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A GAzetA dos Municípios

Grupo Pense Leve é 
opção de atividade  

física para moradores 
do Triângulo em PindaMistau exibe filme 

“Hans Staden” em 
Taubaté

Pinda terá  
apresentação de  

ópera no domingo

 Espetáculo  
“Purgatório” em  

Taubaté

Moradores do Triângulo 
podem participar do grupo 
de saúde Pense Leve, que 
acontece uma vez por se-
mana no Centro Comuni-
tário do Bairro. O projeto é 
uma parceria da Secretaria 
de Saúde e o PSF da co-
munidade, com o profes-
sor de Capoeira e profis-
sional de Educação Física.
A iniciativa tem objetivo de 
incentivar os moradores a 
cuidar da saúde através de 
atividade física e alimen-
tação saudável. A prática 
do exercício físi-

O Mistau (Museu da Ima-
gem e do Som de Taubaté), 
em parceria com o Ponto 
Mis – São Paulo exibe nos 
dias 19, 25 e 29 de abril, 
às 14h, o filme “Hans Sta-
den”, na sala Chico do 
Cinema, no próprio Mis-
tau. A entrada gratuita.
O curta apresenta em seu 
elenco Carlos Evelyn, 
Ariana Messias, Darci 
Figueiredo, Beto Simas, 
Milton de Almeida, Rey-
naldo Puebla, Jefferson 

Pindamonhangaba rece-
be, neste domingo (17), 
o espetáculo “O Barbeiro 
de Sevilha – ou a Histó-
ria Contada e Cantada da 
Ópera A Inútil Precau-
ção”, com a Companhia 
Ópera Curta. Será no Te-
atro Galpão, às 19 horas, 
com entrada gratuita. In-
gressos devem ser retira-
dos na bilheteria do teatro 
uma hora an-
tes do espetáculo.
A apresentação abre a 
temporada 2016 do Pro-
grama de Circulação de 
Óperas, promovido pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da 
Secretaria de Cultura. Na 

O Teatro Metrópole em 
Taubaté recebe neste sá-
bado, dia 16, o espetáculo 
“Purgatório”, às 20h, apre-
sentada pela Hospedaria 
Companhia de Teatro.
A peça é a segunda par-
te da trilogia “Silêncio”, 
e é inspirada na “Divina 
Comédia”, de Dante Ali-
ghieri. Ela se desenvolve 

co previne proble-
mas e agravos à saúde, 
além de ajudar na di-
minuição do con-
sumo de remédios.
Sani Regina dos Santos, 
responsável pelo gru-
po, garante que o Pen-
se Leve é positivo para 
a saúde. “Além da gente 
fazer uma atividade físi-
ca, a gente também está 
ajudando nosso corpo 
a ter um melhor padrão 
de vida futuramente”, disse.
Solange Adão Carreiro, 
de 53 anos, participan-

Primo, Sérgio Mamberti,
Stênio Garcia, Cláudia 
Liz, Valdir Ramos, Carol 
Li e Macsuara Kadwell.
O filme conta a histó-
ria de Hans Staden, o 
aventureiro alemão que 
naufragou no litoral bra-
sileiro no século XVI. 
Capturado pelos índios 
Tupinambás, inimigos dos 
colonizadores portugue-
ses, foi mantido refém 
por nove meses em uma 
tribo de canibais na Al-

cidade, a apresentação tem 
parceria com a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.
O objetivo do Programa 
é apresentar espetáculos 
na linguagem da ópera 
para pessoas que têm pou-
co ou nenhum acesso ao 
gênero. A interioriza-
ção do projeto permite o 
fomento, a formação e a di-
fusão da cultura, amplian-
do o acesso a atividades 
artísticas de excelência.
Criada por Rosana Ca-
ramaschi e Cleber Papa, 
em parceria com Luís 
Gustavo Petri, a Compa-
nhia de Ópera Curta cria e 
apresenta espetáculos ba-
seados em óperas famosas, 

em duas estruturas imagi-
nárias: o real e o sonho. 
Personagens do mundo 
real se debatem em um 
espaço escuro e sombrio 
onde seus dramas pesso-
ais, desesperos íntimos 
e fantasias correm afe-
tando o jogo imposto.
Sob a direção de João 
Marcelo Pallottino, “Pur-

te do grupo, já percebe 
melhoras na saúde. “Eu 
acho importante esse 
grupo, o professor é mui-
to bom e a gente faz 
muitos exercícios, mi-
nha dor na perna dimi-
nuiu depois que comecei 
a participar”, destacou.
Os encontros do 
grupo são realizados to-
das as segundas-feiras, 
às 8 horas, e os alunos 
recebem orientações sobre 
qualidade de vida, alimen-
tação e dicas de postura 
correta para se exercitarem. 

