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A GAzetA dos Municípios

Rede Municipal comemora 4 
anos do Programa “Tremembé 

tem Mais Educação”

Em 04 de outubro de 2103 
a Prefeitura de Tremembé, 
por meio da Secretaria de 
Educação, lançou oficial-
mente o Programa Mais 
Educação, que constituiu 
o Programa de Educação 
Integral do município e 
comemorou com muito or-
gulho 4 anos de implanta-
ção e atividades.
“Tremembé tem Mais 
Educação” é o Programa 
de educação integral da 
rede municipal, que tem 
como objetivos renovar o 
prazer do alunos pela es-
cola, melhorar a qualidade 
da aprendizagem e ofertar 
novas oportunidades edu-
cativas.
As escolas realizaram uma 
semana comemorativa 
cheia de atrações para os 
alunos, homenagens, pi-
queniques, passeios pelos 
espaços da comunidade, 
teatro, gincanas, apresen-
tações artísticas, momen-
tos culinários com os pais 
e cada escola recebeu da 
Secretaria de Educação 
uma placa comemorativa 
dos 4 anos do Programa e 
os diretores e professores 
comunitários, como são 
chamados os coordenado-
res do Programa nas esco-
las, ficaram emocionados.
Marise Tressoldi, diretora 
da escola municipal Co-
mendador Teixeira Pom-
bo, nos fala sobre o Pro-
grama:
“Fizemos um momento 
com os pais aqui na esco-
la e fiquei muito feliz com 
o carinho e respeito que 
eles tem pelo Programa. 
Quatro anos se passaram e 
percebemos como a escola 
ganhou com a chegada da 
educação integral, muitas 
histórias de transforma-
ção, muitos alunos nunca 
tinham tido a oportunidade 
de participar de uma aula 
de hip hop, por exemplo, 
hoje eles se apresentam 
nos teatros em outras ci-
dade e como isso faz bem 
para a autoestima deles 
e, claro que reflete muito 
positivamente na sala de 
aula. Não vejo mais essa 

escola sem o “Tremembé 
tem Mais Educação”.
Ao longo desses anos já 
passaram pelo Progra-
ma mais de 5000 alunos, 
mais de 150 monitores e 
mais de 70 oficinas já fo-
ram desenvolvidas. Den-
tre elas, podemos desta-
car: atletismo, handebol 
tae-kwon-do, ginástica 
rítmica, jiu-jitsu, xadrez, 
rugby escolar, capoeira, 
judô, música, informática, 
teatro, rádio escolar, robó-
tica educacional, hip hop, 
dança, cineclube, yoga, 
brinquedoteca, letramen-
to, contação de histórias, 
fotografia, horta, jardina-
gem, vídeo, banda, artesa-
nato.
Outras ações que acon-
tecem no período contra 
turno também integram o 
Programa de educação in-
tegral, como o Projeto Fa-
zendo Arte, com oficinas 
artístico-culturais, os trei-
namentos de equipes es-
portivas, projeto Aprender 
Fazendo que oferece aulas 
de marcenaria e oficinas 
voluntárias.
Em 4 anos o Programa se 
orgulha de muitas con-
quistas e vitórias, obtidas 
por meio de muito esforço 
e dedicação de todos os en-
volvidos: equipe de Judô 
com 5 títulos e premiações 
individuais, 5 fanfarras es-
colares, grupos artísticos 
de Hip Hop se apresen-
tando em várias cidades, 
trabalhos de grafite com 
destaques internacionais, 
a Imprensa Mirim que 
atua nas escolas e eventos, 
laboratórios de marcena-
rias, Hortas Educativas, 
Robótica Educacional e o 
ECOA Mais- Maria Jus-
tina. O Ecoa é um espaço 
muito importante do Pro-
grama, pois promove um 
encontro e um integração 
com os alunos de todas 
as escolas, eles se encon-
tram para vivenciar expe-
riências ligadas ao meio 
ambiente, cultura e sus-
tentabilidade. O Progra-
ma oferece um acompa-
nhamento pedagógico nas 

