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A GAzetA dos Municípios

Taubaté sedia encontro 
regional de Procons

São Gonçalo e
Continental recebem 

campanha Xô Escorpião

Município de Caçapava recebe
repasse de R$130 mil para Escola 

Estadual Malvina Leite e Silva

Abertas as inscrições 
para o 1º Concurso

Juvenil de Fotografia

Taubaté sediou na última 
segunda-feira, dia 13 de 
novembro, um encontro 
regional dos Procons do 
Vale do Paraíba. O evento 
foi realizado no auditó-
rio da OAB de Taubaté e 
contou com a presença do 
diretor de Relações Insti-
tucionais do Procon, João 
Marcelo Gonçalves, além 
de representantes da Pre-
feitura de Taubaté, coor-
denadores e dirigentes das 
unidades municipais do 

A campanha Xô Escor-
pião, promovida pela Pre-
feitura de Taubaté, começa 
na próxima quinta-feira, 
dia 16 de novembro, na re-
gião do São Gonçalo e Jar-
dim Continental. A nona 
megaoperação encerra o 
ciclo de prevenção aos 
animais peçonhentos este 
ano na cidade.
Uma panfletagem pelas 
ruas do bairro marca o 
início da operação. Agen-
tes do CAS (Controle de 
Animais Sinantrópicos) 
vão distribuir o material 
educativo e orientar mo-
radores e comerciantes 

Em encontro realizado na 
manhã da última terça-fei-
ra (14), na Escola Estadual 
Professora Malvina Leite 
e Silva, do bairro Piedade, 
o prefeito Fernando Cid 
Diniz Borges assinou o 
repasse no valor de R$130 
mil, do Governo do Esta-

A Diretoria de Cultura 
e Eventos, em parceria 
com o fotógrafo Kauhan 
Teixeira e a Pousada do  
Quilombo Resort, promo-
ve o 1º Concurso Juvenil 
de Fotografia. É uma ação 
para jovens sambentistas 
matriculados do 6º ano 
do Ensino Fundamental 
II ao 3º ano do Ensino 
Médio de instituições de 
São Bento do Sapucaí.  
O concurso será realizado 
no Facebook da Prefeitu-
ra Municipal, tendo como 
júri os internautas, que vo-
tarão, através de curtidas 
e reações, na melhor foto 
com o tema “Um olhar di-

órgão de proteção ao con-
sumidor. Entre os temas 
abordados no encontro es-
tiveram o atendimento aos 
consumidores, alterações 
na legislação e a reforma 
do Código de Defesa do 
Consumidor em tramita-
ção na Câmara dos Depu-
tados. O Procon-SP tem 
como missão principal 
equilibrar e harmonizar as 
relações entre consumido-
res e fornecedores. Tendo 
por objetivo elaborar e 

sobre cuidados em relação 
aos escorpiões. Também 
está prevista uma pales-
tras para estudantes da 
rede municipal, além de  
um pente-fino nos terrenos 
dos bairros, limpeza de 
bocas de lobo e remoção 
de entulho. As atividades 
acontecem até o dia 30 de 
novembro.
Desde o início do ano, 26 
bairros de Taubaté foram 
vistoriados pelos agentes 
em operações mensais.
A portaria municipal nº 
780, de 6 de junho de 
2016, determina a realiza-
ção de operações de com-

do de São Paulo via FDE 
(Fundação para Desenvol-
vimento da Educação)
destinado exclusivamente 
à Escola Estadual Profes-
sora Malvina Leite e Silva 
para reformas e melhorias 
do local.
Estiveram presentes o De-

ferente sobre a terrinha”, 
mostrando maneiras al-
ternativas de enxergar a 
cidade de São Bento do 
Sapucaí.
Como premiação, o fo-
tógrafo Kauhan Teixeira 
oferecerá um workshop 
de fotografia de um dia 
na Pousada do Quilombo 
Resort, aproveitando das 
vistas e da beleza deslum-
brante deste local. A data 
do workshop será acorda-
da entre o vencedor e os 
parceiros da ação.
As inscrições acontecerão 
até o dia 30 de novem-
bro e serão feitas atra-
vés do e-mail eventos@

executar a política de pro-
teção e defesa dos consu-
midores do Estado de São 
Paulo. Em Taubaté, a uni-
dade municipal do Procon 
já realizou este ano 1.197 
atendimentos ao público. 
O Procon de Taubaté está 
localizado à rua Emílio 
Winther, 345, centro. O 
atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 9h 
às 16h. Os telefones para 
contato são 3625-5115 e 
3624-6610.