deia de Ubatuba. Para 
não ser devorado, ele terá 
de convencê-los de que 
não é português. Uma 
co-produção entre Brasil 
e Portugal, Hans Staden 
recebeu diversos prêmios 
em diferentes festivais 
de cinema. A classifica-
ção etária é de 12 anos.
O Mistau fica na Av. 
Tomé Portes Del Rey 
761 – Jardim Ana Emília. 
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3631-3955.

cujo conteúdo é um texto 
teatral que aborda uma vi-
são pouco convencional 
do libreto – texto drama-
túrgico da ópera – base-
ado na história original.
“O Barbeiro de Sevilha 
– ou a História Conta-
da e Cantada da Ópera 
A Inútil Precaução” é ba-
seada na ópera-bufa em 
dois atos do compositor 
italiano Gioacchino Ros-
sini e na comédia Le 
Barbier de Séville, do 
dramaturgo francês 
Pierre-Augustin Ca-
ron de Beaumarchais.
O espetáculo tem 1h30 
de duração e é proibido 
para menores de 12 anos.

gatório” tem classificação 
de 16 anos. Os ingres-
sos estão sendo vendidos 
por R$ 40,00 (interia) e 
R$ 20,00 (meia-entrada).
O Teatro Metrópole possui 
capacidade máxima de 565 
lugares e fica na Rua Du-
que de Caxias, 312 – Cen-
tro. Mais informações pelo 
telefone (12) 3624-8695.
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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

Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como em animais. 
Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Estudos científicos recentes 
apontam que o bocejo está sim relacionado ao sono, no entanto, conforme apontam 
as pesquisas, o bocejo é uma forma do organismo driblar o sono. Ao bocejar, a pessoa 
estimula a circulação sanguínea e diminui a temperatura corporal, o que colabora para 
aumentar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente corrobora com as infor-
mações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a momentos de baixo meta-
bolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes em geral, como nos desenhos 
animados. A Bela Adormecida de Walt Disney. Na literatura também se encontra uma 
grande quantidade de alusões ao dito fenômeno. Ainda há aspecto sobrenatural do 
bocejo. Determinadas crenças acreditam que o bocejo é a conexão das almas de cada 
pessoa. Quando uma pessoa boceja o reflexo humano é de circunstâncias complexas, 
sem nenhuma percepção aparente, bocejar em resposta. A sobrenaturalidade pode ser 
observada em proximidades especiais, mas sem nenhum contato direto, esse efeito 
ocorre.
***
O descobridor da parábola foi Galileu Galilei. Antes dos estudos de Galileu Galilei, 
pensava-se que, por exemplo, quando uma bala de canhão fosse disparada a força 
impulsionadora a movimentaria para frente enquanto durasse e só então a gravidade 
agiria. Mas Galilei, depois de muitas observações, verificou que as duas forças atua-
vam simultaneamente, concluindo que o trajeto da bala não seria formado por duas 
linhas retas, mas por uma curva chamada parábola. O maior uso da descoberta da pa-
rábola foi, na ciência militar, com o bombardeamento científico. Ele possibilitava aos 
militares calcular a distância das balas disparadas através do ângulo do canhão com o 
horizonte.