áreas de português e mate-
mática, pensando sempre 
e uma diversificação nas 
oficinas a fim de manter 
em nossos alunos o prazer 
pelo estudo.
“Os alunos ficam mais 
tempo na escola, isso per-
mite que eles conheçam 
mais a escola e, também, 
que a escola os conheça 
melhor, o que só aumenta 
os laços de afetividade e 
responsabilidade. Nossos 
monitores são experien-
tes e competentes, mui-
tos estão na equipe desde 
a implantação, o que nos 
garante qualidade e cre-
dibilidade. Temos muito 
orgulho desse Programa” 
nos conta Luana Campos 
e Victor Narezi, coordena-
dores municipais do Pro-
grama na rede.
A Secretária de Educação, 
Prof.ª D.ª Cristiana M. E. 
Berthoud, sempre acredi-
tou e continua acreditando 
na eficácia da educação in-
tegral, e poder desenvolver 
o Programa em Tremembé 
é muito gratificante:
 “Em 4 anos a educação de 
Tremembé deu um salto 
em resultados de aprendi-
zagem e a chegada da edu-
cação integral é uma das 
grandes responsáveis por 
isso. Esse Programa só me 
trouxe orgulho por tudo 
que traz de benefício para 
a escola e para os alunos. 
Nesses 4 anos muita coisa 
mudou e a escola hoje é 
um ambiente de oportuni-
dades educativas que ga-
rante os direitos de apren-
dizagem dos alunos. Meus 
agradecimentos e felicita-
ções a todos envolvidos!
 Marcelo Vaqueli, o Pre-
feito Municipal, parabeni-
za pela data importante do 
Programa:
Parabéns aos diretores, co-
ordenadores, monitores, 
alunos e a todos por mais 
um ano de conquistas. 
Tremembé está com certe-
za no rumo certo e nossa 
educação é nosso orgulho! 
Continuemos de mãos da-
das para o futuro, com vo-
cês vamos mais longe!

Taubaté faz mobilização 
contra o Aedes aegypti

A campanha “Primaverão 
sem Mosquito” em Tauba-
té ganha reforço entre os 
dias 21 e 28 de outubro 
com um calendário de ati-
vidades dentro da Semana 
Nacional de Mobilização 
no Combate ao Aedes ae-
gypti.
O calendário conta com 
apresentações de trabalhos 
desenvolvidos por alunos 
da rede municipal, reuni-
ões, palestras, panfletagem 
e mutirões de fiscalização.
O objetivo é envolver toda 
comunidade nas ações de 
prevenção para evitar a 
proliferação de focos do 
mosquito responsável pela 
transmissão da dengue, 
zika e chikungunya.
Neste sábado, dia 21 de 
outubro, agentes do CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos) de Taubaté 
promovem uma reunião 
com representantes do 
Programa Escola da Fa-
mília para traçar estraté-
gias para as unidades. A 
reunião acontece às 9h na 
escola estadual Jacques 
Félix. Também no sábado 
acontece um mutirão de 
vistorias no bairro Espla-

nada Santa Teresinha. No 
domingo é a vez da praça 
Santa Terezinha receber 
uma ação de panfletagem 
e um estande para orienta-
ção da população.
De janeiro até agora foram 
confirmados 60 casos de 
dengue, 5 casos de chikun-
gunya e nenhum caso de 
zika em Taubaté. No mes-
mo período do ano passa-
do foram 3.285 casos de 
dengue, 6 de chikungunya 
e 3 de zika.
Mesmo com esta redu-
ção histórica de casos de 
dengue e com os indi-
cadores gerais da ADL 
(Análise de Densidade 
Larvária) de 0,8 ponto 
no IB (Índice Breteau),  
abaixo do risco de epi-
demia, todo o cuidado 
é pouco e a população 
deve colaborar. A época 
é de reforçar as ações de 
prevenção, já que tanto a 
primavera como o verão 
têm como características o 
aumento das temperaturas 
e a ocorrência de chuvas. 
Esta é uma combinação 
que favorece a prolifera-
ção de focos de larvas do 
mosquito.

Confira abaixo outras ati-
vidades previstas para a 
Semana de Mobilização 
no Combate ao Aedes ae-
gypti em Taubaté.
23 e 25 de outubro – pales-
tra para idosos do CRAS 
Sabará às 14h
24 de outubro – reunião 
do Comitê Municipal de 
Combate à Dengue às 9h 
no CAS
Unidades de ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família): 
mobilizações junto à co-
munidade
Escolas: apresentação do 
resultado das ações de 
combate pelo programa 
“Dia de Prevenção em 
Ação” que acontece ao 
longo de todo o ano, sem-
pre na primeira sexta-feira 
de cada mês.
25 de outubro – Emei Ma-
ria Isabel Pistilli Mendon-
ça (Quiririm) – manhã
26 de outubro – Emei Si-
mone Santos (Santa Lu-
zia) – manhã
26 de outubro – Lar Bom 
Samaritano (Estiva) – tar-
de
27 de outubro – Emei Ve-
reador Waldemar Bonelli 
(Cidade de Deus) – manhã

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 20/10/2017 e 23/10/2017.

