des envolve o grupo num 
trabalho coletivo que es-
timula o senso de equipe 
e solidariedade, visto que 
todos participam”, salien-
ta Dora. Cláudio Salgado 
de Macedo, presidente 
do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Ru-
ral e presidente da APEP 
- Associação dos Produ-
tores Ecológicos de Pin-
damonhangaba, explica 

pela empresa. Ao todo, fo-
ram recolhidos 700 m³ de 
entulho e lixo da ferrovia 
na região, o equivalente a, 
aproximadamente, 47 ca-
minhões repletos do ma-
terial, resultado de um tra-
balho que durou cerca de 
seis semanas.
Não só pare este próxi-
mo dia 12, mas também 
nos dias que antecede-
ram a data festiva, re-
presentantes da MRS in-
tensificaram o trabalho  
de conscientização das co-
munidades, tanto com re-
lação à segurança quanto 
sobre os riscos do descarte 
irregular de lixo na linha 
férrea.

creação para as crianças.
As atividades são organi-
zadas pela Secretaria de 
Esportes da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.de sexta-feira (7), é de R$ 

2.946,54.
O processo seletivo é com-
posto de prova com 80 
questões objetivas de al-
ternativas e redação, além 
de avaliação de condicio-
namento físico, exames de 
saúde e psicológicos. Os 
candidatos passam ainda 
por um processo de inves-
tigação social e análise de 
documentos e títulos.

que a Feira de Produtores 
também é fruto de um 
trabalho que começou há 
4 anos, com o primeiro 
curso de olericultura or-
gânica do Sindicato Rural.  
“A partir desse primeiro 
cursos, nos organizamos 
criando a Associação e fo-
mos em busca de nossos 
certificados para oferecer 
sempre o melhor ao con-
sumidor”. De acordo com 
Cláudio, hoje são 22 pro-
dutores certificados pelo 
Ecocert. No dia 8 de ou-
tubro, os produtores apre-
sentaram uma prévia do 
que será a feira no evento 
BBQ Vale, comercializan-
do produtos frescos e de 
qualidade. 



página 2 A GAzetA dos Municípios 12-13 de outubro de 2016

Curiosidades

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As principais 
vantagens são: menos risco de câncer, as fêmeas castradas antes do primeiro cio 
tem apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de mama e nos demais, esse ín-
dice é superior a 26%, redução do abandono, os cruzamentos não planejados são 
a principal causa do grande número de cães e gatos abandonados pelas ruas todos 
os dias, mais sociável, com a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela 
casa e ficam mais sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. 
Os cães da Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados, perigo de fuga, os 
machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mais caseiros e param 
de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás de fêmeas no cio, hábito que causa 
muitas mortes por atropelamento, sem sujeira no cio, a castração põe fim no cio 
evitando que nessa faze, as fêmeas manchem a casa de sangue e acaba também com 
a barulheira de gatos no telhado, fim da gravidez psicológica, a produção de leite 
sem ter cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cadelas e gatas. A ci-
rurgia é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máximo dez dias. 
Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas fêmeas têm a trompa, os 
ovários e o útero extraídos.

Humor

Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca memória, gos-
taria de agradecer a graça alcançada através de sua interferência. Obrigado por... 
Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é que foi que o senhor fez mesmo? 
***
Procuro emprego urgente: Sou formado em Engenharia, pós-graduado em Admi-
nistração, mestrado em Direito, tenho curso de especialização em Economia, es-
crevi cinco livros de Informática, desenvolvi três teses de Sociologia e agora quero 
aprender um jeito de arrumar um emprego.
***
Classificados

Eu i meu tio Credirson compramu um barriu de chopi di 50 litrus mais uns dis-
grassadus inda num intregaru. Aconteci qui agora nóis ta priscisano du dinheru i 
resorvemu vendê o chopi memo sem ter.
***
Príncipe encantado, loiro, olhos azuis, bonito, corpo atlético, excelente companhei-
ro. Dócil, carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso compulsivo, procura 
viúva rica e ingênua para fins matrimoniais. Tratar com o Severino Barba de Bode, 
na barraca 21, no acampamento da DERSA.
***
Alugo uma linda árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de verda-
de, por um preço super especial: Cem reais por mês. Observação: Alugamos apenas 
no período de janeiro a novembro de todos os anos.