Humor

Um avião caiu na floresta e restaram apenas três sobreviventes. Um indiano, um judeu 
e um argentino. Caminhando entre as árvores da grande floresta, eles encontraram uma 
pequena casa e pediram para pousar a noite. O dono da casa disse: Minha casa é muito 
pequena, posso acomodar apenas dois e um terá que dormir mo curral.
O indiano respondeu: Eu dormirei, sou indiano e hinduísta, necessito praticar o bem.
E foi lá pro curral. Após trinta minutos, alguém bate na porta da casa. Era o indiano 
que disse: Não posso ficar no curral, lá tem uma vaca, que é um animal sagrado e eu 
não posso dormir junto a um animal sagrado.
Então o judeu respondeu: Eu dormirei no curral, somos um povo muito humilde e sem 
preconceitos.
E foi lá pro curral. Após trinta minutos, alguém bate na porta da casa. Era o judeu que 
disse: Não posso ficar no curral, lá tem um porco, que é um animal impuro e eu não 
posso dormir junto a um animal que não seja puro.
Então, o argentino, nada satisfeito, aceitou a dormir no curral. E foi lá pro curral. Após 
uns trinta minutos, alguém bate na porta. Era a vaca e o porco.

Mensagens

Passamos a vida em busca da felicidade. Procurando o tesouro escondido. Corremos 
de um lado para o outro esperando descobrir a chave da felicidade. E achamos que a 
vida seria tão diferente, se pelo menos fôssemos felizes. E, assim, uns fogem de casa 
para serem felizes e outros voltam pra casa para serem felizes. Uns se casam pra serem 
felizes e outros se divorciam para serem felizes. Uns fazem viagens para serem felizes 
e outros trabalham além do normal para serem felizes. Anos desperdiçados, uma busca 
infinita. Nunca a Lua está ao alcance das mãos, nunca o fruto está maduro, nunca o 
vinho está no ponto. Nunca estamos satisfeitos. Mas há uma forma melhor de viver. 
A partir do momento em que decidimos ser feliz, nossa busca da felicidade chega ao 
fim. É que percebemos que a felicidade não está na riqueza material, na casa nova, no 
carro novo, naquela carreira, naquela pessoa e jamais está à venda. Quando não conse-
guimos achar a satisfação dentro de nós para ter alegria, estamos fadados à decepção. 
A felicidade não tem nada a ver como conseguir. Ela consiste em satisfazer-nos com 
o que temos e com o que não temos. Poucas coisas são necessárias para fazer feliz 
uma pessoa sábia, ao mesmo tempo tem que nenhuma fortuna satisfaria a um incon-
formado. As necessidades de cada um de nós são poucas. Enquanto nós não tivermos 
alguma coisa a fazer, alguém para amar, alguma coisa a esperar, não seremos felizes. 
Saiba que a única forma de felicidade está dentro de nós e, deve ser repartida. Repartir 
suas alegrias é compartilhar gotas de perfume sobre os outros e, sempre algumas gotas 
acabarão caindo sobre nós mesmos.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. Você não se 
torna feliz miraculosamente, por conta de mudanças exteriores, mas apenas se você 
mudar. Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. Alguém 
pode até lhe apontar o caminho, ensinar técnicas, mas é tudo o que pode fazer, o resto 
é por sua conta. Buscar a felicidade e alegria de viver não é de forma alguma errado, 
pecaminoso ou prejudicial ao espírito.

Pensamentos, provérbios e citações

Haja ou não os deuses, deles sempre seremos servos.

A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.

Gente que facilmente sobre a serra, sempre descem mal.

A vida é para nós o que concebemos dela.

Podemos morrer se apenas amamos.

Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.

Recordar um amor é viver outra vez.

A linguagem do amor está nos olhos.

São testemunhas os olhos do que sente o coração.

Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo.

MISCELÂNEA Defesa Civil de Taubaté e 
CETESB promovem  

curso “Primeiro Local”

Nos dias 12 e 13 de abril, 
das 8h às 17h, será reali-
zada no auditório do Ser-
viço Social do Transporte 
(SEST) e o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem do 
Transporte (SENAT), em 
Taubaté, a 11ª edição do 
curso “Primeiro no Local”, 
dirigido aos profissionais 
que primeiro tem acesso ao 
local de um acidente rodo-
viário com produtos peri-
gosos com a finalidade de 
aprimorar os procedimen-
tos iniciais das instituições 
que habitualmente são as 
primeiras nos cenários 
desse tipo de ocorrência.
O curso é organizado pela 
Subcomissão de Trans-
portes da Região Metro-
politana de São Paulo, em 
parceria com a Defesa Ci-
vil de Taubaté, Sest/Senat 
Taubaté e Secretaria Es-
tadual da Saúde. A carga 
horária será de 16 horas, 
tendo por instrutores espe-
cialistas da CETESB, Po-
lícia Rodoviária Estadual, 
Corpo de Bombeiros, Gru-
po de Vigilância Sanitária 
de Taubaté e São José dos 
Campos e SAMU de São 
José dos Campos. Todos 
os alunos receberão apos-
tila, Manual para Aten-
dimento a Emergências 
com Produtos Perigosos 
da Associação Brasilei-
ra da Indústria Química 
(ABIQUIM) e certificado 
emitido pelo Sest/Senat.
Estarão em treinamento 
profissionais de Defesa 
Civil, Guarda Munici-
pal, Serviço de Trânsito, 

