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A GAzetA dos Municípios

Projeto “Bairro Iluminado” 
zera demandas de iluminação 
elétrica em cinco bairros de 

Ilhabela

Teatro Metrópole apresenta
dança “Um dia, chuva e 

Amores de bolso”

A primeira edição do pro-
jeto “Bairro Iluminado” 
atingiu o objetivo e zerou 
as demandas e pendências 
de iluminação elétrica nos 
bairros Água Branca, Co-
caia, Costa Bela, Green 
Park e Reino, em Ilhabela. 
A ação foi realizada pela 
Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos nos dias 
16 e 17 deste mês.
Ao todo, 36 postes de ilu-
minação passaram por re-
paros. Houve substituição 
de 21 lâmpadas vapor de 
sódio de 70w, uma lâmpa-

O Teatro Metrópole rece-
be no próximo sábado, dia 
25 de novembro, às 20h, o 
espetáculo  “Um dia, chu-
va e amores de bolso”, da 
Roama Cia de Dança.
A apresentação tem na di-
reção Michel Santos e seu 
elenco é composto pelas 
dançarinas Elora, Jenifer, 
Bruna, Ana Paula, Ana 
Cláudia e Talita.
“Um dia, chuva e amo-
res de bolso” é inspirado 
na obra “Amor Líquido”, 
de Zygmunt Bauman, e 
transforma os movimentos 

da vapor de sódio de 100w; 
duas bases para relé; 15 
relés fotoelétricos e qua-
tro soquetes de porcelana 
E27.  Os bairros Cocaia 
e Costa Bela possuíam 
maior demanda, sendo 17 
unidades atendidas. Já na 
Água Branca foram 13, e 
seis nos bairros do Green 
Park e Reino. Os próximos 
bairros beneficiados serão 
Itaguaçu, Itaquanduba e 
Perequê, já nos dias 23 e 
24. Gradativamente, após 
mapeamentos noturnos, 
as demais localidades do 

das intérpretes, em poesia 
e ilusão. A apresentação 
tem o intuito de mostrar 
diversas formas de amor, 
tais quais vemos nos dias 
de hoje e retrata a mensa-
gem, “Amores vêm e vão 
deixando para trás marcas 
silenciosas como gotas de 
chuva num dia frio de in-
verno”.
Os ingressos custam R$ 
60,00 (inteira) e R$ 30,00 
(meia). Todo o valor ar-
recadado será destinado 
ao tratamento biomédico 
para autismo do paciente 

município também se-
rão atendidas. O secretá-
rio de Serviços Urbanos, 
Thiago Souza, ressaltou 
o trabalho dos funcioná-
rios realizado em horário  
estendido. “As equipes fi-
caram de plantão nos bair-
ros e, aos poucos, foram 
solucionando os proble-
mas detectados. Estamos 
felizes pelo resultado, pois 
zeramos em dois dias de 
projeto as demandas des-
tes cinco bairros e agora 
partiremos para outros três 
ainda nesta semana”, afir-
mou.
Márcio Tenório, prefeito 
de Ilhabela, finaliza dizen-
do que “a administração 
segue trabalhando a pro-
posta de levar infraestrutu-
ra aos bairros e que, cada 
vez mais, as equipes estão 
trabalhando visando pro-
porcionar segurança aos 
cidadãos”. Os telefones 
para contato com a Secre-
taria de Serviços Urbanos 
são: (12) 3895-8638 / (12) 
3895-8290 / (12) 3895-
8648 ou diretamente na 
sede, que fica na rua Rio 
Grande do Sul, nº 2, na 
Barra Velha.

Guilherme.
Mais informações pelo 
telefone (12)3624-8695 e 
vendas de ingressos pelo 
telefone (12)99162-8241. 
A recomendação etária é 
livre.
Serviço
Dança: “Um dia, chuva e 
amores de bolso”
Dia: 25/11/2017
Hora: 20h
Ingressos: R$ 60,00 (intei-
ra) e R$ 30,00 (meia)
Local: Teatro Metrópole- 
Rua Duque de Caxias, nº 
312 – Centro.