Mensagens

Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, pois cada pessoa é única e nenhu-
ma substitui a outra. Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, mas quando 
parte, nunca vai só nem nos deixa a sós, leva um pouco de nós e deixa um pouco de 
si mesmo. Há os que levam muito, mas há os que não levam nada.
***
Se você conta com alguém que tem menos qualidade que você, isso levará à sua 
degradação. Se você conta com alguém com qualidades iguais as suas, você perma-
nece onde está. Somente quando conta com alguém cujas qualidades são superiores 
às suas é que você atinge uma condição sublime.
***
Há muitas explicações para o fato de algumas pessoas não irem com a cara das 
outras. Dizem que “o santo” de um não combina com “o santo” da outra, que é 
incompatibilidade energética, coisa de outras vidas e por aí vai. Pode ser qualquer 
uma dessas razões, o fato é que isso existe. Existem algumas pessoas que queremos 
ver pelas costas. Por mais que a gente se esforce, sorrindo amarelo e disfarçando 
o mal estar, não dá. O papo não engrena, fala-se uma coisa e entende-se outra, um 
desconforto total. Com tanta gente no mundo e com uma vida tão curta, certamente 
não vale a pena insistir numa dessas.
***
Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram 
nas sombras. Defender não é gritar. É prestar mais intenso serviço às causas e às 
pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de perso-
nalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar 
não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da 
paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para 
o bem geral. Esclarecer não é destruir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da 
boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar não é a desejar. É compre-
ender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para 
que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.

Pensamentos, provérbios e citações

Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.

Mire em nada e você acertará.

De todas as partes há a mesma distância para o inferno.

As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.

Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.

As flores da primavera não brilham sempre. 

Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.

Só refletimos quando somos confrontados com problema.
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Com a proximidade do
Enem 2016, veja dicas 

das matérias e assuntos
que mais caem na prova

Faltando um mês para as provas 
do Enem, que serão realizadas 
nos dias 5 e 6 de novembro, os 
estudantes começam a correr 
para fazer as últimas revisões. 
Mas, com tanto conteúdo visto 
durante o ano, como selecionar 
os materiais que ainda precisam 
de atenção? Além de rever al-
gumas possíveis lacunas que 
possam existir, é importante 
separar um tempinho para a re-
solução de algumas edições an-
teriores para se familiarizar com 
a linguagem dos testes. 
Para ajudar os estudantes a se 
organizarem melhor nesse úl-
timo mês pré-provas, o Stoodi, 
startup de educação a distância 
que oferece videoaulas, plano 
de estudos e monitorias trans-
mitidas ao vivo, separou algu-
mas matérias que costumam 
cair com mais frequência e que 
merecem uma atenção especial:
História
Analisando o histórico do 
Enem, percebe-se que o foco 
maior é a História do Brasil. Si-
nais de alerta para os assuntos: 
Era Vargas, a ditadura militar e 
o golpe de 64; e a Escravidão, 
que  costuma aparecer em pelo 
menos uma questão por edição.
Uma característica muito forte 
do Enem é abordar passagens 
de período, como a chegada da 
família real portuguesa e a aber-
tura dos portos – que acontece 
na passagem do Brasil Colonial 
para o Brasil Independente, por 
exemplo. Também há recorrên-
cia de pelo menos uma questão 
sobre a passagem da Idade Mé-
dia para a Idade Moderna.
Importante também sempre 
procurar relação com as ciên-
cias sociais, pois a prova pede 
isso com frequência, em suas 
“questões interdisciplinares”.
Geografia
Com bastante espaço para os 
temas nacionais, é uma pro-
va com muita análise crítica e, 
provavelmente, será pedido a 
interpretação de algum recur-
so cartográfico, por exemplo. 
Temas como urbanização, co-
mércio, população, indústria e 
agricultura também costumam 
ser cobrados.
Em Geologia, os alertas ficam 
com questões sobre clima e re-
levo. Conhecer as particulari-
dades de cada região do Brasil 