bate aos escorpiões envol-
vendo diversos setores da 
prefeitura.
Mercadão
Agentes do CAS promo-
veram nesta terça-feira, 
dia 14 de novembro, uma 
busca ativa por escorpiões 
nas obras de galerias de 
águas pluviais no entorno 
do Mercado Municipal.
Ações de prevenção ao 
surgimento de escorpiões 
e demais animais peço-
nhentos, bem como a reali-
zação de palestras, podem 
ser agendadas no CAS de 
Taubaté por meio do tele-
fone 3635-4091.

putado Estadual Fernando 
Cury, o presidente da FDE 
João Cury Neto, a secre-
tária de Educação Danie-
la Raro, o Presidente da 
Câmara Municipal Lúcio 
Mauro e os vereadores 
Jaime Costa, e Dr. Glauco 
Jannuzzi.

saobentodosapucai.sp.gov.
br, onde o candidato en-
caminha a ficha de ins-
criçãopreenchida e 01 
foto referente ao tema.  
A ficha também pode ser 
entregue na Diretoria de 
Cultura e Eventos, locali-
zada à Praça da Bandeira, 
nº 210 – Centro. As fotos 
ficarão expostas para vota-
ção na página da Prefeitu-
ra Municipal do dia 01 ao 
dia 20 de dezembro, sendo 
o anúncio do vencedor fei-
to no dia 23, sábado.
Participe, mostre seu ta-
lento a toda a cidade e 
tenha a oportunidade de 
aprender ainda mais!
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

Cuidar de uma criança não é tarefa fácil. Ela está a todo o momento in-
ventando novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou 
pai de cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, aí 
mesmo é que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir 
o que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem 
mais relaxados pelo fato da criança conhecer o ambiente é preciso es-
tar sempre alerta a possíveis situações de risco, evitando desta forma os 
acidentes domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade 
de brincar e explorar o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro 
para que eles possam desfrutar o laser sem riscos. Não deixe sozinhos no 
banheiro nem próximo de baldes ou bacias com água, instale grades ou 
redes de proteção em todas as janelas, bloqueie os acessos das escadas, 
proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha os produtos de limpe-
za, objetos cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma con-
sulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai 
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz 
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme mul-
tidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***  
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacio-
nal de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está 
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou 
fazendo?

Mensagens

Coisas que levamos muitos anos para aprender:

1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e 
um laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça 
humana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa pa-
lavra seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com 
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não 
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um armador 
solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais 
construíram o Titanic. 
***
O que seria de nós, se não plantássemos hoje as sementes que servirão de 
alimento amanhã? Não podemos estar voltados somente para nós mes-
mos. Temos que pensar também nas gerações que estão por vir. Temos 
que dar nossa contribuição. Muitas medidas tomadas hoje repercutirão 
no futuro. Tomara que você sinta orgulho de poder fazer, de alguma for-
ma parte dela e ter dado a sua contribuição.

Pensamentos, provérbios e citações

Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhum delas.
Mire em nada e você acertará.
Uma pessoa grande é aquela que no dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Não procuro saber s respostas, prefiro entender as perguntas. 

RESENHA
ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

Título do livro: Administração Estratégica
Autor: Bruno Henrique Rocha Fernandes e Luiz Hamilton Berton
Número de páginas: 272
Editora: Saraiva
Sinopse: Análise dos Negócios e Estratégias.
O livro trata os principais conceitos referentes à administração e ao planejamento 
estratégico. A obra  foi estruturada com base na análise dos conceitos e dos proces-
sos de estratégia implantados nas organizações.
Com uma linguagem clara e objetiva, aborda os aspectos relativos aos conceitos de 
estratégia, as diversas visões dos autores a respeito do assunto e a sua importância 
para as organizações.
O livro procura explicar o processo por completo, desde a compreensão do espaço 
em que a organização atua até as melhores maneiras de elaborar e implementar o 
plano de ação, o que faz da obra instrumento essencial para todo empreendedor .

