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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Ilhabela 
convoca professores 

aprovados em
processo seletivo

A Prefeitura de Ilhabela 
divulgou nesta segunda-
feira, 20, uma lista de pro-
fessores aprovados no Pro-
cesso Seletivo n° 08/2015.
Os convocados serão cha-
mados para os seguintes 
cargos:
Professor de Educação 
Básica – Educação In-
fantil – de 1 a 5 anos de 
idade, 114° ao 124° colo-
cado; Professor de Educa-

ção Básica – Ensino Fun-
damental de 1° ao 5° ano, 
147° ao 153° colocado; 
Professor de Arte – Ensino 
Fundamental 6° ao 9° ano 
e Suplência de 5ª a 8ª sé-
rie; 01° ao 03° colocado; 
Professor de Educação Fí-
sica – Ensino Fundamen-
tal 6° ao 9° ano e Suplên-
cia de 5ª a 8ª série, 32° ao 
34° colocado; Professor de 
Língua Portuguesa – Ensi-

no Fundamental 6° ao 9° e 
Suplência de 5ª a 8ª série, 
37° colocado; Professor de 
Matemática – Ensino Fun-
damental 6° ao 9° ano e 
Suplência de 5ª a 8ª série, 
29° ao 31° colocado; Pro-
fessor de Geografia – En-
sino Fundamental 6° ao 9° 
ano e Suplência de 5ª a 8ª 
série, 21° ao 32° colocado.
Os selecionados devem 
comparecer na Sede da Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação, na Av. São João, n° 
277, no Perequê, no dia 23 
de março às 9h.
O não comparecimento no 
prazo estipulado implicará 
na renúncia do candidato 
que poderá ser substituído 
pelo seu sucessor na lista 
de classificação.
Confira os nomes no edi-
tal: em www.ilhabela.sp.
gov.br

Guarda com Bike é
implantada em Pinda

Visando aumentar a segu-
rança da população, alcan-
çar mais locais, além de 
atender a critérios de eco-
nomicidade, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 
criando a “Guarda com 
Bike”. As equipes atende-
rão vários setores do mu-
nicípio, como o Parque 
da Cidade, o Bosque da 
Princesa, praças e outros 
lugares que precisam de 
vigilância.
“Inicialmente, contamos 
com cinco Guardas Muni-
cipais para compor o qua-
dro ‘Guarda com Bike’. 
Eles receberam um pri-
meiro treinamento e serão 
orientados por Policiais 
Militares e por profissio-
nais envolvidos na área de 
segurança da nossa cidade. 
O papel deles é fundamen-
tal para auxiliar e orientar 
a população em questões 
relacionadas à segurança”, 
explica o Coordenador da 

Guarda Municipal, Sandro 
Faria.
Atualmente, a Guarda Mu-
nicipal da cidade tem 106 
guardas municipais e 17 
agentes de segurança, que 
trabalham em três turnos 
de 8 horas, de segunda a 
segunda-feira. As atribui-
ções destes profissionais, 
previstas pela Constituição 
Federal, Estatuto Geral 
das Guardas Municipais 
(Lei nº 13022/14) e outras 
normas, são: realizar a vi-
gilância diurna e noturna 
nas dependências internas 
e externas de edificações 
e prédios municipais; ve-
rificar se os acessos estão 
corretamente fechados, 
examinar as instalações 
hidráulicas e elétricas (re-
latar para providências 
necessárias) – prevenindo 
e evitando irregularida-
des que possam facilitar 
a prática de delitos, de in-
cêndios ou de danos, entre 

outras.
Eles também atuam aten-
dendo visitantes, iden-
tificando-os e encami-
nhando-os às unidades 
procuradas. Além disso, 
realizam procedimentos 
necessários para a preser-
vação do patrimônio pú-
blico municipal, que estão 
sob vigilância.
“O guarda municipal e os 
agentes de segurança têm 
um importante papel para 
aumentar a segurança da 
comunidade ao realizar 
as tarefas que lhes são in-
cumbidas. Neste sentido, 
atuar de forma preventiva 
e educativa é fundamental 
para um trabalho eficaz 
em prol da população e 
bens patrimoniais”, avalia 
o secretário de Proteção 
e Bem-Estar ao Cidadão, 
José Sodário Viana. 
A Guarda Municipal fun-
ciona 24 horas por dia, e o 
telefone é o 3643-2664.