CEU das Artes recebe 
Feira Cultural RAIS no 

sábado em Pinda

O CEU das Artes irá re-
ceber uma Feira Cultural 
neste sábado (25), das 10h 
às 20h30, em parceria com 
a RAIS (Rede de Apren-
dizagem e Inovação em 
Sustentabilidade). O obje-
tivo do evento é beneficiar 
todos aqueles que estão 
empenhados em desenvol-
ver projetos individuais 
ou coletivos. “Este será o 
momento em que pode-

remos mapear e conhecer 
todo o potencial artístico 
de Moreira César e região, 
através de projetos, apre-
sentações culturais, ofici-
nas criativas, rodas de diá-
logo e partilha de saberes, 
bem como a apresentação 
e comércio de produtos 
artesanais ou ecológicos”, 
explica o coordenador do 
CEU das Artes, Claudio 
Gaude. O evento também 

terá como foco principal 
acolher e oferecer um dia 
de entretenimentos à po-
pulação local, principal-
mente os bairros do entor-
no do CEU, Liberdade e 
Vale das Acácias. A Feira 
Cultural RAIS é gratuita e 
aberta ao público. O CEU 
das Artes fica situado na 
Avenida das Orquídeas, nº 
355 – Vale das Acácias – 
Moreira César.

Semelp realiza Festival 
de Esportes com seus 

alunos em Pinda

Cerca de 2300 alunos das 
escolas de esportes da Se-
melp estão participando 
do Festival de Avaliação, 
que tem abertura oficial 
nesta sexta-feira (24), às 
19 horas, no CE “João do 
Pulo”. Durante o festival, 
serão realizadas, também 
as finais do torneio de es-
portes que vêm acontecen-
do desde setembro entre as 
turmas de basquete, volei-
bol, handebol e futsal.
O Festival de Avaliação 
tem como objetivo exa-
tamente este: avaliar os 
alunos das escolinhas para 
“promovê-los” para as tur-
mas de treinamentos, para 
a troca de faixa ou de ca-

tegoria. Todos os alunos 
estão participando deste 
evento: judô, ginástica rít-
mica, ginástica artística, 
futsal, capoeira, taekwon-
do, futebol, handebol, vo-
leibol, basquete e aulas de 
esportes.
Mesmo antes da abertura 
oficial, o Festival já teve 
início, neste domingo 
(19), com o batizado da 
capoeira, no ginásio do 
“João do Pulo”. O encer-
ramento acontecerá dia 03 
de dezembro, também no 
João do Pulo, a partir das 
11h30.
Para que todos possam 
participar, o Festival foi 
dividido em categorias, 

sendo: 7 a 10 anos, 11/12 
anos, 13/14 anos, e 15 a 17 
anos. “Nosso intuito é rea-
lizar uma confraternização 
entre os alunos, com a par-
ticipação e apoio dos pais, 
além de promover uma 
integração entre os giná-
sios e centros esportivos. 
Temos o propósito de or-
ganizar uma festa bem bo-
nita e agradável a todos os 
nossos alunos, para que o 
espírito esportivo seja cul-
tivado dentro de todos”, 
informou a gestora espor-
tiva, Priscila Mateus.
O evento é aberto e todos 
estão convidados a presti-
giar os futuros atletas de 
Pindamonhangaba.
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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.

Programação Oficial do 
1º Tremembé

Samba e Choro
Comidas de Boteco

Em 2017, Tremembé co-
memorará seus 121 anos 
em grande estilo. Acon-
tece entre os dias 23 e 26 
de novembro na Praça da 
Estação, o 1º Tremembé 
Samba e Choro – Comi-
das de Boteco, promo-
vido pela Secretaria de 
Turismo e Cultura. No 
sábado, os Originais do 
Samba se apresentam com 
o melhor do samba raiz.  
E, encerrando com cha-
ve de ouro no domingo 
(26), aniversário da cida-
de, o grupo Demônios da 
Garoa. Além das atrações 
principais, teremos gran-
des nomes do Samba e 
Choro da região.
As grandes estrelas do 
evento são os 49 pratos de 
boteco desenvolvidos pe-
los chefs dos restaurantes 
da cidade, entre os princi-
pais estão: Feijão tropei-

ro, arroz carreteiro com 
buraco quente, feijoada, 
bolinho de bacalhau ou 
mortadela, escondidinho 
de carne seca, hambur-
guer gourmet, contra filé 
ao molho madeira e muito 
mais.
São oportunidades que 
unem as famílias tre-
membeenses e os turistas 
para conhecer a cultura 
e a diversidade da gas-
tronomia de Tremembé, 
contribuindo para o de-
senvolvimento social e 
econômico da cidade.  
O 1º Tremembé Samba e 
Choro – Comidas de Bote-
co levará ao público uma 
ótima infraestrutura, segu-
rança, conforto, comodi-
dade, diversão para famí-
lia e o que há de melhor 
em qualidade dos pratos.
PROGRAMAÇÃO OFI-
CIAL