pode somar alguns pontos. Não 
se esqueça de revisar as partes 
principais da Geopolítica, que 
deve estar alinhada com as atu-
alidades.
Filosofia
A Filosofia Clássica costuma 
ser o assunto mais abordado 
nesta matéria. Pontos de alerta: 
tudo sobre Platão e Aristóteles, 
com uma olhar mais atencioso 
na questão da alegoria da caver-
na.
Na Filosofia Moderna, Rene 
Descartes e Isaac Newton me-
recem uma atenção especial 
também. Já na Filosofia Con-
temporânea, destaque para John 
Locke, Jean-Jacques Rosseau 
e os pensadores da escola de 
Frankfurt.
Sociologia
Como a Sociologia Brasileira 
costuma ser mais abordada, é 
bom estar atento aos sociólo-
gos Sérgio Buarque de Holan-
da, Roberto DaMatta, Darcy 
Ribeiro, Florestan Fernandes 
e Gilberto Freyre. Mas não se 
esqueça da Sociologia Clássica: 
Marx, Weber e Durkheim.
Biologia
Pontos de alerta: ecologia e 
temas relacionados à saúde. 
A ecologia costuma aparecer 
contextualizada por qualquer 
assunto que apresente impac-
to ambiental. Se ele for cita-
do na mídia, então, as chances 
aumentam. A dica é revisar os 
principais temas que incluem 
sustentabilidade, a sucessão 
ecológica, os distúrbios am-
bientais e evolução.
Já em relação às questões de 
saúde, vale uma atenção às 
doenças,  como dengue, zika 
e chikungunya, além do tema 
“drogas”.  Vale a pena revisar 
também genética, tanto os as-
pectos gerais, como as muta-
ções, por exemplo. 
Química
Pontos de alerta: Química Orgâ-
nica, Química Inorgânica, Ele-
troquímica, Química Ambien-
tal, Cálculo Estequiométrico, 
Equilíbrio Químico, Soluções, 
Radioatividade. As questões 
costumam ser bastante teóricas 
e abrangentes, por isso é im-
portante manter o foco e seguir 
exatamente o que diz o enuncia-
do.
Física

Pontos de alerta: ondas,  mecâ-
nica,  elétrica e  ótica. A dica é 
relembrar o básico de reflexão 
e refração de luz. Em relação à 
mecânica, é legal dar uma aten-
ção à conservação de energia e 
quantidade de movimento. Ou-
tro ponto importante é dominar 
os circuitos elétricos, além de 
saber o básico de eletrostática e 
eletromagnetismo.
Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias?
Praticar a interpretação de texto 
é essencial, sem deixar de lado 
as principais escolas literárias 
e observar bem o formato dos 
textos. Perguntas ligadas às lín-
guas, linguagem e tecnologia da 
informação  também são usual-
mente abordadas. Atenção aos 
assuntos que fazem parte das 
artes, da nossa cultura e identi-
dade.
Alguma pergunta sobre varian-
tes linguísticos (nosso modo de 
falar, gírias e linguagem desti-
nada a públicos diferentes, por 
exemplo) também costuma fa-
zer parte do exame. 
Matemática e suas tecnologias
Razões, proporções e juros são 
pontos que merecem bastan-
te atenção. Geometria é outro 
ponto que costuma tomar uma 
grande parcela da prova. Olho 
nas características das princi-
pais figuras, tanto plana quanto 
espacial, passando também por 
Pitágoras, as relações trigono-
métricas e geometria analítica. 
Em probabilidade e estatística, 
destaque para questões de arit-
mética básica. A dica é rever 
frações e operações, sem esque-
cer das equações e funções.
Sobre o Stoodi
Lançado em 2013, o Stoodi é 
uma startup de educação a dis-
tância que oferece videoaulas, 
plano de estudos e monitorias 
transmitidas ao vivo. A plata-
forma nasceu com o objetivo 
de democratizar o acesso à edu-
cação no país, oferecendo uma 
plataforma intuitiva e acessível 
para facilitar a vida dos estu-
dantes em fase pré-vestibular e 
de alunos do ensino médio que 
precisam de reforço escolar. A 
plataforma já conta com aproxi-
madamente 220 mil cadastrados 
e 17,5 milhões de aulas assis-
tidas, que correspondem a 3,2 
milhões de horas de conteúdo. 
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Zoo Urbano promove
financiamento coletivo em 

prol de exposição no Projeto 
Tamar em Ubatuba

Sem patrocinadores, pro-
jeto irá direcionar recur-
sos arrecadados para arcar 
com os custos das escul-
turas e montagem de es-
trutura. Com objetivo de 
conscientizar a população 
sobre a importância da 
preservação marinha, o 
Zoo Urbano, projeto que 
reúne artistas de todo o 
mundo para confeccionar 
esculturas gigantes com 
resíduos dispensados nos 
grandes centros urbanos, 
firmou uma parceria com 
o Projeto Tamar para de-
senvolver uma exposição 
com esculturas gigantes de 
tartarugas, focas, cavalos
-marinhos, peixes, entre 
outros animais. Prevista 
para ocorrer em janeiro de 
2017, na sede do projeto 
e na Praça da Baleia, em 
Ubatuba, a apresentação 
contará com obras com-
postas por materiais reci-
clados retirados do mar e 
tem a mesma proposta da 
exposição que acontece no 
Parque Ibirapuera, em São 
Paulo, ao longo do mês de 
outubro.
Visando solucionar a fal-
ta de investimentos e pa-
trocinadores para o even-
to, o Zoo Urbano decidiu 
lançar uma campanha de 
financiamento coletivo 
no iFunding. O intuito da 
ação é arrecadar R$ 120 
mil para auxiliar nas des-
pesas com a criação das 
esculturas e a montagem 