Moradores do Pasin 
vão ganhar praça

em Pinda

Os moradores do Pasin, 
em Moreira César, vão 
ganhar uma imensa praça, 
que está sendo construída 
entre a quadra de espor-
tes e a igreja de São José 
Operário. A primeira etapa 
é a limpeza e nivelamen-
to da área - cujos servi-
ços começaram na última 
semana. De acordo com 
o subprefeito de Moreira 
César, Nilson Luís de Pau-
la Santos, a quadra contará 
com parque infantil, aca-

demia ao ar livre, bancos, 
lixeiras, várias luminárias, 
árvores, área que poderá 
ser destinada à caminhada 
e espaço aberto para reali-
zação de eventos, feiras e 
festas populares.
Antiga reivindicação dos 
moradores, a praça vai 
garantir harmonia e embe-
lezamento do local, valo-
rizando os imóveis e pro-
porcionando mais opções 
de lazer à população. 
Para Tiago Macedo, que 

mora na frente da área 
onde será a praça, a cons-
trução da benfeitoria é a 
realização de um ‘sonho’. 
“Faz tempo que queríamos 
o aproveitamento do espa-
ço, pois é uma área muito 
grande, praticamente no 
meio do bairro, e não tinha 
nada. Agora, com a praça, 
nós moradores poderemos 
desfrutar da estrutura do 
local para nos divertirmos 
com amigos e familiares”, 
relatou. 
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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.

Curiosidades

Comemora-se no dia 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os 
tipos (letras) e as ilustrações eram talhadas em madeira. Esta era molhada em 
tinta e comprimida em uma folha de papel. Um livro de 100 páginas necessitaria 
de 100 tábuas talhadas manualmente, mas em 1454, o alemão Johannes Gu-
tenberg revolucionou esse processo criando os tipos móveis. Com eles era possí-
vel escrever uma página palavra por palavra, através de rodízios das letras. Com 
isso foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes 
se havia feito. Em 1814, outro alemão, Friedrich Koening inventou a impressora 
movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o 
americano Richard Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a 
velocidade da imprensa para cinco mil páginas por hora porque permitia a repo-
sição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplica-
va por seis a velocidade da imprensa, por compor mecanicamente os caracteres, 
chegou-se ao fim da era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século 
passado, a fotocomposição foi inventada, em que os textos e fotos produzidos 
na redação e montadas manualmente em papel especial e depois fotografadas 
para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e 
revistas realizam os textos e as fotos compostos em uma página do computador.
***
O doce brigadeiro foi criado no Brasil, durante a Segunda Grande Guerra Mun-
dial. Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos e açúcar para do-
ces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate daria um 
doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, po-
lítico brasileiro que na época era candidato à Presidente da República do Brasil.

Humor

Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que com dificuldade, lia 
um jornal. De repente, com voz pastosa, o bêbado pergunta ao padre:
- O senhor sabe o que é artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão ao bêbado 
e responde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, por excesso de 
consumo de álcool, certamente com mulheres perdidas, promiscuidade, sexo, 
farras, noites mal dormidas e outras coisas que nem ouso dizer.
O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco depois, o padre, 
achando que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta amenizar e pergunta:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Aqui no jornal diz que quem está com artrite é 
o Papa...
***
O caipira chega e pede ao vizinho:
- Oi compadre, você pode me emprestar o seu burro pra eu terminar de arar mi-
nha plantação?
- Agora não posso compadre, meu burro ta pastando.
Mas, no mesmo instante, o burro relincha lá na cocheira.
- Que vergonha, compadre! Seu burro acaba de relinchar lá na cocheira!
O outro responde todo ofendido:
- E você acredita mais na palavra dele do que na minha?