DIA 23/11 (QUINTA-FEI-
RA)
19h30 – Abertura Oficial
20h – Luara Oliveira – 
Samba de Maria
DIA 24/11 (SEXTA-FEI-
RA)
20h – Mistura e Manda
22h – Fundo de Quintal
DIA 25/11 (SÁBADO)
13h – Clube do Choro 
Waldir Azevedo
15h – Gigantes do Samba 
Vale
17h – Chorando na feira 
com participação do flau-
tista Antônio Rocha
20h – Originais do Samba
DIA 26/11 (DOMINGO)
13h – Grupo Escolha Cer-
ta
15h – Projeto Não Deixe o 
Samba Morrer
17h – Show Especial Sam-
ba e Gafieira
20h – Demônios da Garoa
#VemPraTremembé
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Feira do Produtor Rural 
agora em novo endereço 
em Natividade da Serra

A Prefeitura recebeu hoje 
representantes dos Produ-
tores para juntos decidir o 
local onde seria instalada a 

“Feira do Produtor Rural”, 
que acontece todos os sá-
bados das 07h às 12 horas. 
E por decisão unânime a 

partir deste sábado a mes-
ma acontecerá na Avenida 
13 de Agosto em frente ao 
Centro Cultural.

Ubatuba conquista
primeiro lugar no VIII

Festival de Judô e
Campeonato por Faixas

O VIII Festival de Judô e 
Campeonato por Faixas 
de Ubatuba reuniu no do-
mingo, 19, no Ginásio do 
Tubão, no Centro, cerca de 
200 atletas de São José dos 
Campos, Ubatuba, Cara-
guatatuba, São Sebastião, 
Jacareí, Caçapava e São 
Paulo.
O evento, que encerra o 
calendário 2017 de com-
petições de judô na re-
gião, foi realizado pela 
Associação Esportiva de 
Ubatuba e Federação Pau-
lista de Judô-2ª Região, e 
teve o apoio da Prefeitura 
de Ubatuba, por meio das 
secretarias de Esportes e 
Lazer, Saúde, Companhia 
Municipal de Turismo 
(Comtur) e Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatuba 
(Fundart), além da Guar-
da Mirim, Escola Técnica 
de Enfermagem (ETENF) 
e Associação Comercial 
e Industrial de Ubatuba 

(Aciu).
O festival abriu com apre-
sentação de uma escola de 
kung fu, seguida de exe-
cução do Hino Nacional 
Brasileiro e do Hino de 
Ubatuba pela Banda Lira 
Padre José de Anchieta, 
da Fundart, e com hastea-
mento pela Guarda Mirim 
de Ubatuba das bandeiras 
do Brasil, do Estado e do 
Município. Os combates 
se iniciaram com as cate-
gorias sub-15, no Festival 
de Judô, quando todos 
os participantes são pre-
miados com medalhas do 
primeiro ao quarto lugar, 
como forma de incentivo 
à competição. No evento 
também foi feita homena-
gem ao mestre faixa preta 
6º dan professor Josino 
Franscisco de Souza, que 
recebeu placa de honra.
O presidente da Associa-
ção Esportiva de Ubatu-
ba, Luiz Carlos Castilho 

Jr. (Tuta), ressaltou o bri-
lhante desempenho da 
equipe de apoio. “O even-
to ocorreu com 100 por 
cento de aproveitamento 
e não foi registrado ne-
nhum incidente”, afirmou 
Tuta. “Agradecemos a to-
dos os estabelecimentos 
comerciais da cidade que 
nos deram seu apoio, sem 
os quais não poderíamos 
ter realizado este evento”, 
completou.
Tuta informou que, no iní-
cio do ano, novas bolsas 
de judô serão abertas para 
crianças e adolescentes 
que tenham interesse na 
prática esportiva. O evento 
fará parte do Calendário 
Oficial de Ubatuba para 
o ano de 2018. O telefone 
de contato com a entida-
de é (12) 99144-9671 ou 
pelo e-mail: tutacastilho@
hotmail.com. A página no 
Facebook é: Associação 
Esportiva de Ubatuba.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 208, Termo nº 6685
Faço saber que pretendem se casar GABRIEL GASCH MELLO e LAURA HE-
LENA SANTOS PEREIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Sorocaba - SP, nascido em 25 de agosto de 1988, de profissão fisioterapeuta, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, nº 146, 
Centro, nesta cidade, filho de EDUARDO AQUINO MELLO, de 61 anos, nasci-
do na data de 8 de julho de 1956, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/
SP, natural de São Vicente/SP e de SONIA CRISTINA GASCH MELLO, de 
59 anos, nascida na data de 26 de outubro de 1958, residente e domiciliada em 
Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 7 
de março de 1990, de profissão médica, de estado civil solteira, residente e do-
miciliada no mesmo endereço do contraente, filha de PEDRO JOSÉ DA SILVA 
PEREIRA, de 59 anos, nascido na data de 27 de dezembro de 1957, residente 
e domiciliado em Taubaté/SP, natural Taubaté/SP e de REGINA MARIA DOS 
SANTOS PEREIRA, de 60 anos, nascida na data de 15 de novembro de 1957, 
residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Relação de Vagas
PAT de Taubaté