Polícia Militar (Rodovi-
ária, Corpo de Bombei-
ros, Policiamento, Polícia 
Ambiental), Serviços de 
Saúde (Vigilância Sani-
tária e Epidemiológica e 
SAMU) e concessionárias 
de rodovias, de alguns mu-
nicípios da região do Vale 
do Paraíba com maior trá-
fego de produtos perigosos.
A Secretaria de Estado de 
Logística e Transportes 
instituiu em 28 de abril 
de 1999, a Comissão de 
Estudos e Prevenção de 
Acidentes no Transporte 
Rodoviário de Produtos 
Perigosos, com o objetivo 
de prevenir a ocorrência 
de acidentes no transporte 
de produtos perigosos bem 
como preparar os órgãos 
públicos e privados para 
realizarem os atendimen-
tos às emergências. Além 
da Comissão Central, vêm 
operando com as mesmas 
atribuições diversas subco-
missões no Estado de São 
Paulo, entre elas a Sub-
comissão da Região Me-
tropolitana de São Paulo.
P r o g r a m a ç ã o
1 2 / 4 / 2 0 1 6
07h30 às 8h – Recep-
ção dos alunos Co-
ordenação do curso
08h às 8h45 – Abertu-
ra Coordenação do curso
08h45 às 10h15 – Intro-
dução às emergências 
químicas – Mauro de Sou-
za Teixeira – CETESB
10h15 às 10h30 – Intervalo
10h30 às 12h30 – Peri-
gos associados aos produ-
tos perigosos – Agnaldo 

Ribeiro Vascon-
celos – CETESB
12h30 às 13h30 Almoço
13h30 às 15h – Legislação, 
identificação e classifica-
ção de produtos perigosos 
– Ednaldo dos Santos – Po-
lícia Rodoviária Estadual
15h às 15h15 – Intervalo
15h15 às 17h – Utiliza-
ção do Manual da Abi-
quim – Agnaldo Ribei-
ro Vasconcelos e Mauro 
de Souza Teixei-
ra – CETESB
1 3 / 4 / 2 0 1 6
08h às 09h – Ações de 
resposta do Setor Saúde 
Grupo de Vigilância Sa-
nitária (GVS) e Grupo 
de Vigilância Epidemio-
lógica (GVE) Taubaté 
e São José dos Campos
09h às 11h15 – Atendi-
mento a Emergências: 
ações iniciais – Mauro de 
Souza Teixeira – CETESB
11h15 às 11h30 – Intervalo
11h30 às 13h – SICOE 
(Sistema de Comando em 
Operações de Emergên-
cia)- Capitão Marcus Car-
daci Corpo de Bombeiros
13h às14h – Almoço
14h às 15h – Exercícios 
teóricos – Agnaldo Ribei-
ro Vasconcelos e Mauro de 
Souza Teixeira – CETESB
15h às 16h – RI-
NEM (Rede Integrada 
de Emergência) – 
Representante da RINEM
16h às 17h – Encerramen-
to e Entrega de Certifica-
dos Coordenação do curso
CPRv – Comando do 
Policiamento Rodoviário 
do Estado de São Paulo
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 23, FLS. nº 199, Termo nº 6269
Faço saber que pretendem se casar BRUNO DE TOLEDO VILLALTA e BEATRIZ SILVA MOREIRA 
BORGES, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 2 de maio de 1982, de profissão empresário, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Águas de São Pedro, nº 195, Parque das Fontes, nesta 
cidade, filho de FRANCISCO RICARDO VILLALTA, de 59 anos, nascido na data de 10 de novembro de 
1956, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de JACIRA DE TOLEDO VILLAL-
TA, de 61 anos, nascida na data de 14 de agosto de 1954, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Casimiro de Abreu/RJ. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 24 de janeiro de 1990, de profissão 
assistente administrativo, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contra-
ente, filha de DENIVAL MOREIRA BORGES, de 58 anos, nascido na data de 6 de novembro de 1957 e 
de MARIA CRISTINA SILVA VIANNA BORGES, de 55 anos, nascida na data de 26 de março de 1961, 
residentes e domiciliados em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. 