Mensagens    

Tenha gratidão, mostre às pessoas que você gosta delas. Agradeça um colega 
pela ajuda. Parabenize outro pelo sucesso atingido e, agradeça por ter uma vida 
feliz. Aproveite a vida, arrume um tempo para você e para as coisas que gosta 
de fazer. Faça de você uma prioridade. Mude a rotina, alterar a rotina lhe trará 
novas energias. Tenha uma clara visão entre o trabalho e o tempo livre e, deixe 
espaço para atividades e momentos de reflexão. Mantenha contato com as pes-
soas, lembre-se como você se sentiu quando recebeu uma ligação inesperada 
de alguém. Envie um email para alguém ou ligue para parentes e amigos para 
simplesmente dizer “oi”. Seja criativo, encontre uma atividade na qual você 
possa extravasar sua criatividade. Não importa se você está ocupado ou anda 
com preguiça no fim de semana, se reserve um tempo para atividades criativas e 
você será feliz e mais saudável. Converse com alguém, tenha um melhor amigo 
com quem você possa conversar sobre qualquer assunto. Ele não vai te julgar 
ou tentar resolver seus problemas. Ele escutará porque ele sabe que você fará o 
mesmo com ele. Perdoe, talvez seja a hora de perdoar alguém ou você mesmo, 
por algo que foi feito ou dito. Recupere o controle sobre sua felicidade deixando 
para trás antigas mágoas. Sonhe, escreva seus sonhos e, aos poucos, realize-os. 
Você terá novos objetivos, nos quais focalizará suas energias. Seja feliz, enfim, 
faça com que o ambiente em que você vive ofereça oportunidade para reconhe-
cer e aproveitar os aspectos positivos e os bons momentos da vida. Se esforces 
para ser feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em todas as separações alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas, somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amos é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O melhor lenço para uma lágrima é o sorriso da mulher amada.
Quanto menor a saia dela, mais meu pensamento nela.
Eu sei que nada sei.
Não insulte a mãe do jacaré antes de ter atravessado o rio.

MISCELÂNEA

Ciclismo de Taubaté 
traz bons resultados 

em duas competições

A Equipe de Ciclis-
mo de Taubaté trouxe  
bons resultados em 
duas provas no últi-
mo final de semana.  
O time participou da 1ª 
Etapa da LBC Cup 2017, 
em Barueri, e do Gear UP, 
em São Paulo.

1ª Etapa da LBC Cup 2017
Elite Feminina – 4° lugar 
com Adriele Alves Men-
des
Categoria Sênior B – José 
Diógenes – campeão da 
categoria
Máster A – 4° Lugar com 
Israel Nogueira de Almei-

da
Máster A – 9° lugar com 
Vanderlei Barbosa Silva
Gear UP 2017
Máster A – 3° lugar com 
Valmir de Jesus
Elite masculino – 6° lugar 
com Alex Diniz 
(Meio Quilo)
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Curso estimula
aleitamento materno 

em Taubaté

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté promove nesta 
quinta-feira, dia 16 de mar-
ço, e no dia 23 de março, o 
curso “Manejo Clínico da 
Amamentação”, voltado 
aos enfermeiros da aten-
ção básica e profissionais 
de saúde de nível superior, 
que atuam na assistência a 
mulher que amamenta.
O curso será ministra-
do pela pesquisadora do 
Instituto de Saúde, Maria 
Teresa Cera Sanches, e 
pela consultora do Minis-
tério da Saúde, Maria Jose 
Guardia Mattar, na sala de 
reuniões do Pamo (Posto 
de Atendimento Médico e 
Odontológico) Gurilândia.
O objetivo é qualificar 
a assistência prestada às 
mães, melhorando os ín-
dices de aleitamento no 
município. O aleitamento 
materno é a estratégia que 
mais previne mortes in-
fantis, além de promover a 
saúde física, mental e psí-
quica da criança.

Serviço
Curso: Manejo Clínico da 
Amamentação
Carga Horária: 20 horas
Dias: 16 e 23 de março de 
2017
Local: Pamo Gurilândia
Palestrantes:
Maria Teresa Cera Sanches 
– Fonoaudióloga clínica 
e hospitalar formada pela 
PUC-Campinas (1987), 
tem mestrado em Saúde 
Materno-Infantil (2000) e 
doutorado em Epidemio-
logia (2005) ambos com 
tema de aleitamento ma-
terno, pela FSP–USP. Na 
Saúde Pública, atuou por 
15 anos em maternida-
des públicas (alojamento 
conjunto, UTI-Neonatal, 
Banco de Leite Huma-
no) credenciadas com o 
título “Amigo da Crian-
ça”-MS/OPAS/UNICEF. 
Atualmente é pesquisado-
ra do Instituto de Saúde, 
da SES/ SP e capacitado-
ra oficial para cursos em 
“Aconselhamento”, “Ma-

nejo da Amamentação” 
e “Método Canguru”, do 
qual é consultora do Mi-
nistério da Saúde, até os 
dias de hoje. Faz parte da 
Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia.
Maria Jose Guardia Mat-
tar – Possui graduação em 
Medicina pela Faculdade 
de Medicina de Catandu-
va(1979), especialização 
em Especialização Em 
Iniciação a Pesquisa Cli-
nica Em pela Hospital Ma-
ternidade Leonor Mendes 
de Barros(2004), mestra-
do em Ciências da Saúde 
pela Hospital Maternidade 
Leonor Mendes de Bar-
ros(2002) e residencia-me-
dicapela Hospital Briga-
deiro(1982). Atualmente é 
Consultora do Ministério 
da Saúde, Coordenadora 
do Centro de Referência 
em Banco do Ministério 
da Saúde e Vice Presiden-
te do Depto. Cient. Alei-
tamento da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo.