de estrutura nos locais de 
exposição.
De acordo com Sueli Pa-
risi, diretora do Zoo Urba-
no, a decisão de realizar o 
evento tem como caráter 
principal a conscientiza-
ção da população sobre os 
efeitos negativos da ação 
humana no ambiente marí-
timo. “Segundo estudos da 
Universidade da Geórgia, 
8 milhões de toneladas de 
resíduos plásticos foram 
parar nos oceanos somente 
em 2014. Esse é um núme-
ro muito preocupante, que 
mostra a importância de 
trazer o assunto à tona”, 
afirma.
Contando com a curadoria 
do artista plástico Alexan-
dre Stefani, o Zoo Tamar 
Ubatuba será executado 
por 10 artistas que irão uti-
lizar objetos como garra-
fas pet, plásticos, redes de 
pesca, entre outros, para 
confeccionar as esculturas. 
A comunidade também 
terá papel fundamental, 
uma vez que entusiastas 
e voluntários locais irão 
colaborar com o projeto. 
“Apesar de evidenciar a 
beleza, queremos expor 
obras com caráter crítico. 
Acreditamos na arte como 
uma poderosa forma de 
expressão. Temos certeza 
que com o envolvimento 
de toda a comunidade, po-
demos mudar o destino de 
milhares de animais”, afir-
ma o curador.

Link da campanha: www.
ifunding.com.br/campaig-
ns/zoo-tamar-ubatuba
Sobre o Zoo Urbano
O Zoo Urbano reúne ar-
tistas de todas as partes 
do mundo que se unem 
para confeccionar escultu-
ras gigantes com resíduos 
dispensados nos grandes 
centros urbanos. Com 
três edições previstas nos 
próximos seis meses (São 
Paulo, Ubatuba e Miami/
EUA),todas as apresenta-
ções contam com artistas 
locais, internacionais e 
curadores diferentes, ga-
rantindo engajamento e a 
união de esforços em prol 
de uma conscientização 
coletiva entre Comunida-
de + Arte + Sustentabili-
dade.
Sobre o iFunding: Ideali-
zado pelo empreendedor 
francês Charles-Henry Sa-
lem e Marcelo Callegari, 
sócio-fundador do Grupo 
MAIAS Partners, consul-
toria norte-americana fo-
cada no mercado de fusões 
e aquisições, o iFunding 
é a primeira plataforma 
de crowdfunding híbrida 
no país, reunindo em um 
mesmo site projetos de 
financiamento coletivo de 
recompensas, equity e real 
estate (imobiliário). A em-
presa apoia e hospeda ape-
nas projetos selecionados 
após uma rigorosa tria-
gem. Mais informações: 
www.ifunding.com.br

Atrações tecnológicas movimentam 
período de Dia das Crianças

Programação do ‘Outubro 
Rosa’ começa dia 15 em Pinda

Pista de skate elétrico e simula-
dor de montanha-russa estarão 
disponíveis para diversão do 
público do Taubaté Shopping
Embalado pelo Mês das Crian-
ças, o Taubaté Shopping trouxe 
duas atrações que prometem 
conquistar os amantes de tecno-
logia: uma Pista de Hoveboard 
(skate elétrico) e um simulador 
de montanha-russa com realida-
de virtual 360º. Além de atrair 
crianças e jovens, as duas ativi-
dades também garantem o di-
vertimento dos adultos.
A pista de skate elétrico, que 
ficará instalada até o fim do 
ano, está funcionando em fren-
te à Pernambucanas, das 11h às 
22h, e pode ser frequentada por 
crianças a partir dos 6 anos de 
idade. Para se aventurar, o peso 
do participante deve ser de 45 a 
100 quilos. Os preços da ativi-
dade são: 15 minutos - R$ 20; 
30 minutos - R$ 30; e 1 hora - 

A programação do Outu-
bro Rosa, mês de comba-
te ao câncer de mama, em 
Pindamonhangaba, come-
çam no dia 15 de outubro.
A abertura acontecerá no 
próximo fim de semana 
(15 e 16), em evento no 
Shopping Pátio Pinda, das 
12h às 21h, com equipes 
de saúde dando orien-
tações para auto-exame 
e sobre fatores de risco, 
aferição de pressão e gli-
cemia, e posto de recebi-
mento de mexas de cabe-
los, que serão enviados a 
ONG Amigas do Peito, 
que confecciona perucas 
para as mulheres vítimas 
do câncer.
Na terça-feira (18), às 9h e 

