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A GAzetA dos Municípios

Taubaté recebe
5º Encontro de Violeiros 
da Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba

Taubaté Vôlei anuncia 
troca de comando e

chegada de astro sérvio

No próximo dia 18 de 
maio (quinta-feira), às 
19h30, Taubaté recebe o 
5º Encontro de Violeiros 
da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba, den-
tro do Café com Viola, no 
Centro Cultural “Toninho 
Mendes”.
O Café com Viola, que é 
realizado pela Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
Taubaté, estreou em feve-
reiro de 2017, e acontece 
todas as últimas sextas-
feiras de cada mês. Ex-

A Funvic Taubaté Vôlei 
anunciou em coletiva de 
imprensa nesta terça-feira, 
dia 9, a troca de comando 
do time para a próxima 
temporada.
O argentino Daniel Cas-
tellani, que estava no No-
liko Maaseik (Bélgica), 
chega para substituir Ce-
zar Douglas, que estava no 
comando da equipe des-
de o segundo semestre de 

cepcionalmente em maio, 
o evento será numa quin-
ta-feira, para comemorar 
o Dia do Violeiro (18 de 
maio). A ideia é divulgar 
a música sertaneja (moda 
de viola), com muito ba-
te-papo e com um delicio-
so café, ao estilo caipira, 
onde todos os participan-
tes devem levar os ingre-
dientes (café, pães, bolos, 
etc).
O evento contará com con-
vidados como: Rone e Ro-
ney, Sanfoneiro Ezequias, 

2013.
Douglas conquistou três 
Campeonatos Paulistas, 
duas Copas do Brasil, 
campeão da Copa São 
Paulo, um vice-campeona-
to da Superliga Masculina 
e um vice-campeonato Sul
-Americano.
Além de Castellani, o pon-
teiro sérvio Marko Ivović 
vem para reforçar a equipe 
na temporada 2017/2018. 

Rodrigues e Gouvêa, Ga-
brielzinho, Oliveira e Ta-
guinani, Duo Esperança, 
Adelí e Guaraí, Pedrinho 
Sertanejo, Saturno e Jair 
Neves, Quatro amigos Ser-
tanejos, Orquestra Can-
to da Viola, Robertinho e 
Paulo César, Tijolo e Mi-
guel e Amarildo e Maurí-
cio. O Centro Cultural fica 
na praça Coronel Vitoria-
no, 1, no Centro, próximo 
ao Convento Santa Clara. 
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3621 -6040.

Ele foi eleito o melhor jo-
gador da Liga Mundial de 
2016, vencida pela Sérvia.
Agora a equipe entra de 
férias e se reapresenta no 
início de julho.
Seleção: Em sua primeira 
convocação como treina-
dor da Seleção Brasileira, 
Renan Dal Zotto, chamou 
seis atletas do Taubaté: 
Lucarelli, Wallace, Rapha, 
Otávio, Éder e Lucas Lóh.

Atleta de Pinda é
campeã brasileira

de voleibol

Pinda Rugby vence Taubaté 
e assume liderança do

Paulista

A pindense Astride Lucie-
ne Moreira, de 40 anos, é 
um dos exemplos de ta-
lento da cidade e, como 
muitos atletas de Pinda-
monhangaba, iniciou seus 
treinos nas escolinhas de 
esportes oferecidas pela 
Prefeitura.
A atleta sagrou-se campeã 
na categoria 30 anos no 
Campeonato Brasileiro, 
que ocorreu de 20 a 23 de 
abril em Santos. Ela inte-
grou a Super Ball, de Belo 
Horizonte, sob o comando 
do técnico Luciano Alber-
to (Beto). A jogadora pin-
dense foi a única represen-
tante do Vale do Paraíba na 
categoria 30 anos. A equi-
pe chegou à final invicta e 
enfrentou o Brasília.
Astride Luciene Moreira 
começou a treinar voleibol 
em 1995 com a professo-

O time de rugby masculi-
no de Pindamonhangaba 
– Leões do Vale – venceu 
Taubaté por 43 a 19, no do-
mingo (dia 7), e assumiu a 
liderança de seu grupo do 
Campeonato Paulista de 
Desenvolvimento.
A equipe, que tem o apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Esportes, acu-
mula duas vitórias em dois 
jogos.
Os Leões do Vale foram 
empurrados pela torcida, 
que lotou o no CT ‘João do 
Pulo’, e o primeiro try saiu 
logo no início com Diego.