Gestores culturais de
Paraibuna e região

participaram de evento
sobre à importância da

valorização do patrimônio
histórico cultural

Judoca de Pinda
conquista bronze na

Copa São Paulo

No último sábado (18), a 
Fundação Cultural “Be-
nedicto Siqueira e Silva” 
foi palco de um encontro 
entre gestores culturais de 
Paraibuna e de outras ci-
dades da região. O grupo 
participou da 2ª Roda de 
Conversa, promovida pelo 
Observatório da Paisagem 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte, em parceria com 
a Casa do Patrimônio do 
Vale do Paraíba do Iphan e 
a Universidade de Taubaté 
(Unitau), com o apoio da 
Prefeitura de Paraibuna e 
da Fundação Cultural “Be-
nedicto Siqueira e Silva”. 

No último final de semana, 
os atletas das categorias de 
base do Judô da Semelp 
(Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba) partici-
param da Copa São Paulo 
de Judô. Dos onze judocas 
que formaram a equipe de 
Pindamonhangaba, Pablo 
Senna Sinobre conquis-
tou a medalha de bronze 
na categoria Sub 21 Meio 
Pesado.
O evento foi realizado em 
São Bernardo do Campo, 
no Ginásio Poli Esporti-
vo Municipal Adib Moy-
ses Dib. O evento contou 
com a presença de aproxi-

No início do encontro, os 
participantes degustaram 
um legítimo café da roça; 
em seguida, assistiram 
palestras, na qual o públi-
co pode interagir com os 
palestrantes e esclarecer 
dúvidas sobre os temas 
relacionados ao patrimô-
nio histórico e cultural. 
Após o ciclo de palestras, 
o grupo fez um passeio em 
pontos turísticos da cidade 
(Praça da Matriz, Calça-
dão e Mercado Municipal) 
e da zona rural (Sítio J. 
M., onde participaram de 
um almoço), encerrando 
com um passeio na Fazen-

madamente 3 mil atletas 
de 18 estados brasileiros, 
que disputaram o título 
da competição nas classes 
Sub 11, Sub 13 e Sênior, no 
sábado (18); e Sub 15, Sub 
18 e Sub 21, no domingo 
(19). De acordo com o téc-
nico da equipe, professor 
Celso Manzano, essa vi-
tória de Pinda é resultado 
de um conjunto de esfor-
ços, somados. “Acredito 
que a essência dessa con-
quista está na dedicação 
do Pablo, dos familiares 
e de todos os atletas que 
treinam diariamente com 
ele”, avaliou. O próximo 
compromisso dos judocas 

da Boa Esperança. Segun-
do o assessor de projetos 
da Fundação Cultural de 
Paraibuna, Fábio Rocha, 
esse tipo de evento ajuda a 
disseminar a preservação 
do patrimônio dos muni-
cípios participantes. “Por 
meio desse encontro nós 
podemos fazer um mape-
amento de cada cidade e 
quais ações estão acon-
tecendo em cada região 
para que esse grupo se 
fortaleça e dê mais suporte 
para as melhorias e novos 
trabalhos com uma atua-
ção cada vez mais eficaz, 
visando à preservação ma-
terial e imaterial da região 
como um todo”, explica.  
     A Roda de Conversa 
– como é chamado o en-
contro – faz parte do plano 
de trabalho que visa a im-
plementação de uma rede 
do patrimônio cultural, 
capaz de fomentar a troca 
de informações, coordenar 
pesquisas e formular ações 
conjuntas de preservação 
do patrimônio cultural da 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte.

das categorias de base da 
Semelp será o Campeona-
to Paulista de Judô -  Fase 
Regional, das classes Sub 
18 e Sub 21 -  e o  Torneio 
Jarbas Dias Ferreira, sen-
do as duas competições no 
próximo domingo, no Tê-
nis Clube de São José dos 
Campos.
Para o técnico, a expec-
tativa para Campeonato 
Paulista de Judô - Fase 
Regional -  é que os judo-
cas participantes possam 
classificar- se para a Fase 
Interregional, ficando en-
tre os quatro primeiros em 
suas respectivas catego-
rias.

