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A GAzetA dos Municípios

Taubaté tem redução
de 80% de mortes

no trânsito

Mostra de Teatro de 
Taubaté está com
inscrições abertas

A Prefeitura de Taubaté 
fechou o primeiro quadri-
mestre de 2017 com um 
balaço positivo na redução 
de mortes e acidentes no 
trânsito.
De acordo com os dados 
do sistema Infosiga, nos 
quatro primeiros meses 
de 2016 foram registradas 
23 mortes no trânsito de 
Taubaté e no mesmo perí-
odo de 2017 foram 7, uma 
redução de 70%. Já nos 
dados municipais, onde a 
Prefeitura registra somen-
te os óbitos nas vias de ju-
risdição municipal, a redu-
ção é ainda maior, de 80% 

A Secretaria de Turis-
mo e Cultura está com as 
inscrições abertas para a 
15ª Mostra de Teatro de 
Taubaté, até o dia 28 de 
junho.
A Mostra acontece de 21 a 
30 de julho, sendo que as 
apresentações dos grupos 
selecionados serão de 22 
a 29 de julho. Participarão 
do evento 12 grupos, sen-
do que oito se apresenta-
rão no Teatro Metrópole e 
quatro na praça Dom Epa-
minondas.
O objetivo do festival é 

no comparativo do mesmo 
período, de 10 óbitos em 
2016 para 2 em 2017.
Os acidentes também 
apresentaram redução, 
onde de janeiro a abril de 
2016 foram registrados 
766 acidentes, e no mes-
mo período de 2017 fo-
ram 635, uma redução de 
17%. As vias que mais re-
gistram acidentes, em am-
bos os períodos, são a Av. 
Bandeirantes e Av. Charles 
Schnneider.A redução des-
ses índices de acidentes e 
óbitos é uma consequência 
das diversas ações realiza-
das no decorrer dos últi-

apoiar a classe teatral de 
Taubaté, incentivando e 
valorizando as Artes Cê-
nicas e seus artistas, bem 
como abrir espaço para 
que divulguem seus traba-
lhos.
Os espetáculos no Teatro 
Metrópole terão a dura-
ção mínima de 60 minutos 
e máxima de 90 minutos. 
Os espetáculos no palco 
de eventos da praça Dom 
Epaminondas terão a dura-
ção mínima de 40 minutos 
e máxima de 60 minutos.
A inscrição deverá ser re-

mos quatro anos, como as 
alterações viárias nas prin-
cipais vias e corredores 
de acesso ao município, 
implantação de sistema 
de fiscalização eletrônica 
nos locais onde os índices 
eram elevados, monitora-
mento de trânsito através 
do COI e o reforço e me-
lhoria da sinalização no 
Centro e nos bairros. Além 
disso, existem as ciclofai-
xas, dando segurança para 
o ciclista, a fiscalização 
eletrônica, e as blitzes e 
ações educativas em par-
ceria com a Polícia Militar 
e Corpo de Bombeiros.

alizada no Teatro Metró-
pole, das 9h às 12h e das 
14h às 17h, de quarta-feira 
a sábado, quando deverá 
ser entregue o envelope la-
crado com os documentos 
exigidos pelo edital.
O edital comple-
to está disponível no 
site da Prefeitura:  
www.taubate.sp.gov.br, na 
aba “Fique por dentro”. O 
Teatro Metrópole fica na 
rua Duque de Caxias, 312, 
Centro. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3624-
8695.

Parque Trabiju de Pinda
é reaberto com

Caminhada Solidária

O Parque Natural Munici-
pal do Trabiju foi reaberto 
no último domingo (21), 
com a I Caminhada Soli-
dária, que contou com a 
participação de aproxima-
damente 120 pessoas.
O tempo fechado não tirou 
o ânimo de quem foi ao 
local. As pessoas começa-
ram a chegar por volta das 
8 horas e, após um café da 
manhã ao ar livre, partiram 
para uma trilha de cerca de 
1,5 quilômetro pela mata.
No caminho, os visitantes 
passaram por um lago, al-
guns córregos e riachos, 
trechos de subida e por 
fim, avistaram a antiga 
caixa d’água, que dá nome 
à trilha e abasteceu o mu-
nicípio até 1930. Eles fo-