R$ 40.
Unindo adrenalina e diversão, 
o simulador de montanha-russa 
tem sido sensação por onde pas-
sa e as reações dos participantes 
têm gerado divertidos vídeos 
que fazem sucesso na internet. 
O brinquedo, que utiliza a tec-
nologia de realidade virtual por 
meio de óculos com visão 360º 
e fone de ouvido, transporta 
a pessoa para um carrinho de 
montanha-russa. Entre as mo-
dalidades disponíveis, estão: 
aventura (velocidade máxima), 
ação (velocidade média), infan-
til (baixa velocidade) e suspen-
se (sem velocidade definida). 
Pelos próximos meses, dois si-
muladores estarão disponíveis 
próximos à Loja Renner. São 
aproximadamente 3 minutos de 
corrida ao preço de R$ 15 por 
pessoa. A idade mínima para a 
atração é de 3 anos.

às 20h40, haverá um even-
to na Funvic para cons-
cientização sobre a doen-
ça. Na quarta-feira (19), às 
14h, as mulheres poderão 
assistir a uma palestra na 
Casa da Amizade. 
A tradicional Caminhada 
Rosa acontecerá no sába-
do, dia 22, com concentra-
ção na Praça Monsenhor 
Marcondes (Praça da Cas-
cata), às 9h. 
O encerramento do evento 
será na quarta-feira (26), 
às 14 horas, no CEU das 
Artes, localizado no Vale 
das Acácias. O centro 
comunitário do Momba-
ça também contará com 
programação do Outubro 
Rosa, com vários serviços 

na área da beleza e uma 
palestra sobre prevenção, 
a partir das 14h.
Além da programação, du-
rante todo o mês de outu-
bro, em todas as Unidades 
Básicas de Saúde e Estra-
tégia de Saúde da Família, 
haverá solicitação de ma-
mografia de rastreamento 
para todas as mulheres aci-
ma de 40 anos, seguindo o 
protocolo do município.
O Outubro Rosa em Pin-
damonhangaba é uma 
parceria da Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Saú-
de, Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher, 
Fundação Universitária 
Vida Cristã (Funvic) e 
Shopping Pátio Pinda.

Músicos do Vale do Paraíba
são premiados em programa

de incentivo à Cultura do
Governo do Estado de São Paulo
Contemplados em edi-
tal do Programa de Ação 
Cultural (ProAC), cantora 
Ieda Terra irá apresentar o 
álbum autoral “Libélula”, 
enquanto o instrumentista 
Victor Mendes, integrante 
do Trio José, estreará turnê 
solo do novo disco “Nossa 
Ciranda”
A cantora Ieda Terra, de 
Ubatuba, e o instrumentis-
ta Victor Mendes, de São 
José dos Campos, estão 
entre os contemplados no 
edital de música do Pro-
grama de Ação Cultural 
(ProAC), mantido pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo. As propostas foram 
escolhidas no concurso de 
gravação de álbum inédito 
de canção com circulação 
de espetáculos. Também 
foram selecionados neste 
edital as bandas Doutor 
Jupter, Mercado de Peixe, 
Meia Dúzia de 3 ou 4, a 
cantora Izabel Padovani 
em dueto com o baixista 
Ronaldo Saggiorato, Con-
junto João Rubinato, Filpo 
Ribeiro e a Feira do Rolo, 
Grupo Flor de Aguapé e o 
pianista João Leopoldo.  
Além deste concurso, já 
foram anunciados os con-
templados 13 dos 44 edi-
tais lançados neste ano: te-

atro (produção, circulação 
e primeiras obras), dança 
(produção, circulação e 
primeiras obras), artes cê-
nicas (produção e circula-
ção voltado ao público in-
fantojuvenil; e circulação 
para a rua), festivais de ar-
tes I e II, circo (produção 
de número circense) e cul-
turas populares e tradicio-
nais. Os demais resultados 
devem ser divulgados até 
novembro.
Ambos os artistas foram 
escolhidos no módulo 1 
deste concurso, que con-
templa a circulação de 
shows. Ainda há o módulo 
2, que além das apresenta-
ções de espetáculos, tam-
bém inclui a gravação de 
álbum inédito. Radicada 
em Ubatuba, litoral norte 
de São Paulo, a cantora 
Ieda Terra irá apresentar o 
álbum autoral “Libélula”, 
lançado em 2015. O disco 
traz a linguagem pop em 
diálogo com a música cai-
pira e folclórica em seus 
arranjos e instrumentação.
Já o instrumentista Vic-
tor Mendes, integrante do 
grupo Trio José, de São 
José dos Campos, estre-
ará a turnê do novo disco 
“Nossa Ciranda”. Este é 
seu primeiro disco solo e 