ra Maria Helena. Até 1999 
fez parte da equipe juve-
nil e depois representou a 
cidade no time adulto. Os 
treinos eram no ginásio 
esportivo Juca Moreira, de 
segunda a sexta. O que a 
motiva é uma paixão mui-
to grande pelo vôlei.
Astride participou de di-
versas competições regio-
nais e nacionais. A atleta 
revela que ir ao Campeo-
nato Brasileiro foi algo6 
que sempre sonhou e ter 
conquistado o título é uma 
realização pessoal e pro-
fissional.
Ela conta que já foi várias 
vezes para o campeona-
to de Saquarema, jogou a 
Copa Recife, atualmente 
é jogadora da equipe Sí-
rios CTA, de São José dos 
Campos.  Em 2016 repre-
sentou Pindamonhangaba 

De acordo com o asa Fer-
nando Yuzo Sato ‘Japa’, o 
Pinda Rugby foi consis-
tente no sistema defensi-
vo e conseguiu desenvol-
ver as jogadas de ataque. 
“Estávamos atento nas 
‘investidas’ do Taubaté e 
felizmente soubemos neu-
tralizá-las. Além disso, os 
forwards estavam inspi-
rados, com tacles, huck 
e limpeza funcionando 
perfeitamente, bem como 
o passe para os próprios 
fowards para conversão de 
tries ou abertura para os 
pontas”.
Pindamonhangaba fez sete 

nos Jogos Regionais, na 
primeira divisão.
“Fui representando uma 
equipe de Minas Gerais, 
meu esposo me apoiou 
bastante. Ter sido campeã 
é uma emoção muito gran-
de, porque esse campeona-
to contou com a presença 
de atletas que já foram da 
seleção brasileira, jogaram 
em grandes clubes. Estou 
muito contente. Também 
fui convidada para o Su-
lamericano, que será em 
julho no Peru”,  conta 
Astride. Embora Astride 
represente outras equipes, 
ela mora em Pindamo-
nhangaba e realiza os trei-
nos em espaços públicos, 
como o Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira 
“João do Pulo”. Para que 
possa melhorar o desem-
penho em cada competi-
ção, conta com um grupo 
de moradores de Pinda que 
amam voleibol e sempre 
se unem para ‘bater bola’. 
“Tem muita gente que me 
viu treinar e me consagrar 
campeã acaba servindo de 
incentivo para a prática, 
porque os atletas daqui po-
dem conquistar o seu es-
paço”, conclui Astride.

tries na partida, somando 
35 pontos. Além de Diego, 
os tries foram feitos por 
Spani, Tonho 2x, Paulo, 
Binho e Yago. Os demais 
pontos foram anotados por 
conversões de bonificação 
pós try e penal.
Para o jovem Heron, que 
fez sua estréia pelo Pin-
da, o apoio da torcida foi 
fundamental. “Sempre fre-
quentei o ‘João do Pulo’ 
e nunca tinha visto tanta 
gente assistindo a uma 
partida. Quando olhamos 
aquela arquibancada lo-
tada, sabíamos que muita 
gente estava ali para nos 
empurrar para a vitória e 
não podíamos decepcioná
-las. Foi épico”. 
O próximo jogo dos Leões 
do Vale deve ocorrer no 
fim deste mês, no próprio 
‘João do Pulo’, contra o 
Jacareí. Acompanhe mais 
informações pelo face-
book do clube PindaRu-
gby.
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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.