Livro D- 24, FLS. nº 199, Termo nº 6666
Faço saber que pretendem se casar FELIPE DA SILVA SOUZA e PAOLA APA-
RECIDA DA SILVA SOARES, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Tremembé - SP, nascido em 20 de maio de 1993, de profissão auxiliar de 
expedição, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Dr. Carlos 
Borges Ancora da Luz, nº 23, casa 02, Jardim Santana, nesta cidade, filho de 
CELSO DE SOUZA FILHO, de 46 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data 
de 7 de março de 1971, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de RITA 
DE CASSIA DA SILVA SOUZA, de 43 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, 
nascida na data de 7 de outubro de 1974, residente e domiciliada em Pindamo-
nhangaba/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 14 de fevereiro de 
1997, de profissão balconista, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Estrada Municipal Jose Naria Rodrigues Froes, nº 70, Aterrado, nesta cidade, 
filha de MAURICIO SOARES, de 49 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na 
data de 14 de fevereiro de 1968 e de ELISABETE DA SILVA SOARES, de 46 
anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 31 de maio de 1971, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório 
e cópia para a imprensa local desta cidade.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Mecânico  de  motor  a  diesel (para pessoa com deficiencia)
Operador  de  vendas  (para pessoa com deficiencia)
office boy (para pessoa com deficiencia)
Auxiliar  de  limpeza (para pessoa com deficiência)
Auxiliar de cozinha
auxiliar de enfermagem
Auxiliar de limpeza
chefe de cozinha
Chefe  Departamento  Pessoal
controlador  de  entrada  e saida
copeiro
comprador
cozinheiro industrial
garçom
Instalador de alarmes
nutricionista
supervisor administrativo
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 SEX-
TA-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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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

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um 
grande felino, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontra-
da nas Américas. É o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão 
e o maior do Hemisfério Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, 
membro da família dos felídeos é encontrada nas regiões quentes e tem-
peradas do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os vocábulos “jaguar” 
e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jaguaretê”. Este 
felino mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora seja geralmen-
te maior e mais resistente. As características do seu comportamento e 
habitat são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja 
a densa floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terre-
nos abertos. Está quase ameaçada de extinção e seu número está em que-
da. As ameaças incluem a perda e fragmentação do seu habitat. Embora 
o comércio internacional de onça ou de suas partes, esteja proibida, o 
felino ainda é freqüentemente morto por seres humanos, particularmente 
em conflito com fazendeiros e agricultores. O felino tem sido largamen-
te extinto nos Estados Unidos desde o início do século 20. A onça faz 
parte da mitologia de diversas culturas indígenas, incluindo a dos maias, 
astecas e guaranis. Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como 
animal sagrado era caçado em cerimônias de iniciação dos homens como 
guerreiros.

Humor

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram 
fósseis humanos de dez milhões de anos, quando uma das alunas loira da 
nossa classe perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?
***
O marido dirige-se à mulher e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se 
esforçar e aprender a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim pode-
remos dispensar as nossas empregadas.
E a esposa respondeu:
- Eu tenho outra idéia bem melhor. Se você se esforçar sendo mais aten-
cioso e carinhoso comigo até poderíamos dispensar o nosso motorista e 
o nosso jardineiro.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca me-
mória, gostaria de agradecer a graça alcançada através de sua interferên-
cia. Obrigado por... Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é 
que foi que o senhor fez mesmo?  

Mensagens

O mundo e a vida estão sempre se movendo através do único princípio de 
esforços e realizações. Somos responsáveis pelo quem somos hoje e, não 
podemos culpar ninguém. Não temos inimigos. Aqueles que apontam 
nossos erros são nossos amigos verdadeiros. Eles estão dando dicas para 
a nossa jornada. Quanto mais receptivos nos tornamos, mais ajudamos 
a elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tornamos, mais pessoas 
vem a nós.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para 
franzir a testa e somente 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e 
animador quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ain-
da é ouvir seu próprio nome.
4º.) Seja prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros e lembre-se que você sabe o 
que sabe, porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, 
sabe encorajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa con-
trovérsia: o seu, o do outro e o lado de quem esta certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto 
ao fazer alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
O cansaço é a parte mais difícil de qualquer trabalho.
O trabalho bem executado nos traz a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem e outros duram a vida inteira.