é caracterizado pela parce-
ria com diversos letristas, 
músicos e compositores 
com os quais conviveu. 
O álbum tem a influência 
do violão erudito com a 
MPB e a bossa nova, além 
da livre improvisação e a 
criação coletiva comuns à 
música regional, folclórica 
e do jazz.
O Programa de Ação Cul-
tural (ProAC), na modali-
dade editais, tem o objeti-
vo de fomentar e difundir 
a produção artística em 
todas as regiões do estado, 
apoiando financeiramente 
projetos artísticos. Neste 
ano, foram disponibiliza-
dos 44 editais em 12 lin-
guagens: teatro dança, mú-
sica, literatura, circo, artes 
cênicas para crianças, fes-
tivais de arte, audiovisual, 
museus, diversidade sexu-
al e étnica e artes visuais.
Para conhecer a progra-
mação cultural de todo o 
estado, acesse a platafor-
ma SP Estado da Cultura 
– www.estadodacultura.
sp.gov.br. Acompanhe a 
Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo nas 
mídias sociais:
Facebook: /culturasp
Twitter: @culturasp
Instagram: /culturasp

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 71, Termo nº 6410
Faço saber que pretendem se casar MAYK ELY DA SILVA GONÇALVES e 
STÉPHANY YARI DE SOUZA PACHECO, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 13 de abril de 1997, de profissão 
autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Estrada da Água 
Quente, nº 2391, Água Quente, nesta cidade, filho de MARCOS GONÇALVES, 
residente e domiciliado Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de ELIANE DA 
SILVA SOUZA, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de Tremembé/
SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 27 de julho de 1998, de profissão 
do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de JOÃO PAULO DA SILVA PACHECO, residente e domi-
ciliado Jaboatão dos Guararapes/PE, natural de Tremembé/SP e de LUCIANA 
APARECIDA DE SOUZA PACHECO, de 37 anos, nascida na data de 19 de 
maio de 1979, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de Limeira/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 71, Termo nº 6411
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ HONORIO SILVA e HELIANA SI-
QUEIRA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo ar-
tigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Riacho 
do Peixe - PE, nascido em 24 de maio de 1950, de profissão aposentado, de es-
tado civil viúvo, residente e domiciliado na Rua Vicente Torres, nº 979, Chácara 
Silvestre, Taubaté/SP, filho de JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida em 
Caruaru/PE. Ela é natural de São Paulo - SP, nascida em 29 de março de 1952, 
de profissão aposentada, de estado civil viúva, residente e domiciliada Avenida 
das Samambais, nº 55, Residencial Vale das Flores, nesta cidade, filha de LA-
ERCIO BENTO DE SIQUEIRA, falecido em São Paulo/SP e de FLORENTINA 
DA SILVA SIQUEIRA, falecida em Tremembé/SP. 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. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 72, Termo nº 6412
Faço saber que pretendem se casar HOMERO VARGAS TARGA e ANA CECI-
LIA DA SILVA DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté - SP, nascido em 8 de março de 1993, de profissão estudante, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Lambarí, nº 159, nesta cidade, filho 
de ODAIR TARGA, de 69 anos, nascido na data de 6 de novembro de 1946, 
residente e domiciliado Tremembé/SP, natural de Itajubá/MG e de TERESINHA 
VARGAS, de 68 anos, nascida na data de 17 de novembro de 1947, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Pinda-
monhangaba - SP, nascida em 16 de fevereiro de 1995, de profissão estágiaria, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Benedito Alves, nº 305, 
Feital, Pindamonhangaba/SP, filha de JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, 
de 80 anos, nascido na data de 6 de janeiro de 1936, residente e domiciliado em 
Pindamonhangaba/SP, natural de Lagoinha/SP e de MARIA SUELY FREITAS 
DA SILVA, de 46 anos, nascida na data de 8 de abril de 1970, residente e domi-
ciliada Pindamonhangaba/SP, natural de Fortaleza/CE. Se alguem souber de al-
gum 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 72, Termo nº 6413
Faço saber que pretendem se casar MARCO AURÉLIO FREITAS MORAES 
e DENISE CRISTINA CARNEIRO, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de São José dos Campos - SP, nascido em 1 de fevereiro de 1984, de profissão 
autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador 
Bueno da Veiga, Km 138,5, Una, nesta cidade, filho de JOSÉ DE MORAES, de 
53 anos e de MARIA DE FÁTIMA FREITAS MORAES, de 50 anos, residentes 
e domiciliados em São José dos Campos/SP. Ela é natural de São José dos Cam-
pos - SP, nascida em 28 de março de 1986, de profissão autônoma, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Olavo Antonio Ribeiro, nº 60, Conjunto 
Papa João Paulo II, São José dos Campos/SP, filha de MARISOL APARECIDA 
CARNEIRO, de 54 anos, residente e domiciliada em São José dos Campos/SP. 
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. 
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Presídios de Tremembé 
têm “saidinha” de