Miscelânea
Curiosidades

Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas há quem 
não resista mordiscá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábito ser prazeroso 
para várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são nada positivos. Afinal, 
muitos micro-organismos são ingeridos e também há risco para a saúde dos den-
tes. O ato pode estar relacionado a origens de auto-estima e ansiedade. Por isso, 
estratégias devem ser tomadas para dar fim a essa mania, progressivamente. Con-
fira algumas, mantendo-as sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum 
pedaço lascado e você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer as unhas sema-
nalmente, a boa aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante 
ficar uma semana por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois ela faci-
lita a descamação das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, esse ato substitui 
o movimento repetitivo e inconsciente de mordiscar as unhas. Como esse hábito 
é, geralmente, reflexo de ansiedade vale a pena investir em atividades em que ela 
possa ser extravasada como praticar exercícios físicos, ler livros e escrever.
***
Restrita a América Central, América do Sul e África, a febre amarela é doença 
típica de regiões tropicais e subtropicais. Sua transmissão se dá por meio da pi-
cada da fêmea do mosquito “aedes aegypti”, que passa aos seres humanos o “fla-
vivirus”, encontrado em primatas não humanos que habitam regiões de florestas. 
Os sintomas apresentados pela pessoa infectada são: febre alta, dor de cabeça, 
vômitos, problemas do fígado e hemorragia. Ao longo de duas semanas a pessoa 
pode permanecer com a doença em seu corpo, podendo vir a morrer devido ao seu 
agravamento. Como não há tratamento específico, os procedimentos visam evitar 
complicações. Recomenda-se repouso, ingestão de bastante água e boa alimenta-
ção, além de reposição sanguínea, no caso de hemorragia.  Doença recebeu esse 
nome devido a cor que a pessoa adquiri depois de contraí-la.

Humor 

Um belo dia, o caboclo estava sentado na varanda, ao lado da mulher contemplan-
do a plantação e fala:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu àquela praga na plantação, você estava do meu lado, não tava?
- Tava, homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, você tava 
do meu lado, não tava?
- Claro que tava, homem!
- Quando a nossa filha fugiu grávida com aquele capataz, você tava do meu lado, 
não tava?
- Tava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você tava do meu lado, não 
tava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que é, homem?
- É que você me dá um azar dos diabos!
***
Um avião cai na floresta e restam apenas três sobreviventes. Um indiano, um 
judeu e um argentino. Caminhando entre as árvores da grande floresta, eles en-
contraram uma pequena choupana 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 no 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 dormir no curral, lá tem uma 
vaca que é 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 dormir 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 trinta minutos, alguém bate na porta. Era a vaca e o porco.

Mensagens 

Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa e efeito” que rege nossos 
atos. Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então em vez de reclamar 
das relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente 
prever as conseqüências desses atos. É certo de que ninguém deseja o mal para si 
mesmo, deliberadamente, mas ignorar os efeitos de suas atitudes está chamando 
para si as reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado 
para as conseqüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou falar.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão em 
constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se em uma ima-
gem antiga, limitada, o relacionamento está sempre vivo, sempre mudando. In-
vista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, não lamente por 
erro do passado. O passado passou. Comece neste exato momento porque nunca 
é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, sua confiança e a sua lealdade.

Pensamentos, provérbios e citações

Uma pessoa para compreender tem que se transformar.
Um aposento sem livros é como um corpo sem alma. 
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
O tempo convence mais do que os argumentos.
É triste ter por amizade alguém que se tem por amor.
O difícil fazemos na hora, o impossível demora um pouco mais.
Mesmo o mais nobre dentre nós cede perante a carga do amor.
Velhas canções são como o vinho melhoram com o tempo.
Quando Deus fecha uma porta, Ele estará abrindo uma janela.
Culto é aquele que sabe encontrar aquilo que não sabe.

Ritmo Livre suspende 
atividades na praça

Santa Terezinha

Taubaté vai em busca do 
penta no Panamericano 

Handebol

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer de Taubaté 
informa que em virtude 
das condições climáticas, 
provenientes da chegada 
do frio, interromperá as 
atividades do programa  
Ritmo Livre na praça San-
ta Terezinha.
A última aula antes da pa-
rada foi nesta quarta-feira, 
dia 10 de maio, retornando 

O Taubaté vai em busca do 
pentacampeonato do Pa-
namericano Handebol no 
final de maio na Argenti-
na. O torneio será realiza-
do de 24 a 28 de maio, em 
Buenos Aires.
Com seis equipes na dis-
puta, o torneio seguirá o 
formato de pontos cor-
ridos, em turno único. A 
equipe que somar mais 

as atividades em setembro. 
O evento será reformulado 
para melhor atender os 
participantes.
O Ritmo Livre em ou-
tras localidades da ci-
dade continua normal-
mente, seguindo sua  
grade de programação, 
que pode ser consultada 
no site: www.taubate.sp.
gov.br, em Comum-Uni-

pontos fica com o títu-
lo. Além do Taubaté,  
o campeonato contará com 
o E.C. Pinheiros (São Pau-
lo), Villa Ballester (Ar-
gentina), Colégio Aleman 
(Uruguai), Balonmano 
Ovalle (Chile) e Univer-
sidad Nacional de Luján 
(Argentina).
O Taubaté estreia no dia 
24/05, contra os chilenos 

