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Circuito Militar de Surf 
acontece sábado em 

Ubatuba

Fim de semana cultural
em Santo Antônio do 

Pinhal

Primeira etapa de
projeto de Atletismo
em Ubatuba envolve

58 crianças

A Praia Grande, em Uba-
tuba, recebe a terceira 
etapa do Circuito Militar 
de Surf no sábado, 18. A 
competição acontece das 
8h às 16h e deve reunir 72 
atletas militares de todas 
as áreas – Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, Po-
lícia Ambiental, Polícia 
Rodoviária Federal, Polí-
cia Rodoviária Estadual, 
Forças Armadas e Guarda 

Secretaria Municipal de 
Turismo apresentam neste 
mês de novembro no Fim 
de Semana Cultural dois 
espetacúlos fantásticos e 
imperdiveis.
No sábado às 19h:30min. 
o Grupo de Dança Olhar-
te, promete emocionar a 

O setor de Atletismo da 
secretaria de Esportes e 
Lazer de Ubatuba realizou 
a 1ª etapa do projeto “Pé 
na areia… pé no asfalto… 
correndo para o futuro” – 
saltos e corridas –  na últi-
ma sexta-feira, 10, no Es-
tádio Municipal Ciccillo 
Matarazzo. Um total de 58 
crianças de 06 a 12 anos, 
alunos das escolas EM 
Sr. João Alexandre, EM 
Madre Maria da Glória, 
EM Pref. Silvino Teixeira 
Leite e EM Maestro Pedro 
Alves de Souza participa-
ram das atividades, que 
aconteceram das 13h30 às 
17h30. Todas as crianças 
receberam medalhas de 
participação e os oito me-

Vidas Temporário.
Esse é o terceiro ano se-
guido de realização do 
circuito, organizado pelo 
soldado PM Müller (Hen-
rique Miranda Müller), 
soldado Conde (Bombeiro 
Bruno Rodrigues Conde) 
e  Capitão PM Comandan-
te da Cia Força Tática do 
5° BPM/I Taubaté, Paulo 
Henrique Lourusso Cava-
lheiro. A iniciativa conta 

platéia com o espetacúlo, 
“...no silêncio dos meus 
olhos!”. A trilha sonora é 
toda da raíz sertaneja, é 
um espetáculo de dança 
contemporânea, inspirado 
em fatos verídicos de jo-
vens adolescentes da cida-
de. No domingo às 19h o 

lhores tempos estarão na 
final de dezembro, dispu-
tando as seguintes provas: 
40m de velocidade, 60 m 
de velocidade, 75 m de ve-
locidade, salto em exten-
são e arremesso de peso. 
Essas crianças participam 
de aulas de atletismo da 
base à iniciação, duas ve-
zes por semana por meio 
de uma parceria com a se-
cretaria de Educação.
“Na ocasião, também re-
alizamos a primeira ava-
liação ponderal e postural, 
cujo objetivo é compor um 
arquivo de acompanha-
mento dos atletas – infor-
mações como peso e altura 
são as primeiras informa-
ções que nos dão informa-

com o apoio da Prefeitura 
Municipal, por meio da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, e do GBmar PB 33 
– Grupamento do Corpo 
de Bombeiros Marítimo.
Serão premiados os atletas 
classificados pelo rancking 
formado com o resultado 
das três etapas. Os quatro 
primeiros colocados de 
cada categoria receberão 
troféus e medalhas.

Grupo da Igreja da Cida-
de, apresentam o Musical 
“A árvore de espelhos”, 
que também promete emo-
cionar todo público.
Os dois espetacúlos serão 
gratuitos!!!
Mais informações ligue - 
3666 2595

ções preciosas da criança 
e o impacto do esporte em 
seu desenvolvimento”, ex-
plicou a coordenadora do 
Setor de Atletismo, Môni-
ca Alix.
Mónica ainda lembrou 
que o objetivo para 2018 é 
que a avaliação seja feita a 
cada trimestre para atender 
melhor às necessidades de 
casa fase do projeto.
Os professores anotaram 
todos os resultados de sal-
tos, arremessos e corridas 
para a final, prevista para 
a sexta-feira, 01 de dezem-
bro, na pista municipal de 
atletismo, que fica no inte-
rior do Estádio Municipal 
Ciccillo Matarazzo – a 
partir das 8 horas.
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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. 

Extrato da Lei nº 1.085 – de 08 de novembro de 2017.

 “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Redenção da Serra, Estado de 
São Paulo, para o Exercício 2018”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal 
de Redenção da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a referida Lei. 
A íntegra da Lei encontra-se disponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou 
na sede da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 1600. 

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600
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Museus do Governo do Estado
promovem ação “Sonhar o Mundo” 
e incentivam a solidariedade com 

programação especial

Pátio Pinda sorteará uma viagem 
para o Nordeste na promoção de 

fim de ano

Com o tema  Solidarie-
dade derrubando muros, 
iniciativa contará com 
atividades sobre direitos 
humanos nos museus da 
Secretaria da Cultura
 Os museus da Secretaria 
da Cultura do Estado de 
São Paulo realizam, de 4 a 
10 de dezembro, a tercei-
ra edição da ação “Sonhar 
o Mundo”.  Com o tema 
“Solidariedade derruban-
do muros”, a iniciativa 
tem programação que une 
diversos museus em tor-
no de assuntos relaciona-
dos aos direitos humanos 
e incentiva o combate ao 
preconceito e à discrimi-
nação.
 O tema deste ano foi es-
colhido para fortalecer o 
conceito de um mundo 
onde diversos territórios 
possam se unir para criar 
relações de empatia e so-
lidariedade. A ideia é que 
esses laços entre museus e 
entre o público eliminem 
barreiras e incentivem o 
combate a desigualdades 
e preconceitos. “A solida-
riedade tem papel funda-
mental para criar um senso 
de coletividade e acolher 
a diversidade entre os se-
res humanos como algo a 
ser celebrado. Não poderia 
haver tema mais oportuno 
em uma ação que celebra 
os direitos humanos”, afir-
ma José Luiz Penna, secre-
tário da Cultura do Estado.
 “Sonhar o Mundo” en-
volve diretamente cin-
co museus da Secretaria: 
Memorial da Resistência, 
Museu Afro Brasil, Mu-
seu da Diversidade Sexu-