3,3 mil detentos para
o Dia das Crianças

Escolas do Trabalho
de Taubaté oferecem

119 vagas em outubro

Pátio Pinda promove 
dia das crianças

solidário e divulga
programação especial 

para a criançada

O complexo penitenciá-
rio coloca nas ruas até a 
próxima sexta-feira (12) 
mais de 3,3 mil detentos 
que vão passar o Dia das 
Crianças em liberdade. É a 
saída temporária que teve 
início no último sábado 

Cursos profissionalizantes 
e gratuitos serão realiza-
dos nas unidades do Alto 
do Cristo, Areão, Cecap, 
Gurilândia, Estiva e Jabo-
ticbeiras II
No mês de outubro, as 
Escolas do Trabalho de 
Taubaté abrem 119 vagas 
para cursos profissionali-
zantes e gratuitos.
Com certiciação pelo Se-
nai, o curso de Automa-
ção Pneumática Industrial 
será realizado na unidade 
do Cecap e tem como pré
-requisito idade mínima 
de 16 anos e Ensino fun-
damental completo. Serão 
disponibilizadas 25 vagas e 
as inscrições abrem no dia 
20.
A unidade do Areão abrirá 
vagas para área da beleza 
para interessados a partir 
de 16 anos de idade. São 
15 vagas para Maquiagem, 
com inscrições abertas 
no dia 11; e 15 vagas para 
Designer de Sobrancelhas, 
que serão preenchidas a 
partir do dia 14.
O curso de Maquiagem 
também será ministra-
do na unidade do Alto 

Crianças do Lar Irmã Jú-
lia estiveram no shopping 
para uma tarde de diversão
No clima do Dia das Crian-
ças, o Pátio Pinda promo-
veu uma tarde diferente 
para algumas crianças de 
Pindamonhangaba. Na 
segunda-feira (10), cerca 
de 14 crianças do lar Irmã 
Julia estiveram no sho-
pping e receberam brin-
quedos que foram doados 
por lojistas e funcionários 
do empreendimento. Eles 
também tiveram a oportu-
nidade de brincar gratuita-
mente no “Espaço Kids” e 
no “Bola de Sabão”. “Essa 
ação foi muito importante, 
pois fez com que as crian-
ças interagissem com a co-
munidade e mudassem a 
rotina. Elas fizeram coisas 
que não estão acostuma-
das”, destaca Marcia Cas-
tilho, coordenadora do lar. 
E não para por aí, a crian-
çada de toda a região tam-
bém pode aproveitar a 
programação preparada 
especialmente para o mês 
de outubro. Confira a pro-
gramação completa:
- Dia das Crianças com 

(8) com a soltura de 127 
detentos da Penitenciária 
Doutor José Augusto Cé-
sar Salgado, a P2 de Tre-
membé. Nesta terça-feira, 
será a vez de 2.984 presos 
que cumprem pena na uni-
dade Edgard Magalhães 

do Cristo. As inscrições 
acontecem no dia 24 e há 
20 vagas disponíveis. Para 
frequentar o curso é preci-
so ter idade mínima de 16 
anos.
Na unidade da Gurilândia 
as oportunidades são para 
os cursos de Auxiliar Ad-
ministrativo (certificado 
pelo Senai) e Designer de 
Sobrancelhas. No dia 10, 
as inscrições são para Au-
xiliar Administrativo, com 
20 vagas, e no dia 19, para 
Designer de Sobrancelha, 
com 24 vagas disponíveis.
As vagas são preenchidas 
por ordem de chegada, e 
para efetuar a inscrição é 
necessário apresentar có-
pia do RG, CPF e compro-
vante de endereço. Mais 
informações podem ser 
obtidas junto à unidade de 
interesse.
Cursos rápidos: Ainda em 
outubro também estão 
abertas as inscrições para 
três cursos rápidos, de um 
único dia, certificados pelo 
Sesi: Boas Práticas em Ma-
nipulação de Alimentos; 
Administra seu dinheiro 
de forma consciente e Pla-