Livro D- 23, FLS. nº 200, Termo nº 6270
Faço saber que pretendem se casar LUIZ FELIPE RODRIGUES DE FARIA e VANESSA APARECIDA 
DA SILVA SALES, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 10 de novembro de 1993, de profissão 
professor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Ulderico Cembtanelli, nº 145, Jardim 
Gurilândia, Taubaté/SP, filho de PEDRO DE FARIA, de 64 anos, nascido na data de 20 de outubro de 1951, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Mogi das Cruzes/SP e de REGINA RODRIGUES PIN-
TO DA COSTA, de 56 anos, nascida na data de 16 de junho de 1959, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 25 de agosto de 1997, de profissão 
estudante, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Estrada Municipal José Naria Rodrigues 
Froes, nº 40, Aterrado, nesta cidade, filha de ANTONIO CARLOS DE SALES, falecido em Tremembé/SP 
na data de 30 de março de 2005 e de ELAINE CRISTINA DA SILVA SALES, de 39 anos, nascida na data 
de 29 de dezembro de 1976, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e 
na imprensa local desta cidade.

Produtores de leite de 
Taubaté fazem viagem  

técnica

Esportistas recebem  
capacitação para Jogos  

Regionais dos Idosos em 
Taubaté

Nesta terça-feira, 12 de 
abril, onze produtores de 
leite de Taubaté fizeram 
uma viagem técnica ao 
município de Soledade 
de Minas, Minas Gerais, 
para verificar na práti-
ca a metodologia que foi 
implantada há 3 anos e 
que prosperou a ativi-
dade leiteira da região.
O gerente executivo 
agropecuário da Secre-
taria de Desenvolvimen-
to e Inovação, Armando 
Adurens Neto e o en-
genheiro agrônomo 
Eduardo Hirata acom-
panharam a visita.
Os produtores ficaram 
entusiasmados em con-
ferir de perto aspec-

Os atletas e técnicos que 
representarão Taubaté no 
JORI (Jogos Regionais 
dos Idosos) participaram 
de uma palestra sobre Li-
derança do Esporte na Ir-
mandade Misericórdia de 
Taubaté na última segun-
da-feira, 11. A palestra foi 
ministrada pela psicóloga 
do esporte, Raísa Lobato, 
que reforçou a importân-
cia do trabalho em equipe, 

tos importantes para o 
desenvolvimento da pro-
dução leiteira como a 
produtividade do pasto, a 
qualidade do leite, o mane-
jo dos animais, a importân-
cia da gestão econômica da 
propriedade, entre outros.
Desde novembro de 2015 
esses produtores rece-
bem assistência técnica 
gratuita da Cooperideal/
Ao Leite, empresa vence-
dora do pregão realizado 
pela Prefeitura de Taubaté.  
O projeto busca dar 
suporte para o desenvolvi-
mento da produção leiteira 
no município, incentivan-
do os pequenos, médios 
e grandes produtores.
As atividades envol-

motivação, assertividade e 
do respeito entre os atletas.
O JORI é organizado pela 
Secretaria de Esporte e 
Lazer e Juventude do Es-
tado de São Paulo e tem 
objetivo de valorizar e 
estimular a prática espor-
tiva, resgatando a auto-
estima para melhor con-
vívio social dos idosos.
Taubaté está na 2ª região 
esportiva do Estado. Os 

vem a prestação de 
serviço para aplicação de 
tecnologias de manejo 
de pastagens do reba-
nho, controle zootécnico, 
conservação dos recursos 
naturais e monitoramento 
dos custos de produção 
de leite, em cumprimen-
to às metas do Programa 
Balde Cheio EMPRA-
BA (Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária).
A Secretaria de Desen-
volvimento e Inovação 
se coloca à disposição 
dos produtores que tenham 
interesse em melhorar 
a qualidade do seu 
negócio e receber assis-
tência técnica. O telefone 
de contato é (12)3625-5044.

