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Projeto Cinema no Centro 
Cultural traz sessões
gratuitas em Taubaté

Equipe de Jiu Jitsu de 
Tremembé traz medalhas 

da Argentina

Nas quartas-feiras de no-
vembro, às 19h30, a Secre-
taria de Turismo e Cultura 
de Taubaté, em parceria 
com o Sesc, oferece ao 
público uma programação 
diversificada de filmes que 
estão fora do circuito co-

Três atletas da Equipe 
Pulga Jiu Jitsu de Tre-
membé foram no ultimo 
dia 11 de novembro para 
Buenos Aires, disputar o 
Campeonato Argentina  
Open 2017 da CBJJE 
(Confederação Brasileira 
de Jiu-Jitsu Esportivo). Na 
ocasião os atletas Douglas 
Andrade (ABC), Mateus 
Toledo e Augusto Luiz 
(Pulga), garantiram meda-
lhas e subiram ao pódio. 

mercial.
As exibições aconte-
cem na Sala Mazzaro-
pi do Centro Cultural  
Toninho Mendes. A en-
trada é gratuita e o Centro 
cultural fica na Praça Co-
ronel Vitoriano, nº 1, Cen-

 Tive o privilégio de lutar na  
Argentina e repre-
sentar minha equipe  
e minha cidade. Obrigado 
a todos que torceram por 
mim, obrigado a minha 
equipe Pulga BJJ, minha 
família, minha esposa Ge-
mima e meus filhos, meu  
mestre Careca BJJ, 
meu Sensei Flávio Oli-
veira, a Prefeitura de  
Tremembé, os vereadores, 
Bruno Lanches, Fabricio 

tro.  Confira as próximas 
exibições:
Dia: 22/11 – O Abraço 
da Serpente (2015, Ciro 
Guerra)
Dia: 29/11 – O Segredo 
das Águas (2014, Naomi 
Kawase)

Tursi Restaurante Merca-
do, Benvira Esporte, Zir 
pasta de amendoim Do 
Matto, Dra Raquel Vieira 
fisioterapeuta, Dra Eri-
ca Cristina Nutricionista,  
Osvaldo, Tiago Si-
queira Omega Visto-
ria, HortFrut Irmãos  
Costa, Somar Tintas Re-
ges Ramos. Glória a Deus, 
oss!! Disse Pulga, o lider 
da Equipu Pulga BJJ.
Por Gemima Breve

Prefeitura de Caraguá
entrega Praça da Bíblia
totalmente revitalizada

Estrada das Oliveiras
recebe manutenção

em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Caraguata-
tuba entrega oficialmente 
na próxima quarta-feira 
(22/11), às 18h, a reforma 
e revitalização da tradicio-
nal Praça da Bíblia, loca-
lizada na região central da 
cidade.
O espaço ganhou novo 
piso, bancos, bolsão para 
entrada de ônibus, arbori-
zação e paisagismo, novo 
passeio, lixeiras em aço 
inox, revestimentos dos 
pilares, bem como bloque-
tes intertravados no esta-
cionamento de veículos.
Além disso, a estrutu-
ra monumental foi toda 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba reali-
zou, na última sema-
na, a manutenção da  
Estrada das Oliveiras. O 
local apresentava uma 
tubulação rompida, que 

restaurada e o acesso ao 
púlpito recebeu um per-
gaminho com passagens 
bíblicas.
A praça ganhou também 
um monumento em ho-
menagem às vítimas da 
catástrofe de 1967, obra 
realizada pelo artista Júlio 
Carpinteiro.
Toda reforma e revitaliza-
ção teve um investimento 
na ordem de R$ 145 mil, 
com recursos próprios.
História
A Praça da Bíblia foi inau-
gurada em 20 de abril de 
1988, durante o 131º ani-
versário da cidade. O mo-

deu origem a um bu-
raco apresentando ris-
co para os carros que 
transitam naquele local.  
O serviço foi concluído 
por meio da tubulação e, 
em seguida, a pavimenta-

numento à Bíblia é uma 
concepção do arquiteto 
De Carlo, que na época 
atendia na Divisão de En-
genharia e Urbanismo da 
prefeitura.
O simbolismo de sua 
criação consiste pelo cír-
culo central que repre-
senta o mundo; os arcos 
que se unem ao centro 
significam a Trinda-
de de Deus: Pai, Filho e  
Espírito Santo. Dessa 
união ao centro surge uma 
Luz que ilumina a Bíblia, a 
palavra de Deus e, o Sagra-
do Livro, na época foi feito 
de mármore.