ram acompanhados por 
guardas ambientais e pes-
quisadores do parque, que 
mostraram um pouco da 
diversidade da flora e da 
fauna local.
De acordo com o secretá-
rio municipal de Habitação 
e Meio Ambiente, Marcos 
Vinícius Carvalho, a ini-
ciativa teve saldo positivo. 
“A ação foi além de nossas 
expectativas e queremos 
fazer outras atividades as-
sim, para que gradualmen-
te e com cuidado, o Parque 
possa ser uma opção de la-
zer e pesquisa para toda a 
população”, afirmou.
Doações
Os participantes da cami-
nhada doaram leite em pó 
ao Fundo Social de So-

lidariedade de Pindamo-
nhangaba. Ao todo, foram 
doados 106 pacotes - cor-
respondentes a 46 quilos 
de leite - , que serão distri-
buídos a instituições assis-
tenciais do município.
Durante a caminhada, o 
Departamento de Meio 
Ambiente fez a doação de 
mudas de árvores para os 
visitantes. Aproximada-
mente 200 mudas foram 
entregues a quem passou 
pelo parque. 
Os interessados em conhe-
cer o Parque Natural Mu-
nicipal do Trabiju devem 
obter informações sobre 
o agendamento de visitas 
no Departamento de Meio 
Ambiente, pelo telefone 
3648-3323.

O Grupo Ziriguidum e a 
Severina Cia de Teatro, 
com o apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
irão promover a Semana 
Mundial do Brincar, dos 
dias 21 a 28 de maio em 
diversos pontos da cida-
de. O evento desenvolverá 
diversas atividades como 
leitura de contos, oficinas 
e brincadeiras, além de ter 
a colaboração de artistas e 
educadores, buscando va-
lorizar a infância.
O evento é uma inicia-
tiva da Aliança pela In-
fância, um movimento 
internacional que busca 
conscientizar as pessoas 
sobre o desenvolvimento 
das crianças de maneira 
saudável e a importância 
do brincar. A semana esti-
mula a interação dos pais 
com os filhos, além de 
oferecer um tempo de qua-
lidade longe de aparelhos 
tecnológicos, como tele-

visão ou jogos. Uma das 
organizadoras, a arte-edu-
cadora Laila Gama, ex-
plica qual é o objetivo da 
semana. “É contribuir para 
o aumento da sensibiliza-
ção e da consciência sobre 
a importância do brincar e 
o respeito que devemos ter 
por esta ação”, destaca.
Esse será o segundo ano 
da semana em Pindamo-
nhangaba, e as atividades 
são gratuitas e abertas para 
o público de qualquer fai-
xa etária. Para participar é 
só comparecer aos locais 
indicados na programa-
ção. Dia 25 (Quinta)
20h – Aula aberta de Dan-
ças Brasileiras com Môni-
ca Alvarenga
Local: Ateliê Cênico de 
Dança, Av. Francisco Gli-
cério n°45, Centro
Dia 27 (Sábado)
14h – Dia do Brincar no 
Quintal
(Abertura especial com 

Jacqueline Baumgratz da 
Cia Cultural Bola de Meia)
Local: Pachô – Casa de 
Criar
Dia 28 (Domingo)
10h – Danças Circulares 
com Bebel Moraes e João 
Junqueira 
Local: Bosque da Princesa 
Dia 25 (Quinta)
20h – Aula aberta de Dan-
ças Brasileiras com Môni-
ca Alvarenga
Local: Ateliê Cênico de 
Dança, Av. Francisco Gli-
cério n°45, Centro
Dia 27 (Sábado)
14h – Dia do Brincar no 
Quintal
(Abertura especial com 
Jacqueline Baumgratz da 
Cia Cultural Bola de Meia)
Local: Pachô – Casa de 
Criar
Dia 28 (Domingo)
10h – Danças Circulares 
com Bebel Moraes e João 
Junqueira 
Local: Bosque da Princesa

Semana Mundial do Brincar 
estimula a cultura da infância

em 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.
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

O Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medicina, como 
nas pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza inúmeros casos de do-
enças bastante antigas, algumas citadas pela Bíblia, como a hanseníase, que afeta 
milhares de pessoas no país. Outros males como a Doença de Chagas, verminose, 
malária, tuberculose, raiva, dengue, leishmaniose e febre amarela já foram erradi-
cadas em vários países, mas aqui, a cada ano, cresce o número de novos casos. Essa 
não é apenas uma questão de saúde publica, mas também econômica. Os adultos 
portadores de algumas dessas moléstias ficam impedidos de trabalhar e prover o 
próprio sustento e de sua família, fazendo com que estejam na linha de pobreza. As 
crianças são prejudicadas em seu desenvolvimento físico e intelectual, perdendo 
anos de estudo que nem sempre conseguem recuperar. Segundo especialistas, a 
falta de políticas sérias para a erradicação dessas doenças e do incentivo à indústria 
farmacêutica em elaborar medicamentos para a população de baixa renda dificulta 
a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimento de es-
pinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. Além disso, a 
predisposição genética e as alterações hormonais comum na adolescência e em mo-
mentos de stress é que são os principais responsáveis pelas espinhas. Essa lenda 
pode ter surgido porque muitas pessoas tendem a consumir mais chocolates nos 
períodos em que estão mais tensas e ansiosas, situações em que os hormônios ficam 
mais a flor da pele, estimulando as espinhas.

Humor

O sujeito casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. Depois de 
dois anos de casados, a beira de um ataque de nervos, ele finalmente conseguiu 
convencê-la a consultar um psicanalista. Na volta da primeira consulta, ansioso, ele 
pergunta: 
- E então, meu amor? Como foi a consulta? Tudo bem?
- Tudo bem uma ova! Precisei gastar todo o meu horário pra convencer o psicólogo 
que o divã ficava bem melhor no meio da sala!
***
Uma mulher entrega ao Juiz uma petição pedindo o divórcio e o Juiz a questiona:
- A senhora tem certeza do que está pedindo? A senhora que o divórcio por compa-
tibilidade de gênios? Não seria o contrário?
- Não meritíssimo, é por compatibilidade mesmo. É que eu gosto de cinema e o meu 
marido também, eu gosto de ir à praia e ele também, eu gosto de ir ao teatro e ele 
também e eu gosto de homem e ele também gosta!
***
Numa escola americana a professora diz aos alunos:
- A partir de hoje não há mais racismo na minha sala de aula! Agora já não há mais 
nem brancos e nem negros. Passamos a ser todos azuis!
E prossegue... Agora vamos todos sentar... Os azuis claros sentam na frente e os 
azuis escurinhos sentam lá no fundão.

Mensagens

A beleza que tanto buscamos está no nosso interior. Não há roupa, nem penteado 
que embeleze a falta de caráter. Vivemos em um mundo preocupado com o exterior, 
onde por tudo tem que haver uma retribuição, até no amor, espera-se recompensa. 
Nas brigas de casais, de familiares ou de amigos, quase sempre ouvimos queixas 
do tipo: depois de tudo o que eu fiz? Verdades, cobranças infundadas, cheias de 
ressentimentos e mágoas, frutos das atitudes exteriores que praticamos. Esperamos 
demais sem oferecer tanto assim. Alma querida! Antes que o Sol se ponha nova-
mente, aprenda o que vale é o que vai dentro de você! Faça tudo com serenidade, 
mantenha-se de bem com você. Faça o seu melhor, não espere nada dos outros, 
você mesmo deve olhar para o que fez, se sentir-se bem. Ainda que venham críti-
cas, desaforos, mal-entendidos, nada disso vai te afetar, por que você sabe que fez o 
melhora. Vista a alma com bons pensamentos, perfume-se com boas ações,penteie 
as emoções com o bem, seja uma pessoa linda no seu interior e brilhe pelo encanto 
de refletir em sua face, a própria face de Deus. Aquilo que somos é o nosso mudo.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. Você 
não se torna feliz miraculosamente, por conta de mudanças exteriores, mas apenas 
se você mudar. Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. 
Alguém pode até lhe mostrar o caminho, ensinar técnicas, mas é tudo o que pode 
fazer, o resto é por sua conta. Buscar a felicidade e alegria de viver não é de forma 
alguma errado, pecaminoso ou prejudicial ao espírito.