dade em Ação.
Locais que continuam re-
cebendo o programa:
– Quiririm
– Terra Nova
– Parque Planalto
– Gurilândia
– Parque São Luiz
– Vila Marli
– Jardim América
– Novo Horizonte
– Marlene Miranda

do Balonmano Ovalle. A 
rodada final, no dia 28/05, 
reserva aos taubateanos o 
clássico brasileiro, contra 
o E.C. Pinheiros.
Os horários das parti-
das ainda não foram de-
finidos pela organiza-
ção, por conta de acertos  
com a grade de programa-
ção da TV argentina, que 
transmitirá o campeonato.
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Confira abaixo a programação completa:
Sexta-feira (12/05)
16h às 22h – XTERRA Village aberto
16h às 22h – Entrega de kits (todas as modalidades)
19h30 – Simpósio Técnico XTERRA Triathlon
20h30 – Simpósio Técnico XTERRA MTB Enduro

Sábado (13/05)
6h30 às 7h30 – Entrega de kits (exclusiva XTERRA Triathlon)
6h45 – Abertura da área de transição (XTERRA Triathlon)
6h45 às 7h45 – Check- in dos atletas XTERRA Triathlon
7h às 22h – XTERRA Village aberto
7h45 – Fechamento área de transição (XTERRA Triathlon)
8h – Largada XTERRA Triathlon
9h – Fechamento T1 (Natação)
9h às 18h – Entrega de kits (todas as modalidades)
9h40 – Largada XTERRA Swim Challenge 1,5km
9h55 – Largada XTERRA Swim Challenge 3km
10h30 – XTERRA MTB Enduro – Deslocamento D1 (treino + cronometrada)
11h30 – Fechamento T2 XTERRA Triathlon (Bike)
12h – Premiação XTERRA Swim Challenge (de acordo com o fechamento das categorias)
12h45 – Premiação XTERRA Triathlon (De acordo com o fechamento das categorias)
13h – Encerramento do XTERRA Triathlon
15h – Largada XTERRA Half Trail Run
18h – Premiação XTERRA Half Trail Run
20h – Largada XTERRA Short Nigth Run
21h30 – Premiação XTERRA Short Night Run

Domingo (14/05)
7h às 7h40 – Entrega de kits (XTERRA MTB Cup)
7h30 às 15h – XTERRA Village Aberto
8h – Largada XTERRA MTB Cup Pro e Sport
8h às 8h40 – Entrega de kits (XTERRA Kids)
9h – Início XTERRA Kids
10h – XTERRA MTB Enduro – Deslocamento D4
10h30 – Distribuição das vagas para o XTERRA World Championship
12h – Premiação XTERRA MTB Cup Sport
12h45 – Premiação XTERRA MTB Cup Pro (de acordo com o fechamento das categorias)
13h – Encerramento do XTERRA MTB Cup
14h30 – Premiação XTERRA MTB Enduro (de acordo com o fechamento das categorias)
15h – Encerramento oficial do XTERRA Brazil

*Cronograma sujeito a alterações. Fique atento a todas as atualizações e comunicações das 
provas.

Unidade móvel odontológica 
volta funcionar este mês

em Caçapava

Programação intensa do 
XTERRA promete agitar o

final de semana em Ilhabela

Desde o ano passado para-
da, a unidade móvel odon-
tológica (UOM) voltará a 
ofertar serviços odonto-
lógicos em escolas e para 
população de locais que 
apresentam maior dificul-
dade de acesso aos servi-
ços de saúde.
As atividades da unidade 

Ilhabela está preparadíssi-
ma para receber mais uma 
etapa do XTERRA Brazil 
neste final de semana, en-
tre os dias 12 e 14, com 
saída das provas e entrega 
dos kits na praia do Perquê. 
A etapa promete muita 
competição e adrenalina, 

foram suspensas no ano 
passado por falta de ma-
nutenção no aparelho de ar 
condicionado, em virtude 
de insuficiência de orça-
mento.
A manutenção foi realiza-
da este mês, e a unidade 
já está pronta para atender 
gratuitamente a população 

já que classifica os atletas 
para o mundial XTERRA 
World Championship, que 
acontece em outubro.
O evento é promovido pela 
Prefeitura, através da Se-
cretaria de Esportes, Lazer 
e Recreação que, além de 
receber a prova classifica-