ção do trecho consertado.
Outras ações como esta 
estão sendo realiza-
das por toda a cidade,  
levando melhoria da qua-
lidade de vida da popula-
ção. 
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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

Por que se atira arroz aos noivos?

O habitual lançar arroz aos noivos é uma dessas práticas que por mais 
anos que passem não deixa de fazer parte dessa tradição cerimonial. Este 
ritual contém uma série de simbologia, significados e tradições. Essa tra-
dição tem mais de quatro mil anos e provém da China Antiga, onde o 
arroz é símbolo de prosperidade, felicidade e abundância. Nessa altura 
acredita-se que o arroz atrai a felicidade, a sorte, a longevidade e a ferti-
lidade. Prometendo assim a reprodução de gerações vindouras. Foi então, 
com base nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez mais 
expressão, percorreu várias gerações até chegar aos dias de hoje. Atual-
mente, depois dos noivos darem provas de amor eterno, no tão sonhado 
sim, os convidados juntam-se à entrada da Igreja para desejarem votos de 
felicidades e prosperidade. Apesar de este ritual ser uma prática comum 
em alguns locais é necessário ter uma autorização da Igreja para que tal 
acontecimento, já que o arroz é extremamente escorregadio e pode dar 
caso de acidente entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados 
com a extremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema manten-
do-a centralizada no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade 
da clara diminui porque a albumina, uma proteína presente em sua com-
posição, reage com o ar externo que passa pelos poros existentes na casca 
e isso faz com que a gema flutue e começa a se deteriorar caso entre em 
contato com a casca do ovo. Se a parte mais estreita estiver voltada para 
baixo a gema flutua e antes de chegar na casca baterá numa câmara de ar 
localizada na mais longa. O ar entra pelos poros com bactérias, levedura 
e fungos que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a 
clara e a gema repousarem nela.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefi-
ra ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.

Atividades da Semana de 
Consciência Negra 

em Ubatuba

Uma roda de conversa com 
o Conselho Municipal de 
Comunidades Quilombo-
las abre na quinta-feira, 16 
de novembro, às 19 horas, 
a programação do evento 
“Negro de todas as cores”, 
organizada pela Fundação 
de Arte e Cultura de Uba-
tuba (Fundart), como parte 
da Semana da Consciência 
Negra.
Todas as atividades da se-
mana acontecerão no So-
bradão do Porto e marcam 
o Dia Nacional de Zumbi e 
da Consciência Negra, ce-
lebrado no 20 de novem-
bro. A programação inclui 
cinema e debate, feijoada, 
concurso de beleza negra, 
música, dança e poesia.
Um dos destaques da se-
mana é o “Sanatório Li-
teral: SLAM para consci-
ência”. Organizado pelo 
grupo Bonde Visões Pe-
riféricas, o slam é uma 
“batalha” de poesia e vai 
acontecer no domingo, 19, 
a partir das 17 horas, em 
frente ao Sobradão. Have-
rá microfone aberto e varal 
de poesias. Para participar, 
é só chegar e se inscrever 
na hora. A ordem das apre-
sentações será decidida 
via sorteio.
Origem da data
Instituído oficialmente no 
Brasil pela Lei 12.519/11, 
a data homenageia Zumbi 
dos Palmares, morto em 
20 de novembro de 1695, 
que liderava o Quilombo 
dos Palmares na resistên-
cia contra a escravidão. 
O Dia Nacional de Zumbi 
e da Consciência Negra 

lembra o sofrimento, as 
lutas e as conquistas da 
população negra no Brasil 
e é um momento de fazer 
o enfrentamento ao racis-
mo, fortalecer a cultura 
e a identidade negra e re-
conhecer sua importância 
como elemento fundamen-
tal na formação do povo 
brasileiro.
Nas escolas da rede mu-
nicipal de Ubatuba, como 
parte da semana, serão re-
alizadas atividades peda-
gógicas como confecção 
de bonecas afro, pesqui-
sa da árvore genealógica, 
gráfico de etnias, rodas de 
capoeira e maculelê conta-
ção de história sobre a ori-
gem da capoeira no Brasil
Programação completa 
“Negro de todas as cores” 
/ Semana da Consciência 
Negra
16 de novembro (quinta-
feira)