Judoca de Taubaté conquista
prata na Copa São Paulo em 

São Bernardo do Campo

Time de Futsal de Taubaté 
vence mesmo adversário em 

quatro categorias

A judoca Márcia Pernon-
cini de Taubaté ficou em 
segundo lugar na Copa 
São Paulo, em São Ber-

A equipe de Futsal de 
Taubaté venceu neste final 
de semana o time 100zala 
de São Paulo nas catego-
rias sub 12, sub 14, sub 16 

nardo do Campo, no úl-
timo final de semana, 
pela categoria adulta.  
O evento contou com cer-

e sub 18, em casa.
Resultados
Sub 12: Taubaté 4 x 0 
100zala/SP
Sub 14: Taubaté 1 x 2 

ca de 2.640 atletas de vá-
rios estados brasileiros e 
de 270 agremiações parti-
cipantes.

100zala/SP
Sub 16: Taubaté 3 x 2 
100zala/SP
Sub 18: Taubaté 5 x 0 
100zala/SP
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Pinda confirma
participação no
Caminho da Fé

Pindamonhangaba parti-
cipou, na sexta-feira (17), 
de Assembleia Geral Or-
dinária da Associação dos 
Amigos do Caminho da 
Fé, realizada em Tocos do 
Moji-MG. A cidade foi re-
presentada pela diretora 
do Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura, Ana 
Lúcia Gomes.
Dentre os assuntos em pau-
ta, as atividades desenvol-
vidas pela Associação no 
que diz respeito a fomen-
to, gestão, planejamento 
e manutenção da trilha. O 
ponto chave discutido pela 
diretoria foi de como esse 
caminho crescerá no ano 

de 2017.
Além desses assuntos, foi 
feita eleição para presi-
dente e vice do Conselho 
Deliberativo, apresentação 
de relatório anual de ativi-
dades 2016, demonstrati-
vo de resultados e balanço 
patrimonial de 2016.
Pinda participa do Cami-
nho da Fé desde seu lan-
çamento, em fevereiro de 
2003, e possui o maior 
trecho do percurso dentro 
de seu território. A partici-
pação da cidade na assem-
bleia confirmou a presen-
ça da cidade por mais este 
ano no trajeto.
Inspirado no milenar ca-

minho de Santiago de 
Compostela, na Espanha, 
o Caminho da Fé foi criado 
para dar estrutura às pes-
soas que fazem peregrina-
ção do Santuário Nacional 
de Aparecida, oferecendo-
lhes os necessários pontos 
de apoio.
Em seu caminhar, seguin-
do as setas amarelas, o 
peregrino reforça sua fé 
observando a natureza pri-
vilegiada, superando as 
dificuldades do caminho. 
O trajeto de cerca de 600 
km pode ser feito a pé ou 
de bicicleta e inclui cida-
des dos estados de Minas 
Gerais e São Paulo.

Secretaria de Meio
Ambiente de Taubaté 
promove a Semana

da Água 2017

A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté, pro-
move a Semana da Água 
2017, de 21 a 24 de março 
no Parque Municipal Vale 
do Itaim. Estão programa-
das atividades no período 
da manhã, das 8h30 às 11h 
e no período da tarde das 
14h às 16h30. E poderão 
se inscrever turmas de, no 
máximo, 80 crianças, por 
período.
Em 2017, o tema defini-
do pela Organização das 
Nações Unidas é “Água 
Residual”, que é toda a 
água descartada pelas ati-
vidades humanas. A falta 
de tratamento das águas 
residuais pode acarretar 
na queda da qualidade da 
água dos rios, no compro-
metimento da fauna e flo-

ra, da pesca, da navegação 
e da geração de energia.
Diante da importância do 
tema, a Secretaria de Meio 
Ambiente elaborou uma 
série de atividades de edu-
cação ambiental, que visa 
conscientizar crianças e 
jovens sobre a importân-
cia da preservação e uso 
consciente deste recurso 
natural indispensável à 
vida, de forma lúdica e di-
vertida.
Entre as atividades pro-
postas estão: Trilha Eco-
lógica monitorada em 
meio à Mata do Itaim, 
abordando curiosidades 
e características da Mata  
Atlântica, bem como a 
importância da vegeta-
ção para o ciclo hidro-
lógico; Simulador de 