MARCO AURÉLIO PASCHOAL ORLANDI
ACADÊMICO UNIV. ANHANGUERA

Prefeitura de Caçapava cria 
canal tira dúvidas para Portal 

da Transparência
Para continuar promoven-
do a transparência ativa 
e a participação cidadã, 
a Prefeitura de Caçapava 
apresenta o novo canal de 
comunicação para o muní-
cipe que quiser esclarecer 
dúvidas sobre o conteúdo 
do Portal da Transparên-
cia. Uma equipe de profis-
sionais está à disposição 
da população, das 9h às 
15h30, através do telefone 
(12) 3654 6618 ou e-mail: 
transparencia@cacapava.
sp.gov.br/. O munícipe 
pode tirar dúvidas através 
do atendimento do E-sic, 
para acessar basta clicar 
na opção e-Sic - Lei de 
acesso a informação no 
menu principal do portal 

da transparência. Atra-
vés desta ferramenta você 
pode acompanhar o seu 
pedido, após fazer um bre-
ve cadastro online.
Dentro do portal da trans-
parência também é possí-
vel consultar um glossário 
de termos na opção “Glos-
sário de termos orçamen-
tários”, e também assistir 
a vídeos explicativos que 
abordam cada funcionali-
dade na opção “Avaliando 
a transparência munici-
pal - Controladoria Geral 
da União”. As informa-
ções disponíveis no portal 
cumprem o que determina 
Lei de acesso à informa-
ção (Lei nº 12.527/2011) 
que regulamenta o direito 

constitucional de acesso 
às informações públicas. 
Essa norma entrou em 
vigor em 16 de maio de 
2012 e criou mecanismos 
que possibilitam, a qual-
quer pessoa, física ou ju-
rídica, sem necessidade 
de apresentar motivo, o 
recebimento de informa-
ções públicas dos órgãos e 
entidades.
O Portal da Transparência 
é uma ferramenta de suma 
importância, nele são dis-
ponibilizadas informações 
financeiras e gerenciais 
da administração pública, 
prevista em lei, com o ob-
jetivo de aumentar o con-
trole social e proporcionar 
transparência!
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Caraguatatuba tem programação 
especial do Dia da Consciência 
Negra e espera cerca de 100 mil 

turistas

A Secretaria de Turismo 
de Caraguatatuba estima 
cerca de 100 mil turistas 
são aguardados entre sex-
ta e segunda-feira (17 e 
20/11), em Caraguatatuba.
Já a taxa de ocupação dos 
leitos em hotéis e pousadas 
para o feriado da Consci-
ência Negra está em 80%, 
segundo dados divulgados 
na manhã desta quinta-fei-
ra (16/11) pela Associação 
de Hotéis e Pousadas de 
Caraguatatuba (AHP).
Além das praias e da gas-
tronomia local, os visi-
tantes também poderão 
conferir uma programação 
especial do XXI Kizomba 
para comemorar o 20 de 
novembro.
As apresentações são or-
ganizadas pela Fundacc 
(Fundação Educacional 
e Cultural de Caraguata-
tuba), em parceria com a 
Zambô do Movimento Ne-
gro de Caraguatatuba.

A proposta do XXI Kizom-
ba (língua africana you-
rubá, que significa Festa 
dos Negros) é promover, 
valorizar e manter viva a 
cultura negra, através de 
grupos de expressão e ma-
nifestação cultural que se 
apresentam no evento, es-
treitando as lacunas exis-
tentes entre as políticas de 
ações afirmativas, o poder 
público, a comunidade ne-
gra e a sociedade. A edição 
deste ano conta com diver-
sas atrações, dentre elas, 
um ato ecumênico, samba 
de roda, pinturas de rosto, 
oficinas de turbante, apre-
sentação com senegaleses, 
maracatu, moçambique, 
danças afro, pagode, além 
de comidas típicas como 
acarajé a R$ 5,00. As apre-
sentações serão a partir 
das 15h, na Praça Cândido 
Motta. Previsão do Tempo
Segundo o Centro de Pre-
visão de Tempo e Estudos 

Climáticos do Instituto 
Nacional de Pesquisas Es-
paciais (CPTEC/INPE), 
em Caraguatatuba, o feria-
do da Consciência Negra 
terá temperaturas altas e 
pancadas de chuva a tarde.
Na sexta-feira (17/11), o 
dia terá variação de ne-
bulosidade, com 34º de 
temperatura máxima e 
20º de mínima.  No sába-
do (18/11), o dia começa 
ensolarado pela manhã, 
com aumento das nuvens 
ao longo do dia e chuva 
à tarde, com temperaturas 
entre 21º e 32º.
No domingo (19/11), te-
remos muitas nuvens com 
chuvas periódicas e tem-
peraturas variando en-
tre 18º e 23º. E o feriado 
termina na segunda-feira 
(20/11) com céu nublado e 
possibilidade de pancadas 
de chuvas a qualquer hora 
do dia. As temperaturas 
variam entre 17º e 21º.