19h – Roda de conversa 
com o Conselho Munici-
pal das Comunidade Qui-
lombolas
17 de novembro (sexta-
feira)
19h Cine Debate: “Um 
Vento Sagrado”
O longa-metragem do-
cumental retrata a vida e 
obra de Agenor Miranda 
Rocha. Mediador Jorge 
Basso.
18 de novembro (sábado)
10h – Café com prosa: En-
contro com figuras repre-
sentativas da cultura negra 
de Ubatuba
12h – Feijoada com Cho-
rinho – Participação es-

pecial do grupo Quinteto 
Galvanizado
15h às 17h – “batucAjun-
ta” – Vivência de roda de 
samba entre mulheres com 
Sheila Sanches
16h às 18h – Batuque na 
praça/Cultura na Kombi 
com Flavio Itajubá
20h – Roda de Samba do 
“Tio Gula”
21h – Desfile “A Mais 
Bela Negra”
22h – DTPK Crew
19 de novembro (domin-
go)
17h – 2° Sanatório Literal 
– SLAM para Consciência
19h – Alunos da oficina 
de Maracatu da Fundação 
Cultural “Benedicto Si-
queira e Silva” (Paraibu-
na-SP)
20h – Maracatu Baque do 
Vale (Taubaté-SP)
21h – Resistência du Gue-
to (Baixada Santista)
22h – Motiva Fé
20 de novembro (segunda-
feira)
15h – Encontro de Capo-
eira
17h – Leitura Dramática/
Conto, crônicas e poe-
sia. “De Lima Barreto e 
G.O.G.” por Rodrigo Cal-
deira e Venicio Toledo
18h – Coro da Lira
19h – Banda Lira Padre 
Anchieta
SERVIÇO
“Negro de todas as Cores” 
/ Semana da Consciência 
Negra – Ubatuba
Data: de 16 a 20 de no-
vembro
Local: Sobradão do Porto 
– Praça Anchieta, 38, Cen-
tro Entrada livre e gratuita
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Prefeitura de Caçapava 
reabre acervo de veículos 
Roberto Lee no próximo 

dia 24 de novembro

Sebrae Móvel orienta
empreendedores de

Caraguatatuba em dezembro

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secreta-
ria Municipal de Cultura, 
Esportes e Lazer, reabrirá 
a visitação pública o acer-
vo Roberto Lee, composto 
por veículos e objetos per-
tencentes ao Museu Pau-
lista de Antiguidades Me-
cânicas, no próximo dia 24 
de novembro, no Centro 
Cultural.
A abertura oficial da ex-
posição “Roberto Eduar-
do Lee e suas memórias” 
acontece na sexta-feira 
(24), às 19h, e no sábado 
(25) ocorre o “Reencontro 
com Roberto Lee”, das 9h 
às 19h, com encontro de 
carros antigos, a entrada é 
gratuita.
A Secretaria de Cultura, 
Esportes e Lazer preparou 
uma grande programação 
para receber a população. 
Na sexta, uma apresenta-
ção, a partir das 20h, com 
um dos grandes nomes do 
blues contemporâneo nos 
Estados Unidos, a can-
tora Andrea Dawson, em 
sua primeira apresentação 
no Brasil, convidada pelo 
músico Danilo Simi.
Na ocasião também serão 
homenageados o presi-
dente da Federação Brasi-
leira de Veículos Antigos, 
Roberto Suga, o artista 
plástico Ramis Melquizo, 
design do carro Demo-
crata, Andrea Matarazzo, 
secretário de cultura do 
estado nos governos Alck-
min-Goldman, responsá-
vel pela doação do acervo 
e tombamento da E.E Ruy 
Barbosa.
No sábado o evento come-
ça pela manhã, às 9h, com 
encontro de carros antigos 
e praça de alimentação 
com food trucks, o encon-
tro também terá a apre-
sentação de stand-up com 
a humorista Mila Ribeiro 
e apresentação musical 
do cover oficial da banda 
Queen no Brasil Classical 
Queen. Participe, chame 
os amigos e tragá seu ve-