em geral.
A Unidade Móvel Odon-
tológica possui toda es-
trutura de um consultório 
odontológico, e prestará 
tratamentos odontológicos 
restauradores, curativos e 
alguns tipos de cirurgia. 
Os atendimentos seguirão 
um cronograma de plane-
jamento baseado na neces-
sidade de serviço.
A Divisão de Assistência 
Odontológica dará início 
as atividades com utili-
zação da unidade móvel 
odontológica no próximo 
sábado (13), na Praça da 
Bandeira, com a Campa-
nha de Prevenção ao Cân-
cer Bucal.

tória (50 vagas destinadas 
aos primeiros colocados 
do XTERRA Triathlon), 
irá classificar os cinco 
primeiros colocados mas-
culino e feminino, para o 
XTERRA Trail Run World 
Championship, 21km, que 
será disputado na Ilha de 
Oahu, no Havaí. Além 
destes atletas, também se 
classificarão os campeões 
de cada faixa etária do 
XTERRA Half Trail Run.
O XTERRA Brazil será 
disputado nas seguintes 
modalidades: Short Ni-
ght Run, Ralf Trail Run, 
Triathlon, MTB Cup Pro, 
MTB Cup Sport, MTB 
Enduro, Swin Challenge e 
Kids.
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Taubaté recebe 4º
Festival Internacional 
de Dança até sábado

Taubateano disputa um 
dos maiores torneios 

de MMA do Brasil

Taubaté recebe o 4º Festi-
val Internacional de Dan-
ça até o próximo dia 13 
de maio. O evento, que é 
realizado pela Secretaria 
de Turismo e Cultura, por 
meio do Balé da Cidade, 
está com a programação 
recheada de espetáculos, 

O taubateano Isaias Si-
mões irá participar de um 

cursos e oficinas de dança, 
que acontecem no Teatro 
Metrópole e no Via Vale 
Garden Shopping.
Todas as atrações são gra-
tuitas e estão com inscri-
ções abertas, que podem 
ser feitas nos locais (Me-
trópole e Via Vale).

dos maiores eventos de 
MMA do país no próximo 

Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3624-8695 ou 
pelos endereços eletrôni-
cos:
www.baledacidadede-
taubate.com.br
facebook.com/baletaubate
www.baledacidadede-
taubate.com.br

sábado, dia 27 de maio, em 
Osasco. É o Batalha MMA 
Chapionship, que está em 
sua 6ª edição. Simões está 
confiante e treinou muito 
para buscar um bom resul-
tado no torneio.  Em 2016, 
ele venceu Marcio Nasci-
mento no Batalha MMA 
3 e agora volta ao evento 
para enfrentar Duda Sales.

Campanha em prol do 
meio ambiente agita

escolas da rede
municipal de Tremembé

Nova gestora faz
adequações no
Pronto-Socorro

de Pindamonhangaba

A Secretaria de Educação 
firmou parceria com a Pre-
vinatu para a realização da 
campanha de coleta seleti-
va do óleo da cozinha e os 
alunos já estão coletando 
os óleos usados em casa.  
Estão participando todas 
as escolas da rede munici-
pal da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental.
A Previnatu é uma equipe 
de palestrantes que atuam 
em escolas municipais, 
estaduais e privadas, exe-
cutando palestras 100% 
gratuitas, com tema reci-
clagem e preservação do 
meio ambiente com ênfase 
no óleo vegetal, o famoso 
óleo de cozinha usado.
A campanha iniciou no 
fim de março com pales-
tras informativas nas esco-
las e logo após foi lançado 
o desafio da coleta de óleo.
“As palestras são bem im-
pactantes, em alguns casos 
os alunos do fundamental I 
até se emocionam. Os pa-
lestrantes procuram adap-
tar a linguagem de acordo 
com as faixa etárias. Nos-
sa escola está muito em-
penhada nessa gincana a 
favor do meio ambiente”. 
Nos contou a coordena-
dora pedagógica, Vanessa 
Corrêa da Silva, da escola 
Maria Dulce.
O projeto é dividido 3 eta-