500 crianças participam 
do Festival Escola da 

Bola no final de semana

A Secretaria de Esportes 
e Lazer de Taubaté reali-
zou no último fim de se-
mana, 21 e 22 de outubro, 
no Sesc, o Festival Escola 
da Bola. O evento é um 
subprograma do Comum 
Unidade em Ação promo-
vido pela prefeitura, e que 
dispõe atendimento a  di-
versas modalidades.
O evento contou com a 
participação de 500 crian-
ças que jogaram futebol 
society e aproveitaram o 
final de semana vivencian-
do experiências, como a 

socialização promovida 
pela prática de exercícios 
físicos e o respeito inter-
pessoal.
O Escola da Bola estimu-
la a iniciação esportiva 
baseada em modalidades 
coletivas que usam a bola 
como objeto primordial 
na atividade. A prefeitura 
atende jovens entre 7 e 17 
anos em diversos polos, 
sendo eles quadras polies-
portivas localizadas nos 
bairros da cidade e tam-
bém nos espaços esporti-
vos nas dependências das 

escolas públicas munici-
pais.
Os interessados em par-
ticipar devem aces-
sar o site www.taubate.
sp.gov.br e clicar na aba 
em destaque “Comum 
Unidade em Ação”.  
Lá estarão disponíveis 
todos os subprogramas 
com a grade que indi-
ca o local, dia e hora 
das aulas e o nome do  
professor responsável, que 
deve ser procurado para a 
iniciação na modalidade 
escolhida.
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Praça Monsenhor
Marcondes terá passeio 

noturno em Pinda

Pinda se destaca no 
Troféu São Paulo de

Ginástica Rítmica

Prazo para reforma de 
túmulos termina neste 

sábado em Pinda

Prefeitura de Caçapava 
promove caminhada em 
apoio ao Outubro Rosa

Nesta sexta-feira (27), a 
partir das 14 horas, a Pra-
ça Monsenhor Marcondes 
recebe uma ação de cons-
cientização sobre o câncer 
de mama em animais e, às 
19 horas, será realizado 
um passeio noturno em 
que os pets serão bem-vin-
dos.
O evento contará com a 
presença de profissionais 
da área, como a Dra. Ana 
Beatriz Araujo, e empre-
sas do setor, para tirar as 
dúvidas e realizar a cons-
cientização.

A equipe de Ginástica 
Rítmica da Semelp repre-
sentou Pindamonhangaba 
neste final de semana no 
Troféu São Paulo da mo-
dalidade, em São Bernar-
do do Campo. As meninas 
se destacaram, trouxeram 
para a cidade o troféu de 
campeãs geral por equi-
pe na categoria A e outras 
premiações.
Pinda foi ainda campeã 
no conjunto pré infantil 
de mãos livres com as gi-
nastas: Yasmim, Íris, Ga-
briela, Mariana e Julia; 
Vice-Campeã no conjunto 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria Serviços Públicos 
e Departamento de Servi-
ços Municipais, informa 
que as reformas em túmu-
los no Cemitério Munici-
pal poderão ser feitas até o 
dia 28 de outubro, das 7 às 
17 horas.

Para conscientizar a po-
pulação do diagnóstico e 
prevenção do câncer de 
mama, a Prefeitura de Ca-
çapava, através do Fundo 
Social de Solidariedade, 
promove neste sábado 
(28), a partir das 9h, a “Ca-
minhada Outubro Rosa”.
A Praça da Bandeira foi 
escolhida para ser o ponto 
de partida da caminhada, 
que pretende reunir grande 
número de mulheres caça-

O câncer de mama em 
cadelas é um dos princi-
pais tipos de tumor que 
atingem os animaizinhos. 
A doença também pode 
afetar os machos. Assim 
como com os humanos, os 
animais devem ser levados 
periodicamente ao vete-
rinário, para que haja um 
diagnóstico precoce.
Passeio noturno
A partir das 19 horas, será 
realizado o primeiro pas-
seio noturno, com saída e 
chegada na Praça Monse-
nhor Marcondes. Os par-

categoria infantil série de 
mãos livres com as alunas: 
Leticia, Ana Luisa, Ma-
ria Vitória, Maria Clara e 
Jennifer; Tais foi destaque 
na categoria baby. Na ca-
tegoria A, destaque para 
Marina, Yasmim e Maria-
na; Destaque na categoria 
B para Joyce, Leticia, Ma-
ria Clara, Mariana, Maria 
Vitória e Kanandra; e Na-
thaly foi destaque no apa-
relho bola.
As alunas foram acompa-
nhadas pelas professoras 
Priscila Mateus e Maria 
Angélica Paiva, a “Dano-