O Escritório Regional do 
Sebrae-SP (Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas) de 
São José dos Campos, em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Governo, 
atenderá os empreende-
dores do município, nos 
dias 4 e 5 de dezembro, 
nas Praças Cândido Motta 
(centro), Santa Cruz (Mas-
saguaçu) e Jorge de Castro 
(Travessão), em Caragua-
tatuba. O atendimento será 
das 9h às 16h, no Sebrae 
Móvel.
Os técnicos prestarão con-
sultorias gratuitas para 
empresários de micro e 
pequenas empresas, mi-
croempreendedores indi-
viduais (MEI) e pessoas 
interessadas em abrir em-
presa ou formalizar uma 
atividade.
Na segunda-feira (4/12), 
o veículo permanece das 
9h às 16h, na Praça Cân-
dido Motta, no Centro. O 
serviço atende os empre-
endedores da região Norte 
na terça-feira (5/12), das 
9h às 12h, na Praça San-
ta Cruz, no Massaguaçu. 
À tarde, das 13h às 16h, a 
van estará na Praça Jorge 

ículo antigo.
A exposição “Roberto 
Eduardo Lee e suas me-
mórias” é organizada pela 
Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer. 
O prefeito Fernando Cid 
Diniz Borges determinou 
a secretaria que catalogas-
se todo o acervo e empre-
endesse esforços para rea-
bertura a visitação pública 
encerrada em 2015. “Nos-
so objetivo é consolidar o 
município como Capital 
Nacional do Antigomobi-
lismo trazendo a memória 
do Museu como forma de 
estimular nossos próximos 
passos. Revitalizamos o 
espaço e vamos apresentar 
a população ícones da in-
dústria automobilística de 
várias épocas. Vamos va-
lorizar e promover a cultu-
ra, nossa cidade merece!”, 
comemora o prefeito.
Após revitalização dos 
galpões, sob a curadoria 
do secretário de Cultura, 
Esporte e Lazer, Fabrí-
cio Correia, o município 
apresenta a exposição 
permanente Museu Pau-
lista de Antiguidades Me-
cânicas e suas Memórias 
que ficará em cartaz de  
forma permanente no Cen-
tro Cultural.
Atualmente 40 veículos e 
diversos objetos compõem 
o acervo Roberto Lee. Em 
agosto deste ano, a Prefei-
tura de Caçapava, recebeu 
oficialmente a doação de 
Mariângela Lee do terreno 
e edificações que abriga-
ram o Museu Paulista de 
Antiguidades Mecânicas.
Os dois dias de evento 
acontece no Centro Cultu-
ral localizado na Avenida 
Dr. José de Moura Resen-
de, 475, Vera Cruz. Parti-
cipe!
Museu Paulista de Anti-
guidades Mecânicas Ro-
berto Lee
Fundado em 1963 no mu-
nicípio de São Paulo, com 
o nome Museu Paulista 

de Castro, Travessão.
A unidade Sebrae Móvel 
funciona como um escri-
tório sobre rodas, em uma 
van customizada para o 
atendimento ao público, 
equipada com computa-
dores, internet, ar condi-
cionado e cartilhas com 
informações e orientação 
para quem já tem ou dese-
ja investir em um peque-
no negócio. O objetivo é 
orientar e auxiliar empre-
endedores e futuros em-
preendedores na abertura 
de um negócio, na gestão 
empresarial e em como 
sair da informalidade.
Consultores do Sebrae-SP 
apresentam ferramentas 
de gestão de negócios e 
informações sobre o regi-
me de formalização pelo 
MEI, além de indicar ofi-
cinas, cursos e palestras 
que ocorrem nos escri-
tórios regionais e demais 
pontos de atendimento da 
entidade, com foco nos 
principais temas de ad-
ministração de negócios 
como abertura de empre-
sa, vendas, marketing, fi-
nanças e gestão de pessoal, 
entre outros. O serviço é 
totalmente gratuito e não 