jogos acontecem em Ca-
raguatatuba, a partir do 
dia 18 de abril. Participam 
da competição, os atletas 
com mais de 60 anos de 
idade nas modalidades de: 
Atletismo, Bocha, Bura-
co, Coreografia, Damas, 
Dança de Salão, Dominó, 
Malha, Natação, Tênis, 
Tênis de Mesa, Truco, 
Voleibol Adap-
tado e Xadrez.

Escola do Trabalho do  
Cristo oferece vagas para 

curso de Corte e Costura em 
Taubaté

A Escola do Trabalho do 
Cristo em Taubaté abre 
a partir do dia 15, sexta-
feira, as inscrições para 
o curso gratuito de Corte 
e Costura. São 40 vagas 
disponíveis para uma car-
ga horária de 140 horas.
Serão formadas quatro 
turmas com dez alunos 
por período. Dia 25 de 
abril tem início duas tur-
mas, com aulas segundas, 
quartas e sextas-feiras, 
das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30.  Na ter-
ça e quinta-feira acon-

tecem as aulas das tur-
mas das 13h às 17h e das 
18h às 22h, com início 
previsto para o dia 26.
Para frequentar o curso 
é necessário que o candi-
dato tenha a idade míni-
ma de 18 anos e possua o 
ensino fundamental.  No 
ato da matrícula é neces-
sário apresentar somente 
as cópias do RG e com-
provante de endereço.
O curso vai ensinar os 
alunos a manusear a má-
quina de costura e a con-
feccionar todo tipo de 

peças, incluindo rou-
pas feminina, mas-
culina e infantil.
S e r v i ç o :
Escola do Traba-
lho do Alto do Cristo
Curso de Corte e Costura
Inscrição: a partir de 
15 de abril, sexta-feira.
Endereço: Praça do 
Cristo Redentor, 17
Horário: Segunda, quar-
ta e sexta-feira, das 8h 
às 12h, e das 13h às 
17h. Terça e quinta-
feira, das 13h às 22h.
Telefone: (12) 3631-5433

Alunos participam de  
exames médicos para a  
prática de esportes na 

cidade de Pinda

Nos últimos dois finais de 
semana, alunos de diver-
sos bairros participaram 
de exames médicos para 
as práticas de esportes 
oferecidos pela Sejelp. Os 
exames foram realizados 
no Centro Esportivo ‘João 
do Pulo’, Centro Esportivo 

‘Zito’ e no CCI Vila Rica.
Mais de mil alunos pas-
saram pelo exame, den-
tre eles, crianças, adul-
tos e idosos. O evento 
foi realizado para iniciar 
as práticas das ativida-
des aquáticas, atletismo, 
basquete, ginástica rít-

mica, judô e taekwondo.
A Prefeitura de Pinda-
monhangaba investe no 
esporte para todos. Para 
conhecer as atividades 
disponíveis basta pro-
curar os centros espor-
tivos ou ginásios mais 
próximos de seu bairro.
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Mutirão contra o Aedes 
aegypti chega ao  

Jardim Santa Tereza em 
Taubaté

Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté promovem nes-
te sábado, dia 9 de março, 
um mutirão de visitação 
no Jardim Santa Tereza. A 
ação de combate aos cria-
douros do mosquito Aedes 
aegypti conta com o apoio 
de agentes do ESF (Estra-
tégia de Saúde da Família) 
e da Vigilância Sanitária.
Ao todo, 22 pessoas devem 
participar do mutirão, que 
acontece das 8h às 15h e 
tem como meta a visitação 
de 400 imóveis. A expec-
tativa é superar esta meta.
A população precisa co-
laborar e autorizar a 
entrada dos agentes 

em suas residências. As 
equipes estão devida-
mente uniformizadas.
O mutirão também tem 
o apoio da Pássaro Marron, 
que cedeu um ônibus para 
o transporte da equipe.
No mesmo dia também 
está prevista uma panfle-
tagem no supermercado 
Shibata, na Vila São Car-
los. A iniciativa conta com 
o apoio do Rotary Club 
Joana Martins Castilho.
As atividades deste sá-
bado encerram a pro-
gramação da Semana de 
Mobilização contra o Ae-
des aegypti em Taubaté, 
realizada em apoio a uma 
campanha promovida pela 