Depois desta data, a Pre-
feitura irá realizar servi-
ços de limpeza no local. O 
horário de funcionamento 
do Cemitério no dia 1 de 
novembro (Dia de Todos 
os Santos) será das 7 às 17 
horas; e dia 2 (Finados), 
das 6 às 18 horas.
 A diretora de Serviços 

pavenses.
O Coral Municipal se 
apresentará, a partir das 
11h, cantando grandes su-
cessos da música brasileira 
como “Meu limão, meu li-
moeiro” (arranjo de Aricó 
Jr.), “Espanhola” (de Flá-
vio Venturini e Guarabyra, 
com arranjo do regente 
Márcio Faria), “Alegra-
mo-nos hoje” (Anônimo), 
com regência do maestro 
Márcio Faria e acompa-

ticipantes poderão levar 
seus pets e utilizar roupas 
na cor rosa em apoio ao 
Outubro Rosa. É necessá-
rio levar seus próprios sa-
cos coletores para recolher 
os dejetos dos animais.
A ação é uma realização 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Co-
ordenadoria de Eventos, o 
Fundo Social da Solidarie-
dade e diversos setores da 
administração municipal, 
em parceria com os prote-
tores voluntários da causa 
animal.

ne”.
Pinda no torneio nacional
Também neste final de se-
mana, Pindamonhangaba 
esteve no Torneio Nacio-
nal de Ginástica Rítmica, 
em Chapecó-SC. A pro-
fessora Simone Rosa e a 
ginasta Larissa Skupien 
estiveram presentes.
Larissa é de Pinda, come-
çou nas escolinhas, e hoje 
retorna pra cidade com 
o quinto lugar na bola e 
nono lugar no Arco, so-
mando nos dois aparelhos 
oitavo lugar na classifica-
ção geral.

Municipais, Andreia Pa-
dovani Junquetti, pediu 
a compreensão de todos 
em relação aos prazos.  
“É importante respeitar 
a data limite, pois do dia 
29 ao dia 31 de outubro 
realizaremos uma grande 
limpeza no cemitério”, in-
formou.

nhamento da pianista Jea-
ne Silva.
Quem comparecer ao 
evento também poderá 
passear com o trenzinho 
do Shibata Supermerca-
dos, que estará decorado 
na cor rosa em comemo-
ração a data. O evento é 
gratuito, não é necessário 
realizar inscrição prévia 
para participar. É a partir 
das 9h. Venha participar, 
apoie essa causa!
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Equipe Pulga BJJ traz 
medalhas para casa

Alunos da Equipe Pulga 
BJJ competiram no últi-
mo sábado 21 de outubro 
no campeonato São Paulo 
Open no ginásio do Ibira-
puera na capital paulista. 
Foram 7 atletas que con-
quistaram 8 medalhas sen-
do 5 de ouro, 1 de prata e 2 
de bronze.
Fico muito feliz vendo 
meus alunos competindo 

e colocando em pratica 
o que aprendem nos trei-
nos dentro da academia. 
Gostaria de agradecer o 
apoio da Prefeitura e meus 
apoiadores Restaurante 
Jardim, Bruno Lanches, 
Ômega Vistoria (Thiago 
Siqueira), fisioterapeu-
ta Dra Raquel Vieira, Do 
Matto pasta de amendoim 
(Zir), academia Benvirá, 

Color Vinil tintas (Regis 
Ramos), Deposito Car-
doso e  Hortifruti Irmãos 
Costas. Agradeço também 
ao meu mestre Careca, 
meu sensei Flavio Olivei-
ra, minha esposa Gemima 
Breve, e toda a Equipe 
Pulga BJJ, vocês fazem a 
diferença. Disse Pulga.
Gloria a Deus, Oss!
por Gemima Breve

Equipe de atletismo de
Taubaté participa de

treinamento no Rio de Janeiro

Farmácia Central de 
Pinda indica melhores 
dias para retirada de 

medicamentos

Atletas da equipe Luasa 
de Atletismo de Taubaté 
participaram, entre os dias 
16 e 20 de outubro, de um 
camping de treinamento 
na Comissão de Desporto 
da Aeronáutica (CDA), no 
Campo dos Afonsos, na ci-
dade do Rio de Janeiro. 
Nas instalações da CDA 
está o Centro Nacio-