de Antiguidades Mecâni-
cas, formou-se a partir do 
acervo particular do em-
presário Roberto Eduardo 
Lee iniciado em 1949. Em 
seu auge na década de 70 
o museu chegou a man-
ter em sua coleção mais 
de 150 veículos, exibin-
do raros exemplares do 
automobilismo mundial. 
É considerado a primei-
ra iniciativa do gênero na 
América Latina.
No ano de 1965 foi trans-
ferido para o município 
de Caçapava, em proprie-
dade do empresário, a 
Fazenda Esperança, onde 
permaneceu aberto até 
1993. A coleção de veícu-
los e acessórios do Museu 
Paulista de Antiguidades 
Mecânicas foi tombada 
pelo CONDEPHAAT - 
Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Ar-
queológico, Artístico e  
Turístico, órgão subordi-
nado à Secretaria de Cultu-
ra do Estado de São Paulo, 
em 1982. Constam no pro-
cesso de tombamento cerca 
de 97 veículos, acessórios 
e objetos. Após a morte de  
Roberto Lee, em 1975, 
diversos veículos cedidos 
em consignação ao museu 
foram retirados das insta-
lações por seus proprietá-
rios.
Durante quase duas déca-
das o acervo permaneceu 
na propriedade sem a de-
vida manutenção. Dedi-
cada a memória do pai e 
ciente da importância do 
acervo para o antigomobi-
lismo brasileiro, Mariân-
gela Matarazzo Lee, doou 
ao município de Caçapava 
os veículos restantes do 
acervo em 2011.
Em 2016, em reverência 
ao acervo e a história do 
colecionismo de veículos 
antigos iniciada por Ro-
berto Lee, o Governo Fe-
deral declarou o município 
de Caçapava como a Capi-
tal Nacional do Antigomo-
bilismo. 

há necessidade de agenda-
mento prévio.
Para receber as orienta-
ções dos especialistas que 
prestam atendimento no 
Sebrae Móvel, basta que 
o empresário apresente o 
número do CNPJ da em-
presa. Pessoas físicas de-
vem fornecer dados pes-
soais. A van já esteve em 
Caraguatatuba no mês de 
abril.
O Posto Sebrae de Atendi-
mento ao Empreendedor 
de Caraguatatuba fica na 
Av. Frei Pacífico Wagner, 
908 – Centro. O horário 
de funcionamento é das 
9h às 17h, no prédio da Se-
cretaria de Governo. Mais 
informações pelo telefones 
(12) 3882-3854/3809.
Serviço:  Sebrae Móvel
Dia: 4 de dezembro
Horário: 9h às 16h
Local: Praça Cândido 
Motta – Centro
Dia: 5 de dezembro
Horário: 9h às 12h
Local: Praça Santa Cruz – 
Massaguaçu
Horário: 13h às 16h
Local: Praça Jorge de Cas-
tro – Travessão
Informações: (12) 3882-
3854/3882-3809.
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Projeto Prazeres do Vale exibe 
documentários no Parque da 

Moçota em Caçapava

CRAS Bagé realiza
palestra sobre Novembro 

Azul em Taubaté

Museu abre Mostra
“Aspectos da Cultura 

Afro Brasileira”

Alunos da rede pública
participam de palestra sobre 
prevenção e atenção à saúde 

em Caçapava

O Centro de Educação 
Ambiental Parque Ecoló-
gico da Moçota recebeu 
ontem (15) o “Projeto 
Saberes do Vale: Cultu-
ra e Educação no Vale do 
Paraíba”, com a exibição 
de quatro documentários 
sobre a cultura popular do 
Vale do Paraíba.
O evento com entrada gra-
tuita, contou com a pre-
sença de pais e crianças 
que assistiram com entu-
siasmo os documentários, 
que abordaram importan-

O Cras (Centro de Refe-
rência de Assistência So-
cial) Bagé recebeu na últi-
ma quinta-feira, dia 16 de 
novembro, uma palestra 
sobre prevenção ao câncer 
de próstata.
A palestra foi mi-
nistrada pela enfer-
meira Silvia Teodoro  
Ramos, que abordou a 
importância da preven-
ção por meio de exames 
para a saúde do homem. 