Pensamentos, provérbios e citações 

Eficiência é a inteligência preguiçosa.
O ódio dos fracos não é tão perigoso quanto a sua amizade.
A felicidade consiste em fazer o bem.
Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
Homem galinha se tomar chuva vira canja.
É melhor não cutucar a onça com vara curta.
Herói é um covarde que não teve tempo de fugir.
A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Os remorsos superam a justiça.
Mantenha a distância “seu merda”.
A paciência é a sabedoria da espera.
Preserve o antigo, mas conheça o moderno.
O futuro não é mais do que costuma ser.
Fazer o pior parece a melhor decisão.
Há duas coisas infinitas: O Universo e a tolice dos homens.
É nos momentos de decisão que seu destino é decidido.
Quem cedo madruga, boceja o dia inteiro.
A pior decisão é indecisão.
Não está terminado até que seja terminado.

Extrato da Lei nº 1.073 – de 22 de maio de 2017.

 “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2017 
e dá outras providências” 
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. 

Extrato da Lei nº 1.074 – de 22 de maio de 2017.

 “Dispõe sobre a autorização para celebração de convênio e dá outras providên-
cias” 
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. 

Extrato da Lei nº 1.075 – de 22 de maio de 2017.

 “Concede revisão geral e anual – Prefeito, Vice Prefeito, Secretários, Servidores 
Públicos Municipais Ativos e Inativos e Pesionistas, concede aumento – Tabela de 
vencimentos e dá outras providências” 
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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Taubaté Handebol
embarca para Argentina 

em busca do penta
Panamericano

O Taubaté Handebol viaja 
nesta terça-feira, dia 23 de 
maio, para Buenos Aires, 
na Argentina, onde busca 
o pentacampeonato Pana-
mericano da modalidade. 
O voo deve sair do Ae-
roporto Internacional de 
Guarulhos (SP) às 6h30, e 
a delegação deve desem-
barcar por volta das 10h30 
na capital argentina.
A Federação Panamerica-
na de Handebol confirmou 
a tabela e os horários das 
partidas da edição 2017. 
Não houve alterações na 
tabela, divulgada anterior-
mente. O torneio será rea-
lizado de 24 a 28 de maio.
Seis equipes disputarão 
em formato de turno úni-
co, em pontos corridos, o 
título continental. O cam-
peão terá direito a disputar 
o Super Globe, em agosto 
no Qatar.
Além do Taubaté, o cam-
peonato contará com o 
E.C. Pinheiros (São Pau-

lo), Villa Ballester (Ar-
gentina), Colégio Aleman 
(Uruguai), Balonmano 
Ovalle (Chile) e Univer-
sidad Nacional de Luján 
(Argentina).
Todos os jogos terão trans-
missão pelo site oficial 
da competição (www.pa-
namclubesba2017.com). 
Alguns jogos serão trans-
mitidos pelo canal esporti-
vo DeporTV. Segundo di-
vulgado no site oficial da 
competição será possível 
assistir aos jogos transmi-
tidos pela emissora pú-
blica por meio de seu site 
(www.deportv.gov.ar).
Tabela: 24 de maio
15h – Balonmano Ovalle x 
Handebol Taubaté
17h – Colégio Aleman x 
Universidad Nacional de 
Luján
19h – Villa Ballester x Pi-
nheiros
25 de maio
15h – Universidad Nacio-
nal de Luján x Balonmano 