AUXILIAR DE LIMPEZA
CHEFE DE COZINHA
COZINHEIRO INDUSTRIAL
COZINHEIRO GERAL
GARÇOM (DE HOTEL)
MARCENEIRO
NUTRICIONISTA
VENDEDOR DE SERVIÇOS 
(EXTERNO)
VENDEDOR (INTERNO –  
LOJA COMÉRCIO)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H

Cadastro para Empresas 

As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com
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Parceria Prefeitura e 
UNITAU inicia projeto 

de inclusão em escolas 
municipais de Taubaté

Em uma parceria da Pre-
feitura de Taubaté e a Uni-
versidade de Taubaté, um 
grupo do curso de Pedago-
gia desenvolve o projeto 
“Ética e inclusão escolar” 
na EMEIF Emílio Amadei  
Beringhs, no bairro Mar-
lene Miranda. O projeto é 
realizado pelo convênio da 
administração municipal 
com a UNITAU por meio 
da Fundação Universitária 
de Taubaté (FUST). A in-
tenção é passar por todas 
as escolas de tempo inte-
gral na cidade.
Coordenado pela diretora 
do Departamento, Profa. 
Dra. Roseli Albino dos 
Santos, a atividade, inicia-
da há um mês, conta com a 
colaboração de estudantes 
da UNITAU. “É extrema-
mente importante, porque 
você une a teoria à prática. 
Elas vêm à escola, têm o 
contato com os alunos e 
ainda desenvolvem o pro-
jeto”, conta.
O tema é objeto de estudo 
da Profa. Roseli e ganhou 
mais destaque após ser 
tema da redação do Exame 

Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) deste ano, que 
abordou “Os desafios para 
a formação educacional de 
surdos no Brasil”. A alu-
na Michelle Sabrina Leite 
Apolinário está no segun-
do período de Pedagogia, 
tem 21 anos e é surda. No 
projeto, ela ensina os estu-
dantes a Língua brasileira 
de sinais (Libras). “Tive 
interesse no curso porque 
sempre quis ser profes-
sora e trazer essa questão 
da cultura surda, ensinar 
a língua de sinais para as 
crianças e também ensinar 
os intérpretes de língua 
de sinais para que haja 
inclusão, como está acon-
tecendo aqui”, conta a es-
tudante. A aluna diz que a 
Universidade tem feito di-
ferença com essa iniciati-
va. “A UNITAU tem feito 
um grande trabalho e isso 
tem sido muito relevante, 
as crianças precisam ter 
esse contato com a cultura 
surda. Os ouvintes têm um 
receio pela falta de conhe-
cimento da cultura surda, 
então temos um histórico 

no qual sofremos muito. 
Nós todos somos iguais, 
temos culturas diferen-
tes, mas somos iguais”, 
destaca. Os outros alunos 
do projeto também têm a 
oportunidade de aprender 
com a aluna. “Nós temos 
a disciplina de educação 
especial. Temos contato 
teórico e aprendemos na 
prática. A gente não sabia 
Libras e nós começamos a 
conviver com a Michelle 
e aprendemos com o tem-
po”, destaca Carolina Al-
ves Prado, aluna do segun-
do semestre de Pedagogia.
Mariane de Paula Pordeus 
lembra que é importan-
te trabalhar essa questão 
logo na infância. “Mesmo 
com o pouco tempo, os 
alunos nos cumprimen-
tam fazendo a linguagem 
de sinais, eles aprendem 
rápido. Acredito que seja 
importante conscientizar a 
nova geração. Isso é uma 
oportunidade incrível para 
descobrir algo novo e ter 
um olhar novo. Eles são 
muito interessados”, res-
salta.