No final de cada mês, a 
Farmácia Municipal rece-
be e distribui os medica-
mentos do Componente 
Especializado, fornecidos 
de acordo com o cronogra-
ma do Governo do Estado. 
Nesses dias, o fluxo de pa-
cientes aumenta em uma 
média de mais mil pesso-
as que vão ao local retirar 
esses itens, além do movi-
mento normal de retirada. 
Neste mês, a distribui-
ção dos medicamentos do 
Componente Especializa-
do será realizada nos dias 
23, 24, 25 e 26 de outubro, 
entre 8 e 17 horas. Os pa-
cientes deverão compare-
cer no dia agendado para 
não concentrar muitas pes-
soas em um único dia.
Além disso, a Farmácia 
Central orienta que as pes-
soas que retiram outros 
medicamentos de uso con-

nal de Treinamento de 
Atletismo (CNTA/Rio). 
A ação integra as ativi-
dades da Rede Nacio-
nal de Treinamento de  
Atletismo (RNTA), pro-
grama da CBAt com 
o Ministério do Es-
porte. O camping  
auxilia no aprimoramento 
de técnicas e performan-

tínuo e controlados, que 
possam se organizar para 
fazer sua retirada prefe-
rencialmente em outros 
dias. “Os pacientes que 
não necessitam de medica-
mentos especializados, a 
gente comunica que se pu-
derem evitem se deslocar 
à Farmácia Central nesses 
dias. Nossa intenção é que 
a distribuição de medica-
mentos seja mais organi-
zada e que os pacientes 
tenham mais conforto e 
sejam melhor acolhidos”, 
explicou a farmacêutica 
Lídia Maria Barcha Girol-
do dos Santos, responsável 
pela farmácia central e as-
sistência farmacêutica. 
Diariamente, a farmácia 
municipal atende cerca 
de 800 receitas, para a re-
tirada de medicamentos 
controlados e de especia-
lidades, além dos medica-

ces dos competidores a 
longo prazo. 
Os atletas Kathalyn Rocha, 
Gabriel Souza, Brayan 
Lúcio, Willian Silva, José 
Júnior e Danner Cordeiro,  
integrantes da equipe 
taubateana, realizaram 
avaliações técnica, fisiote-
rapêutica, psicóloga e nu-
tricional.

mentos da atenção básica, 
para moradores da região 
central da cidade. Os mo-
radores das demais regiões 
da cidade devem fazer a 
retirada de medicamentos 
da atenção básica nos pos-
tinhos que atendem seus 
bairros.  
“É importante esta infor-
mação para que os pacien-
tes saibam que podem re-
tirar alguns medicamentos 
básicos no posto de saúde 
mais próximo de suas ca-
sas. A orientação é para 
que eles procurem estes 
itens no próprio bairro 
antes de se deslocar até a 
farmácia central”, ressalta 
Lídia. 
Com essa orientação, a 
Prefeitura tem como meta 
aperfeiçoar o trabalho re-
alizado na farmácia muni-
cipal e organizar o atendi-
mento da população.

Alunos do EJA de Caçapava
recebem certificado do curso

gratuito de Auxiliar
Administrativo

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Educação, em parceria 
com o Centro de Qualifi-
cação Profissional Brasil-
Treina certificou alunos 
do EJA (Educação de Jo-
vens e Adultos), da esco-
la EMEF Edmir Viana de 
Moura, no curso de Auxi-
liar Administrativo.
A entrega dos certificados 
ocorreu na última sexta-
feira (21), com a participa-

ção da secretaria de Edu-
cação Daniela Raro. Eles 
receberam Certificação 
Premium com reconheci-
mento de Âmbito Nacio-
nal.
O curso teve duração de 
dois meses, cerca de 15 
alunos participaram das 
aulas oferecidas gratui-
tamente. Os alunos ti-
veram oportunidade de 
apreender sobre diversos 
temas da área administra-

tiva, como Mercado de  
Trabalho, Organização 
Empresarial, Marketing 
Pessoal, Administração 
Financeira, entre outros.“-
Quando o governo,em-
presariado e comunida-
de se unem a cidade se  
torna imbatível, e assim 
construímos uma socieda-
de mais justa com opor-
tunidades para todos”, 
destacou a secretária de 
educação Daniela Raro.