Ovalle
17h – Pinheiros x Colégio 
Aleman
19h – Handebol Taubaté x 
Villa Ballester
26 de maio
14h45 – Taubaté x Colégio 
Aleman
17h – Villa Ballester x Ba-
lonmano Ovalle
19h – Pinheiros x Univer-
sidad Nacional de Luján 
(TV: DeporTV)
27 de maio
15h45 – Pinheiros x Ba-
lonmano Ovalle
18h – Colégio Aleman x 
Villa Ballester (TV: De-
porTV)
20h – Universidad Nacio-
nal de Luján x Taubaté 
(TV: DeporTV)
28 de maio
10h45 – Balonmano Oval-
le x Colégio Aleman
13h – Universidad Nacio-
nal de Luján x Villa Bal-
lester (TV: DeporTV)
15h – Handebol Taubaté x 
Pinheiros (TV: DeporTV)
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Agentes comunitários 
são capacitados em 

saúde bucal em Taubaté

Agentes comunitários de 
Saúde de unidades de ESF 
(Estratégia de Saúde da 
Família) de Taubaté pas-
sam nesta terça-feira, dia 

23 de maio, por uma capa-
citação em saúde bucal. A 
atividade será realizada às 
9h nas instalações do Eca-
se/Unitau e conta com o 

apoio da Colgate.
Ao todo, cerca de 110 
agentes estarão envolvidos 
na capacitação. O objeti-
vo é fazer com que estes 
profissionais atuem como 
multiplicadores nas comu-
nidades nas quais estão in-
seridos.
De acordo com a Divisão 
de Saúde Bucal de Tauba-
té, são realizadas, em mé-
dia, 40 mil escovações su-
pervisionadas por ano nas 
escolas da rede municipal. 
Em 2016, foram realiza-
dos 203.160 atendimentos 
em todo o município.

Prefeitura de Taubaté
e Unitau firmam novo

convênio para
atendimento ao
Período Integral

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté e a Unitau (Uni-
versidade de Taubaté) 
firmaram, neste mês de 
maio, um novo convênio, 
decorrente da necessida-
de de aprimorar as ações 
voltadas ao Programa In-
tegral, nos âmbitos opera-
cional e pedagógico.
O novo convênio possibi-
litará melhorias nas ativi-
dades ofertadas, que pas-
sarão a contar com novas 
oficinas, como idiomas 
(inglês e espanhol) e lutas 
(judô, capoeira, taekendô, 
jiu jitsu e karatê), além das 
já existentes, que passarão 
a ter o acompanhamento 
pedagógico reformulado.
A Educação Integral no 

Brasil não é obrigatória. 
Mas, em Taubaté, a pro-
posta da Prefeitura é ofere-
cer atividades atrativas aos 
alunos, com relevante con-
teúdo, por meio de profis-
sionais com habilidades 
específicas que passam 
por formação continuada 
ministrada pela Unitau e 
pela Secretaria de Educa-
ção.
A integração com a Uni-
versidade de Taubaté per-
mitirá a participação de 
alunos das escolas mu-
nicipais nos projetos de-
senvolvidos pela Unitau 
e embasará avanços na 
educação pública. Além 
de possibilitar a forma-
ção de profissionais mais 

humanos, essas medidas 
promoverão, progressi-
vamente, a integração 
entre os currículos inte-
gral/regular ao longo do  
período escolar, transfor-
mando a Educação em 
Tempo Integral numa Edu-
cação Integrada, melho-
rando o aprendizado dos 
alunos e o desenvolvimen-
to de todas as dimensões 
humanas como condição 
para o exercício pleno da 
cidadania.
Hoje, quase 17.000 alu-
nos, de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, 
são atendidos em Período 
Integral nas unidades es-
colares da rede municipal 
de ensino em Taubaté.

Pinda deve ganhar
Farmácia Solidária

Desenvolvido pelo Fundo 
Social de Solidariedade, 
o projeto “Farmácia So-
lidária” tem por objetivo 
principal complementar o 
programa de distribuição 
gratuita de medicamentos 
da Secretaria Municipal 
de Saúde. Além disso, a 
orientação sobre o des-
carte correto de remédios 
e sobre os riscos da auto-
medicação estão entre as 
propostas do projeto – que 
tramita na Câmara de Ve-
readores de Pindamonhan-
gaba.
“Em janeiro, estivemos 
no município de Ribeirão 
Preto para conhecer um 
projeto semelhante a este 
que eles desenvolvem lá, 
e ficamos entusiasmados 
com o fluxo e a procura, e 
claro, com a resolução dos 
casos”, conta a presidente 
do Fundo Social de Pinda-
monhangaba.