Praia Acessível é opção 
para o feriado na
segunda (20/11)

No próximo final de se-
mana prolongado, de 17 
a 20 de novembro, a Praia 
Acessível funcionará das 
8h30 às 16h30, na praia do 
Centro, ao lado da quadra 
de tênis e pista de skate.

Caraguatatuba é um das 
poucas cidades turísticas a 
oferecer o Programa Praia 
Acessível, voltado a pes-
soas com deficiência, ido-
sos e familiares.
Além do banho assistido 

por monitores em cadeiras 
anfíbias, o projeto também 
oferece: vôlei sentado/
adaptado; surf adaptado; 
handbikes; bicicleta dupla, 
frescobol adaptado, domi-
nó, peteca e xadrez.

Prefeitura de Taubaté 
fecha contrato com a 

CientíficaLab

A Prefeitura de Taubaté as-
sinou nesta terça-feira, dia 
14 de novembro, o contra-
to com a empresa Científi-
caLab para a realização de 
exames laboratoriais.
O contrato, com valor anu-
al de R$ 8,85 milhões, vai 
permitir a realização de 
1.481.405 exames neste 
período. Isto representa 
um acréscimo de 39,6% 

na demanda de exames 
em Taubaté. Em 2016, por 
exemplo, foram realizados 
1.060.542 exames labora-
toriais no município.
 Com a assinatura do con-
trato, a CientíficaLab deve 
assumir a realização de 
exames laboratoriais em 
Taubaté a partir de 29 de 
novembro. A prefeitura 
também vai programar 

um mutirão para reduzir 
a espera para os procedi-
mentos. O novo contrato 
prevê a disponibilização 
dos resultados dos exames 
na internet para que pos-
sam ser visualizados pelo 
paciente e/ou unidade so-
licitante. Em médio prazo, 
também está previsto o 
agendamento dos exames 
na própria unidade.



16 de novembro de 2017página 4 A GAzetA dos Municípios

Mobilidade Urbana
testa conversão em 

cruzamento em Taubaté

Meninas da Ginástica 
Artística de Pinda

participam da última 
competição do ano

Nadador de Pinda
conquista medalhas
no Torneio Regional

Mirim e Infantil

Taubaté promove XIV 
Paralimpíadas

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
realiza esta semana testes 
viários no cruzamento da 
avenida Faria Lima com 
a avenida  dos Bandeiran-
tes, próximo à Rodoviária 
Nova, na saída do túnel.
Os veículos que vêm da 
parte alta da cidade ou da 
via Dutra e passam pelo 

A equipe de base da Ginás-
tica Artística da Semelp 
participou da sua última 
competição do ano neste 
sábado (11), a IV Etapa 
Troféu Liga em America-
na. O objetivo da compe-
tição foi avaliar o trabalho 
realizado com as equipes 
de base ao longo do ano.
Entre as ginastas que se 
destacaram na categoria 
sub 10 estão Ana Clara 
Usier, Carolina Marcon-
des e Eduarda Vitor. Já na 
categoria sub 11 estão as 

No último sábado(11), a 
equipe da Semelp esteve 
em Santo André, dispu-
tando o Torneio Regional 
Mirim e Infantil 8° região.

A 14ª edição das Paralim-
píadas de Taubaté aconte-
ce na próxima semana, de 
20 a 24 de novembro. A 
cerimônia de abertura está 
prevista para as 8h30 do 
dia 20 na EMEEIF Madre 
Cecília, seguida da prova 
de capoeira agilidade para 
cadeirantes.
A EMEEIF Madre Cecília 
vai sediar todas as provas. 
Além da entidade, também 
participam da competi-
ção a Apae Taubaté, Apae 
Pindamonhangaba, Apae 
Caçapava, Apae Guara-
tinguetá, Assid Taubaté, 
EMEF Edmir Viana de 
Moura (Caçapava), CEEP 
de Tremembé e Centro de 
Convivência Taubaté.
O intuito é integrar as es-
colas de educação espe-
cial da região, promoven-
do as potencialidades dos 
alunos, além de chamar a 
atenção de toda socieda-
de para a necessidade de 
ações inclusivas, sejam 
elas esportivas, culturais 

túnel poderão acessar a 
rodovia sentido São Paulo 
ou fazer o retorno para o 
próprio túnel, sem a neces-
sidade de ir até o próximo 
semáforo. Hoje essas con-
versões na altura do túnel 
são proibidas.
Para isto, serão realizadas 
alterações no tempo do 
semáforo e na sinalização 

atletas Brunna Queiroz, 
Maria Clara Hirata e Vi-
tória Marano. Todas con-
quistaram o primeiro lu-
gar no individual geral em 
suas categorias.
Entre as cidades parti-
cipantes estavam Pinda, 
Hortolândia, Jundiaí, San-
ta Gertrudes e Americana.
A equipe de Pinda foi 
formada por: Ana Clara 
Usier, Carolina Marcon-
des, Eduarda Vitor, Maria 
Clara Barbosa, Thaina Vi-
lela, Lyvia Queiroz, Luí-