A Organização Social 
ABBC - Associação Brasi-
leira de Beneficência Co-
munitária - assumiu, neste 
sábado (6), a administra-
ção do Pronto-Socorro. E 
já no primeiro dia apre-
sentou mudanças tanto no 
atendimento como na par-
te estrutural do prédio. 
Para o gestor da ABBC, 
Frei Bento, a estrutura 
também faz parte do plano 
de humanização solicita-
do pela Prefeitura, para 
melhoria no atendimento. 
”Quem primeiro acolhe a 
saúde é a estrutura. Porque 
a pessoa chega e tem que 
gostar do lugar onde tem 
que ser atendida”, explica 
Frei Bento. Já no sábado 
de manhã, primeiro dia da 
nova gestão, verificava-se 

pas principais:
-Palestras informativas;
-Coletiva que envolve um 
gincana da coleta do óleo 
com meta e premiação;
-Seletiva no qual cada es-
cola vira um posto de cole-
ta de óleo permanente.
Todas as escolas já passa-
ram pela 1ª etapa e a maio-
ria já cumpriu a 2ª etapa 
até essa presente data.
Weslley Feitosa, diretor 
geral da Previnatu, ressal-
tou a participação da co-
munidade na campanha:
“Estamos muito feli-
zes com a mobilização 
das comunidades em 
prol da coleta do óleo,  
as escolas se empenha-
ram muito, algumas sur-
preenderam pelo número 
de alunos e faixa e etá-
ria, como a escola Ernani 
Giannico, que possui cer-
ca de 500 alunos do ensi-
no fundamental I e con-
seguiu ultrapassar a meta 
1000l de óleo de cozinha”.  
E aproveitou para agrade-
cer o apoio da Secretaria 
de educação e parabenizar 
pelas diversas ações que 
vem desenvolvendo pela 
preservação do meio am-
biente.
Agora as escolas que já 
passaram pela 2ª etapa, 
batendo ou não a meta 
estabelecida na gincana 

grande movimentação de 
profissionais fazendo di-
versas pequenas obras de 
adequação do prédio. A 
entrada principal e os cor-
redores receberam nova 
pintura e mudanças na re-
cepção.  Outra grande mu-
dança é a criação de uma 
ala exclusiva para atendi-
mento infantil, como uma 
entrada para um local se-
parado. Essas obras são 
uma primeira adequação, 
pois o Pronto-Socorro será 
reformado por inteiro, e 
o espaço de atendimento 
será duplicado com a re-
forma do andar superior, 
recebendo inclusive uma 
ala exclusiva infantil com 
elevadores.  As adequa-
ções também ocorreram 
na equipe de profissionais 

passam a ser um posto de 
coleta do óleo de cozinha, 
lembrando que só pode co-
letar óleo usado. Já foram 
arrecadados mais de 3700 
litros de óleo.
Victor Narezi, coordena-
dor de projetos da secre-
taria de educação, acredita 
muito que pela educação 
ambiental nas escolas con-
seguiremos alertar as pes-
soas para a preservação:
“Mais do que ganhar ou 
não a gincana, o mais im-
portante é conscientização 
para os benefícios ambien-
tais que esse projeto traz e 
ver os alunos preocupados, 
sensibilizados com o meio 
que vivemos. Eu mesmo, 
em casa, nunca soube ao 
certo que destino dar para 
o óleo, visto que em minha 
cidade não sei de nenhuma 
ação para a coleta.  A partir 
desse campanha fica mais 
fácil ir até uma escola e 
doar”.  
Todo óleo recolhido nes-
se projeto se transforma-
do em biodiesel que é um 
combustível biodegradá-
vel derivado de fontes re-
nováveis, segundo nos in-
formou Feitosa.
Faça você também parte 
desse projeto e entregue 
seu óleo de cozinha em 
posta de coleta na escola 
mais próxima de sua casa!

de atendimento. Hoje, o 
Pronto-Socorro conta com 
um médico cirurgião 24 
horas de plantão. A Orga-
nização Social ABBC foi a 
vencedora do chamamento 
público realizado entre as 
seis organizações que já 
estavam pré-qualificadas 
em 2016 para prestarem o 
serviço. A ABBC apresen-
tou o menor valor e a me-
lhor proposta técnica.
Neste novo contrato com 
validade por 6 meses, a 
ABBC também será res-
ponsável pela manutenção 
do prédio. No contrato an-
terior, a Prefeitura, além 
de pagar a Santa Casa de 
Misericórdia pela admi-
nistração do local, era res-
ponsável por todas obras e 
reparos na unidade. 