Nesta quinta-feira, dia 16 
de novembro às 19h16.11 
Museu Histórico _Mos-
tra de Arte 2, acontece a 
abertura da Mostra de Arte 
“Aspectos da Cultura Afro 
Brasileira”. A exposição 
será realizada até o dia 30 
de novembro no Museu 
Histórico Paulo Camilher 
Florençano. O endereço 

Alunos da Escola Luciana 
Damas Bezerra, que fica 
no bairro Pinus de Iriguas-
su, assistiram palestras e 
participaram de debates e 
reflexões sobre diversos 
temas relacionados à saú-
de.
O evento foi realizado pela 
Prefeitura de Caçapava, 
por meio das secretarias 
de Saúde e Educação e do 
Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família. O objetivo foi 
contribuir para a formação 
integral dos estudantes da 
rede pública com ações 
de promoção, prevenção e 
atenção à saúde.
No período a manhã, as 
palestras foram sobre 
bulliyng. Os alunos, aten-
tos às explicações, pude-

tes dimensões da vida: 
brincar, comer, criar e mo-
rar, destacando a união da 
comunidade, brincadeiras, 
artes, comidas típicas, en-
tre outros.
Estiveram presentes o pre-
feito Fernando Cid Diniz 
Borges, a primeira-dama 
Débora Maria Intrieri Bor-
ges e representantes do 
Instituto Bandeirantes.”-
Foi um evento que pro-
porcionou conhecimento 
cultural e tradição caipira. 
Para mim foi um recordar, 

O PSA (Antígeno Pros-
tático Específico), por 
exemplo, é um exame 
de sangue simples que  
pode detectar alterações 
no paciente. A idade reco-
mendada para este exame 
é a partir dos 40 anos. Ou-
tros procedimentos são o 
ultrassom e, caso necessá-
rio, o exame de toque.
Silvia reforçou 
que os homens não  
devem ter preconceito em 

do museu é Avenida Tho-
mé Portes del Rey, nº 925 
no bairro Jardim Ana Emí-
lia.
São 10 artistas expondo 18 
obras. A mostra tem como 
objetivo prestigiar a cultu-
ra nacional com temática 
africana e exaltar a impor-
tância do Dia da Consci-
ência Negra, comemorado 

ram refletir sobre seu coti-
diano na escola e práticas 
abusivas. Fabiana Castro, 
fonoaudióloga da equipe 
multiprofissional de Saúde 
da Família, destacou que 
os debates servem para 
alertar os alunos. “Esta-
mos aqui para ajudar na 
educação desses jovens, 
ensinando-os a como se 
prevenir de doenças: gra-
videz não desejada, dro-
gas, DSTs (doenças sexu-
almente transmissíveis), 
saúde bucal, são vários te-
mas com uma equipe mul-
tiprofissional”, disse.
As alunas Kathleen Rosa 
e Susan Kelly, ambas 
com 14 anos, afirmaram 
já terem sofrido bullying. 
“Já ouvimos chacotas por 

senti muita emoção. Para-
béns a equipe e produtores 
pela sensibilidade”, disse 
o coordenador do parque, 
Anderson Ranieri.
Somente quatro cidades 
da região foram contem-
pladas com o projeto e 
Caçapava foi uma delas. O 
projeto é patrocinado pela 
EDP São Paulo, distribui-
dora de energia na região, 
por meio do Instituto EDP, 
organização que gere os 
investimentos socioam-
bientais do Grupo EDP. 

relação aos procedimen-
tos preventivos. Além dos 
exames de rotina, também 
devem procurar uma boa 
alimentação e a prática de 
exercícios físicos.
Durante a palestra, a en-
fermeira explicou os 
graus e os tipos de tumo-
res que podem ocorrer,  
variando entre benignos e 
malignos. O público pre-
sente também pode tirar 
dúvidas com a palestrante.

em 20 de novembro.
Serviço
Mostra de Arte: “Aspectos 
da Cultura Afro Brasilei-
ra”
Período: de 16 a 30 de no-
vembro
Horário de Visitação: de 
segunda a sexta, das 8h às 
17h , sábados e domingos 
das 9h às 13h

nossa cor, cabelo, porte fí-
sico”, disse Kathleen. Se-
gundo elas, os debates ser-
vem para saber o que fazer 
diante de agressões e pro-
curar ajuda. “É importante 
compartilharmos com os 
colegas, professores e os 
pais”, acrescentou.
Para os alunos do perí-
odo da tarde, o tema foi 
“Drogas”. A enfermeira 
Vanessa Rosa e a terapeu-
ta ocupacional Vivian Pir-
touscheg explicaram que o 
projeto é realizado segun-
do a área de abrangência 
das equipes da Estratégia 
Saúde da Família (ESF), 
onde também estão as es-
colas, e os temas levam 
em conta a necessidade da 
comunidade.