Parque da Moçota realiza 
entrega de certificados do 

curso “Cultura tradição 
medicinal com ervas”

No próximo sábado (25) 
ocorre o encerramento e 
a entrega dos certificados 
para os participantes do 
curso “Cultura tradição 
medicinal com ervas”, no 
Centro de Educação Am-
biental Parque Ecológico 
da Moçota, a partir das 9h.
A cerimônia acontecerá 
no quiosque do parque, na 
ocasião também será mi-
nistrada palestra “Plantas 
medicinais e fitoterapia 
como opção terapêutica” 

com o médico especialista 
em fitoterapia Dr. Rafael 
Martuscelli Berger.
O curso “Cultura tradi-
ção medicinal com ervas” 
foi desenvolvido duran-
te o ano em três turmas e 
disponibilizou o total de 
90 vagas. Os participan-
tes tiveram oportunidade 
de aprender a identifi-
car as espécies, origens, 
principais indicações e as 
diversas formas de apro-
veitamento. Pomadas, re-

médios e até tinturas fo-
ram ensinados no curso. 
O objetivo foi promover 
a Educação Ambiental e 
o acesso seguro às plantas 
medicinais, estimulando a 
cultura e preservação das 
espécies de forma susten-
tável. O evento é gratuito 
e destinado ao público em 
geral. Realização da Pre-
feitura de Caçapava, por 
meio do Centro de Edu-
cação Ambiental Parque 
Ecológico da Moçota.

Grupo de alunos da Escola 
“Irmã Zoé” recebe premiação 

da Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica 

(OBA)
Alunos da EMEF Irmã 
Irene Alves Lopes “Irmã 
Zoé” participaram das ati-
vidades de encerramen-
to da OBA – Olimpíada 
Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica. O evento 
aconteceu no dia 17/11, 
data na qual os estudantes 
que se destacaram nas pro-
vas da OBA – aplicadas 
no mês de maio – recebe-
ram medalhas e um kit de 
material escolar. Todos os 
alunos participantes ga-
nharam um certificado de 
participação na 20ª OBA.
      O evento contou com o 
apoio da Prefeitura de Pa-
raibuna, por meio da Dire-
toria Municipal de Educa-
ção, da Fundação Cultural 
“Benedicto Siqueira e Sil-
va”, e da participação es-
pecial do professor de mú-
sica, Leonardo Ferracioli, 
que levou seus alunos da 
Camerata de Violão do 
Instituto Santo Antonio 
e do Projeto Guri para se 
apresentarem na escola.
     “Todas as escolas mu-
nicipais de Paraibuna 
participam desse projeto, 
que já acontece no muni-
cípio há sete anos. Só na 
escola Irmã Zoé são mais 
de 700 alunos envolvidos 
com as atividades”, expli-

ca a representante da OBA 
em Paraibuna, professora 
Adriana Lima.
     Segundo Adriana, “o 
projeto tem como objeti-
vo principal divulgar os 
conhecimentos de astro-
nomia, astronáutica e fo-
guetes a nível de Brasil, 
que são conteúdos sempre 
interessantes e que deixam 
as crianças muito entusias-
madas com esses estudos”, 
afirma.
     Em 2017, cerca de 800 
mil estudantes do País 
participaram da 20ª Olim-
píada Brasileira de Astro-
nomia e Astronáutica. A 
prova foi aplicada em 13 
mil escolas para alunos de 
todos os anos dos ensinos 
fundamental e médio. O 
exame da OBA possui 10 
questões de raciocínio ló-
gico ligadas à astronomia 
e astronáutica. Os partici-
pantes da competição ga-
nham um certificado.
     Os alunos mais bem 
classificados representam 
o País na Olimpíada Inter-
nacional de Astronomia e 
Astrofísica e na Olimpía-
da Latino-Americana de 
Astronomia e Astronáuti-
ca de 2018. Os estudantes 
destaques também concor-
rem a vagas na Jornada 

Espacial, em São José dos 
Campos, onde participam 
de um programa de imer-
são com especialistas na 
área espacial. 
OBA 
     Em 20 anos, a Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica já superou os 
8 milhões de participan-
tes. Em 2016, foram quase 
745 mil estudantes de 7,9 
mil escolas participantes 
e a colaboração de 64 mil 
professores. 
     Podem participar todos 
os estudantes dos níveis 
fundamental e médio do 
País, regularmente matri-
culados. Não há restrição 
quanto ao número mínimo 
ou máximo de alunos par-
ticipantes por escola. Se a 
escola onde o aluno estu-
da não estiver cadastrada 
para participar da OBA, o 
estudante interessado po-
derá recorrer a outra esco-
la cadastrada.
     A competição é coor-
denada por uma comissão 
formada por membros da 
Sociedade Astronômi-
ca Brasileira (SAB) e da 
Agência Espacial Brasilei-
ra (AEB).
      Fonte: Portal Brasil, 
com informações do MC-
TIC e da OBA