A promoção vai até a pri-
meira semana de janeiro; 
o cliente que realizar com-
pras acima de R$200 po-
derá retirar o cupom para 
o sorteio do prêmio, além 
de um brinde exclusivo do 
shopping
O Pátio Pinda já deu início 
a sua campanha para pre-
sentear os clientes no fim 
do ano. A Campanha de 
Natal “Comprou Ganhou 
e Sorteio” proporcionará 
aos clientes a chance de 
concorrer a uma viagem 
de sete dias para Natal, no 
Rio Grande do Norte, com 
um acompanhante para o 
Resort Serhs Natal Grad 
Hotel, além de levar para 

al, Museu da Imigração e 
Museu Índia Vanuíre (em 
Tupã, interior do estado) 
e o Memorial da Inclusão, 
da Secretaria de Estado 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. Também 
serão realizadas ativida-
des nos demais museus da 
Secretaria da Cultura. A 
programação inclui expo-
sições, visitas mediadas, 
oficinas, apresentações ar-
tísticas, rodas de conversa, 
sessões de cinema, jogos e 
saraus.
 Museus do SISEM-SP en-
tram na programação
A novidade deste ano é a 
participação de museus do 
interior e litoral, integran-
tes do Sistema Estadual de 
Museus (SISEM-SP). As 
instituições foram orienta-
das por meio de um curso 
oferecido pelo SISEM-SP, 
em parceria com o Memo-
rial da Resistência, sobre 
como inserir a questão 
dos Direitos Humanos no 
cotidiano dos museus, de 
modo a expandir o concei-
to do “Sonhar o Mundo” 
para vários municípios do 
estado. Informações sobre 
inscrições para participa-
ção na ação serão dispo-
nibilizadas no site do SI-
SEM-SP (www.sisemsp.
org.br).
 Toda a programação do 
Sonhar o Mundo 2017 
será publicada no site 
http://cultura.sp.gov.br/
sonharomundo/, criado 
especialmente para a cam-
panha. Acompanhe o site 
da Secretaria da Cultura - 
www.cultura.sp.gov.br - e 
as postagens nas redes so-

casa um exclusivo copo-
canudo.
A promoção teve início no 
dia 5 de novembro e segue 
até 8 de janeiro, um dia 
antes do sorteio, que será 
dia 9 de janeiro, terça-fei-
ra, às 12h. Para ter direito 
ao cupom, o cliente deverá 
realizar compras acima de 
R$200 nas lojas do empre-
endimento e apresentar as 
notas ficais no balcão de 
trocas, localizado próxi-
mo ao Cineflix. O balcão 
funciona das 13h às 22 de 
segunda a sábado e das 
13h às 20h nos domingos 
e feriados.
Não haverá limite de 
cupons por CPF para con-

ciais pela hashtag #Mun-
doSolidario para conferir 
mais detalhes da ação
 Museus participantes:
Memorial da Resistência
Museu Afro Brasil
Museu da Diversidade Se-
xual
Museu da Imigração
Museu Índia Vanuíre 
(Tupã)
Memorial da Inclusão
Casa das Rosas
Casa Guilherme de Almei-
da
Catavento
Museu da Casa Brasileira
MIS
Museu da Língua Portu-
guesa
Museu de Arte Sacra
Museu do Futebol
Pinacoteca
Paço das Artes
Museu Casa de Portinari 
(Brodowski)
Museu do Café (Santos)
Museu Felícia Leirner 
(Campos do Jordão)
 Sobre o Sonhar o Mundo
Realizada pela primeira 
vez de 8 a 12 de dezem-
bro de 2015, a campanha 
“Sonhar o Mundo” bus-
ca articular os museus 
da Secretaria da Cul-
tura em torno de ações  
ligadas aos Direitos Hu-
manos, dando visibilidade 
ao tema a partir de progra-
mação cultural, educativa 
e de comunicação nas mí-
dias sociais.
Exposições, debates, visi-
tas educativas e oficinas, 
entre outras atividades fo-
ram realizadas com o ob-
jetivo provocar a reflexão 
e novos olhares sobre a di-
versidade cultural.

correr à viagem. Já o co-
po-canudo, que terá o li-
mite de até duas unidades 
por CPF, vem de brinde na 
apresentação das notas fi-
cais acima de R$200 – as 
unidades serão distribuí-
das até enquanto durarem 
os estoques. O regulamen-
to completo da promoção 
pode ser consultado no site 
do Shopping Pátio Pinda 
(https://www.patiopinda.
com.br/) ou no balcão de 
trocas.
Chance em dobro: Durante 
os dias da semana a chan-
ce é em dobro: de segunda 
a sexta, apresentando as 
notas fiscais, o cliente  ga-
nha um cupom extra.
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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!

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.