O nadador José Guilherme 
conquistou boa colocação. 
Ele ficou em 1° lugar nos 
50 metros borboleta com o 
tempo 40”00 (40”65), ga-

ou sociais.
Serão realizadas as provas 
convencionais: atletismo, 
natação, tênis de mesa, 
queimada, dama, dominó, 
capoeira e futsal, e tam-
bém provas adaptadas das 
modalidades já conheci-
das, para os atletas com 
maior comprometimento 
intelectual e/ ou motor: 
atletismo (prova de agi-
lidade para cadeirantes e 
andantes com e sem an-
dador), basquete (prova 
de arremesso, condução 
de bola e prova em equi-
pe), futsal (chute ao gol 
sem goleiro do meio da 
quadra, com goleiro e com 
dificuldade), natação (pro-
vas com material de apoio
-prancha e outros) e vôlei 
(câmbio).
No dia 24, às 8h30, acon-
tece a corrida de rua, a 
tradicional maratona e em 
seguida a cerimônia de en-
cerramento.
Cronograma – XIV Para-
limpíadas de Taubaté:

viária. Agentes de trânsi-
to permanecerão no local 
para orientação dos moto-
ristas.
Os testes acontecem du-
rante toda a semana. Caso 
a Secretaria de Mobilidade 
Urbana avalie que a alte-
ração melhorou a fluidez 
no tráfego local, ela será 
mantida.

sa Santos, Maria Eduarda 
Ayala, Ana Luiza Koide, 
Isabela Almeida, Maria 
Fernanda Veigar , Maria 
Eduarda Teixeira, Letícia 
de Sá, Beatriz Belfi, Ma-
nuella Rodrigues, Flora 
Devide , Laura Santos, 
Vitória Morano, Brenda 
da Silva, Brunna Queiroz, 
Maria Clara Hirata, o trei-
nador Marcelo Ronconi e 
assistentes Alowany Tsu-
bota e Suelen Teixeira.

rantiu também a 2° colo-
cação nos 50 metros livre 
com 35”10 (36”21) e o 2° 
lugar nos 50 metros peito 
com 47”82 (49”30).

Dia 20/11 – Segunda-feira
8h30 – Cerimônia de 
Abertura / Capoeira
13h30 – Agilidade
Dia 21/11 – Terça-feira
8h30 – Atletismo
13h30 – Natação e Tênis 
de Mesa
Dia 22/11 – Quarta-feira
8h30 – Basquete e Quei-
mada
13h30 – Vôlei, Dominó e 
Dama
Dia 23/11 – Quinta-feira
8h30 – Futsal Masculino 
A, B e C
13h30 – Futsal Habilida-
des (Fem./Masc.) e Futsal 
Feminino
Dia 24/11 Sexta-feira
8h30 – Corrida de Rua e 
Maratona
Encerramento
SERVIÇO:
Evento: XIV Paralimpía-
das de Taubaté
Local: EMEEEIF Madre 
Cecília
Endereço: Avenida Fran-
cisco Alves Monteiro, s/nº 
Novo Horizonte

Saúde realiza campanha de 
prevenção à Tuberculose

em Tremembé
A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza neste mês de 
novembro a “Campanha 
de Combate a Tuberculo-
se” no Centro de Saúde e 

em todas as unidades de 
ESF, das 08 às 11h e das 
13h às 16h, com palestras 
sobre o tema e realização 
de exames para as pessoas 

com sintomas O objetivo é 
alertar a população sobre 
os sintomas da doença e o 
tratamento gratuito ofere-
cido pelo SUS.

Ginástica Rítmica
participa da segunda 

Fase da Copa São Paulo
A equipe de Ginástica Rít-
mica da Semelp participou 
no último sábado (11) da 
Copa São Paulo – Segun-

da Fase, realizada em Su-
zano. Foram disputadas as 
categorias: infantil, pré- 
infantil e baby. Da equipe 

de Pindamonhangaba, a 
ginasta Nicoli foi destaque 
na categoria Baby e con-
quistou o 1° lugar.