Sucen (Superintendên-
cia de Controle de Ende-
mias) em nível nacional.
Taubaté enfrenta uma 
epidemia de dengue 
e ultrapassou o indicador 
de 100 casos confirma-
dos para cada grupo de 
100 mil habitantes no 
início de março. Com 
isto, o Estado dispensa 
o exame sorológico para 
atestar os casos, bas-
tando o exame clínico.
Balanço atualizado da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté indica que 
a cidade soma 1.215 ca-
sos positivos autóctones 
confirmados e um caso im-
portado de dengue este ano.

Domingão Sertanejo  
Especial encerra  

Semana Mazzaropi em 
Pinda

Pindamonhangaba home-
nageia Amácio Mazza-
ropi durante todo o mês 
de abril, com diversas 
atrações culturais. A sede 
da Prefeitura recebe, até 
o final do mês, uma ex-
posição de fotos e carta-
zes de filmes do cineasta, 
espalhados pelo térreo e 
primeiro andar. A visita-
ção é de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas.
Além da exposição, até 
sexta-feira (15), o Teatro 
Galpão está exibindo fil-
mes de Mazzaropi, sempre 
às 20 horas. Na mesma 
época, a Biblioteca Pú-
blica Municipal “Ver. Rô-
mulo Campos D´Arace”, 
no Bosque, também está 
exibindo filmes do cine-
asta, às 8h30 e às 13h30.
No domingo (17), o Do-
mingão Sertanejo Especial 
encerra os eventos da Se-
mana, a partir das 9 horas. 
O evento será realizado 
no Espaço Cultural Luiz 
Carlos Cardoso, no espaço 
da feira livre, praça Eng. 

José Salgado Ribeiro.
A tradicional Cantoria 
no Túmulo de Mazzaro-
pi, no Cemitério Muni-
cipal, abriu os eventos 
no domingo (10), com a 
participação da “Orques-
tra de Violas e Violões 
Itaboaté”, entre outras 
apresentações musicais e 
declamações de poesia.
Os eventos comemorati-
vos à memória de Mazza-
ropi estão sendo realizados 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, com orga-
nização do Departamento 
de Cultura e apoio cultu-
ral do Instituto Mazzaropi 
e do Museu Mazzaropi.
Programação desta semana:
EXPOSIÇÃO: MAZ-
ZAROPI EM CENA
Até 29 de abril, das 8h 
às 17h, de 2ª a 6ªfeira
Local: Saguão e corredo-
res da Prefeitura Munici-
pal de Pindamonhangaba
EXIBIÇÃO DE FILMES 
NO TEATRO GALPÃO
Dia 13 de abril, às 
20h: Zé do Periqui-

to (obra de 1960, P&B)
Dia 14 de abril, às 20h: 
O JECA MACUMBEI-
RO (obra de 1974, COR)             
Dia 15 de abril, às 
20h: O CORINTIANO 
(obra de 1966, P&B)
Local: Av. Nª Srª 
Bom Sucesso, 2750
EXIBIÇÃO DE FIL-
MES NA BIBLIO-
TECA MUNICIPAL
Dia 14 de abril, as 
8h30 e as 13h30: JECA 
CONTRA O CAPE-
TA (obra de 1975, cor)
Dia 15 de abril, as 8h30 
e as 13h30: JECÃO... 
UM FOFOQUEIRO NO 
CÉU (obra de 1977, cor)      
Local: Biblioteca Ve-
reador Rômulo Cam-
pos D´Arace – Ladei-
ra Barão de Pinda, s/n
DOMINGÃO SER-
TANEJO “ESPE-
CIAL MAZZAROPI”
Dia 17 de abril, a par-
tir das 9h (domingo)
Local: Espaço Cultural 
Luiz Carlos Cardoso - Praça 
Eng. José Salgado Ribeiro