personagens encantados
Dia 12/10, a partir das 14h
Príncipes e princesas es-
tarão circulando pelo sho-
pping para interagir e tirar 
muitas fotos com a crian-
çada.   
- Sessão de massagem
Dia 12/10, das 15h às 19h
Em parceria com a Mas-
sô Massagem Despor-
to acontecem sessões de 
massagem para os jovens 
se sentirem bem e relaxa-
dos. O evento é gratuito e 
tem idade máxima de 10 
anos para participação. 
A ação também contará 
com sorteio de brindes da 
Ri Happy. A criança deve 
preencher um cupom e en-
tregá-lo na loja para con-
correr. 
- Pet Day – 1ª Corrida e 
Caminhada
Dia 16/10, às 8h30
Local: Estacionamento do 
Shopping Pátio Pinda
O evento promove um 
momento de socialização 
e integração por meio da 
corrida e da caminhada 
com animais de estimação. 
As inscrições podem ser 
realizadas até o dia 6 de 

Noronha (Pemano), se be-
neficiarem da “saidinha”. 
A Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (SAP) 
determinou que odos os 
beneficiados devem retor-
nar às unidades prisionais 
até quinta-feira (13).

nejamento e Organização 
de Ambientes.
As aulas acontecerão em 
novembro, em datas e ho-
rários diferenciados, nas 
unidades da Escola do Tra-
balho da Estiva e Jabotica-
beiras (prédio II0, e estão 
disponíveis 30 vagas por 
turma. Para se inscrever 
é preciso ser maior de 18 
anos, e apresentar cópias 
do RG, CPF e comprovan-
te de endereço.
Confira abaixo os endere-
ços e telefones das unida-
des:
Alto do Cristo - Praça do 
Cristo Redentor, 17 - tele-
fone: 3631-5433
Areão - Av. Santa Cruz 
do Areão, s/n – telefone: 
3624-7144
Cecap - Rua Firmo Men-
des Castilho, 750 - telefo-
ne: 3686-1421
Gurilândia - Rua Bambi, 
50 – telefone: 3624-8173
Estiva - Rua Edmundo 
Morewood, 551 – telefone: 
3629-7008
Jaboticabeiras (prédio II) 
– Av. Marechal Arthur da 
Costa e Silva, 1555 – tele-
fone: 3622-1170

outubro no endereço: si-
tes.minhasinscricoes.com.
br/PetDay1CorridaeCa-
minhada. A taxa é de R$ 
30,00. No mesmo dia do 
evento, a equipe da Asso-
ciação Centopeia também 
estará presente com alguns 
filhotes que aguardam por 
um novo lar.
- “Pátio Kids”
Até 16/10
Local: Próximo à Praça de 
Eventos
Espaço recheado de atra-
ções dedicadas a crianças 
de 3 a 12 anos de idade. Os 
participantes poderão cur-
tir contações de histórias, 
jogo de tabuleiro humano, 
pintura facial, confecção 
de máscaras e desenhos 
para colorir.
- “Bola de Sabão”
Até 18/10
Local: Praça de Eventos
A diversão no “Bola de 
Sabão” já está liberada 
para crianças a partir de 
três anos de idade. A nova 
atração do shopping já é 
um sucesso e para partici-
par é preciso pagar o valor 
de R$ 20 para 15 minutos 
de pura diversão.

Rashid apresenta
show de lançamento do
novo álbum em Taubaté

O rapper paulista Rashid 
estará em Taubaté, no pró-
ximo dia 20 de outubro, 
com o show de lançamen-
to do seu segundo álbum 
“A Coragem de Luz”. Ele 
se apresenta no palco do 
Sesc Taubaté, às 20h30.
Rashid se apresenta 

acompanhado por DJ Mr. 
Brown, Renato Taimes na 
guitarra, Jhow Produz na 
bateria, Weslei Rodrigo no 
baixo e Godô no backing 
vocal. O artista mostra um 
repertório composto de 
sonoridades diversas além 
do rap.

Durante sua caminhada, 
Rashid coleciona parce-
rias com grandes nomes 
da música como Emicida, 
Projota, Tássia Reis, entre 
outros. Além de já ter divi-
dido o palco com grandes 
nomes do rap como Crio-
lo, Racionais MC’s, Thaí-
de e Rappin’ Hood.
Os ingressos para o show 
começam a ser vendidos 
nesta terça (11), no portal 
Sesc bit.ly/RashidTte, e a 
partir de 13 de outubro em 
qualquer unidade Sesc. O 
valor varia de R$ 9,00 a 
R$ 30,00.
O Sesc Taubaté fica locali-
zado na Avenida Milton de 
Alvarenga Peixoto, núme-
ro 1264, no bairro Espla-
nada Santa Terezinha.