Chuva, estrutura feita a 
partir de materiais reci-
cláveis que demonstra  
de forma pedagógica a 
importância da vegetação 
para a manutenção do ci-
clo hidrológico e qualida-
de dos solos; Oficina de 
Boneco Ecológico e Con-
tação de Histórias.
Os interessados devem se 
inscrever pelo telefone: 
(12) 3633-5008.
Serviço:
Semana da Água 2017
Data: de 21 a 24 de março
Horário: período da manhã 
das 8h30 às 11h e período 
da tarde das 14h às 16h30
Local: Parque Municipal 
do Vale do Itaim
Endereço: Avenida São 
Pedro, nº 2.000/ Jardim 
América.

Especialista faz
palestra sobre silagem 

em Taubaté

O Sindicato Rural de 
Taubaté recebe na próxi-
ma quinta-feira, dia 23 de 
março, a palestra “Silagem 
de Grãos de Milho”.
A palestra será ministrada 
às 19h pelo professor dou-
tor Marcos Neves Pereira, 
médico veterinário e mes-

tre em produção animal, 
PhD em nutrição de gado 
pela University of Viscon-
sin-Madison (EUA).
O evento é realizado pela 
Prefeitura de Taubaté, por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento e Inovação, 
com o objetivo de valori-

zar o setor agropecuário e 
unir produtores, técnicos, 
estudantes e juventude ru-
ral.
O recinto de exposições do 
Sindicato Rural de Tauba-
té fica na avenida Dr. Fé-
lix Guisard Filho, 3.001, 
Monte Belo.

Parque da Cidade Pinda
recebe projeto Viva

Melhor neste sábado

O Parque da Cidade vai 
receber o projeto Viva 
Melhor, neste sábado (25), 
com práticas corporais. O 
evento será realizado pela 
Semelp (Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer), 
das 8h às 9h30, e é aberto a 
pessoas acima de 18 anos.
Na programação, aulas 
abertas de caminhada me-
ditativa, exercícios respi-
ratórios, alongamento, tai 
chi pai lin, dança terapêu-

tica, entre outras práticas 
que buscam proporcionar 
mais saúde e qualidade de 
vida.  Para participar, bas-
ta ir ao parque com roupas 
confortáveis.
A iniciativa busca propor-
cionar aos munícipes um 
momento de prática des-
sas atividades, que visam 
a promoção do bem estar e 
do equilíbrio entre corpo e 
mente. A paisagem natural 
do parque proporciona um 

ganho a mais para os pra-
ticantes.  
O projeto do Departa-
mento de Lazer da Pre-
feitura tem à frente a 
professora Ana Paula Be-
raldo, e é composto por 
práticas simples e efica-
zes, que levam ao resgate  
da autoestima. As aulas 
são realizadas todas as se-
gundas-feiras, das 7h30 às 
9h30, no Parque da Cida-
de.  

Fonem promove
encontro sobre disfagia

em Taubaté
O Núcleo Especializa-
do Municipal Fonem de 
Taubaté promove na pró-
xima sexta-feira, dia 24 de 
março, um encontro para 
discutir a disfagia.
O paciente disfágico tem 
dificuldade ao engolir, 
sensação de bolo para-

do na garganta, tosses 
ou engasgos frequentes, 
causado por alimentos  
ou saliva. Entre os sinto-
mas estão cansaço, febre, 
rouquidão ou restos de co-
mida na boca após alimen-
tação.
Cuidadores e pacientes 

estão convidados a partici-
par do encontro com as fo-
noaudiólogas do Fonem e 
uma nutricionista, a partir 
das 9h30, no Sítio do Pica 
Pau Amarelo.
Mais informações podem 
ser obtidas no Fonem pelo 
telefone: (12) 3621-9888.

Artista da Prefeitura
revitaliza estátuas no 

Sítio do Picapau
Amarelo em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura, está 
revitalizando todas as es-
tátuas de personagens si-
tuadas no interior do Sítio 

do Picapau Amarelo.
O trabalho, que está sen-
do realizado pelo artista 
plástico, Willian Michel 
Vicente, que é funcionário 
da secretaria, consiste na 

retirada de três camadas 
de tinta esmalte, danifica-
das pelo tempo, e sendo 
renovadas por uma tinta 
específica para concreto e 
protegida pelo verniz.