Como funcionará
Qualquer munícipe poderá 
pegar remédios na “Far-
mácia Solidária”, basta ter 
em mãos uma receita vi-
gente. Todo o medicamen-
to da farmácia será obtido 
por meio de doações de 
empresas farmacêuticas, 
laboratórios e até de pes-
soas que não estão mais to-
mando certo medicamento 
que já tem em casa, e que 
ainda esteja dentro do pra-
zo de validade e lacrado.
Vale lembrar que esses 
remédios são aqueles so-
licitados pelos médicos, 
mas que não fazem parte 
da “cesta básica” de me-
dicamentos da rede. Isto é, 
o paciente teria que com-
prar.
Parcerias
Para o funcionamento da 
farmácia, o projeto conta-
rá com um farmacêutico 
– professor de universida-

de da região que tenha o 
curso de Farmácia em sua 
grade –, além de universi-
tários, dentro do programa 
de estágio assistido.
A ideia é que a farmácia 
piloto funcione em um 
espaço na região central 
da cidade para facilitar o 
acesso dos usuários.
“Já existe um local em 
estudo, mas precisamos 
alinhar algumas questões 
específicas”, afirma a pre-
sidente. “É bom ressaltar 
que esta parceria com uni-
versitários fortalece o pro-
grama de estágio, dando 
oportunidade prática para 
esses futuros profissio-
nais”. 
Em Ribeirão Preto, a “Far-
mácia da Gente” realiza 
cerca de 300 atendimentos 
diários e a economia para 
a saúde pública gira em 
torno de R$ 4 milhões por 
ano.

Alunos de escola
municipal contribuem 
para produção de livro 
infantojuvenil em Pinda

Estudantes da escola mu-
nicipal Dr. Ângelo Paz da 
Silva, do bairro Cidade Jar-
dim, participam do Projeto 
Cidade da Gente de edu-
cação patrimonial e con-
tribuem para elaboração 
de um livro infantojuvenil 
sobre Pindamonhangaba.  
O programa é organizado 
pelo escritor José San-
tos, com apoio do De-
partamento de Turismo e 
Patrimônio Histórico do 
município, e consiste em 
investigar e valorizar a 
historia e o cotidiano de 

pequenas e médias cida-
des.
Para os alunos do 5° ano do 
ensino fundamental da es-
cola municipal Dr. Ângelo 
Paz da Silva, o tema sele-
cionado para análise foi  
“O Bosque da Princesa e 
a Igreja Matriz”. As crian-
ças visitaram os pontos 
turísticos da cidade, com 
o auxilio do guia Fabio de 
Oliveira, e os professores 
ainda vão trabalhar o tema 
escolhido em sala de aula. 
Desta forma será produ-
zida por cada aluno uma 

carta, que será entregue no 
mês de junho para o escri-
tor José Santos produzir o 
livro. 
Para recolher as cartas, 
o escritor fará uma vi-
sita à escola e realizará 
atividades com os es-
tudantes e professores.  
Serão distribuí-
dos mais de 2 mil  
exemplares do livro infan-
tojuvenil nas escolas mu-
nicipais da cidade, para fo-
mentar atividades em sala 
de aula e incentivar além 
da leitura, a escrita.

20º FESTIVAL DE MÚSICA JUNINA
em São Luiz do Paraitinga

Festival de Música Junina do ano de 2017 será realizado pela Prefeitura Municipal 
através do seu Departamento de Cultura e Turismo nos dias 16 e 17 de Junho.

Tendo com objetivos:

Revelar novos talentos; Fomentar e preservar essa vertente musical de forte raiz 
em nosso território; Abrir mais espaço para a reflexão e evolução da música junina.
As inscrições poderão ser efetuadas no período de 05 a 31 de Maio de 2017, a ficha 
de inscrição poderá ser retirada no Centro Cultural Nelsinho Rodrigues (Rua Coro-
nel Domingues de Castro nº 33) ou baixada no link abaixo
Ficha de Inscrição e Regulamento: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br


