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A GAzetA dos Municípios

57ª Festa do Folclore de 
Taubaté terá atrações 
para o público infantil

Companhia Tempo de 
Brincar e Mundo de 
Kaboo são atrações

confirmadas da Flit 2017

Pela primeira vez, a tra-
dicional Festa do Folclo-
re da Rua Imaculada, que 
acontece de 24 a 27 de 
agosto em Taubaté, terá 
em sua programação ativi-
dades voltadas ao público 
infantil.
No sábado, a partir das 
15h, o público poderá se 
divertir com as brincadei-
ras folclóricas com Juca 

A Feira de Literatura In-
fantil de Taubaté, que 
acontece de 11 a 17 de 
setembro na Avenida do 
Povo, já tem mais duas 
atrações confirmadas para 
a criançada.
A Cia Tempo de Brincar 
irá apresentar o espetá-
culo “Coisas de Saci”, no 
sábado, dia 16, às 14h. No 
domingo, dia 17, às 16h, 
será a vez da turma mui-
to divertida do Mundo de 
Kabbo.
“Coisas de Saci” trabalha 
além de canções originais, 
cantigas de roda com ar-
ranjos de ritmos como 
coco, ciranda, toada, jon-
go, boi e catira. E se am-
bienta em um cenário que 

Telles. A Secretaria de 
Esporte e Lazer de Tauba-
té também irá promover 
momentos de interação 
através de atividades re-
creativas com jogos e brin-
cadeiras antigas. A propos-
ta é dividir as atividades 
em três temas: jogos e 
brincadeiras (amarelinha, 
brincadeiras de roda, pular 
corda, pega-pega), brin-

representa uma pequena 
cidade, onde em meio às 
brincadeiras o público é 
convidado a participar, ce-
lebrando a cultura e reno-
vando suas crenças.
A Cia Tempo de Brincar é 
formada pelo compositor, 
músico e pesquisador da 
cultura popular brasileira 
Valter Silva e pela atriz 
contadora de histórias, 
musicista e artista plástica, 
Elaine Buzato. A turma do 
Mundo de Kaboo é com-
posta pelo personagem 
que dá nome a trupe, além 
de Blado, Papa e Gaio, 
Batatinha, Dr. Ratazana e 
a banda ABC Musical que 
irão trazer à Avenida do 
Povo muita música, brin-

quedos construídos (vai e 
vem, pé de lata, bilboquê, 
corrida de tampinha, cama 
de gato) e  brinquedos tra-
dicionais (perna de pau, 
pião, futebol de dedo, cin-
co Marias).
A programação completa 
da 57ª Festa do Folclore da 
Rua Imaculada está dispo-
nível no site www.taubate.
sp.gov.br.

cadeiras e diversão.
A turma protege um livro 
mágico do mundo imagi-
nário que guarda em si as 
brincadeiras e a vasta ima-
ginação de todas as crian-
ças do mundo.
São várias atrações já con-
firmadas para a Flit 2017, 
que terá ainda a presença 
de 12 editoras de livros 
infantis, uma praça de ali-
mentação com food trucks 
e shows musicais todas as 
noites.
A Flit 2017 é uma rea-
lização da Prefeitura de 
Taubaté e Secretaria de 
Estado da Cultura, cura-
doria do Icult e patrocínio 
oficial da EMS Farmacêu-
tica.

Teatro Galpão recebe
Risadaria com Victor

Camejo em Pinda
Uma boa opção para en-
cerrar o domingo (27) é a 
apresentação do espetácu-
lo Risadaria apresenta o 
Mundo Visto Daqui, com 
Victor Camejo. Será às 20 
horas, no Espaço Cultural 
Teatro Galpão, com entra-

da gratuita. Os ingressos 
devem ser trocados na bi-
lheteria do teatro a partir 
das 19 horas. O espetáculo 
está sendo trazido a Pinda-
monhangaba pela parce-
ria entre a Prefeitura, por 
meio do Departamento de 

Cultura, e o Circuito Cul-
tural Paulista, do Governo 
do Estado.
O Teatro Galpão fica na 
rua Luiza Marcondes de 
Oliveira, 2750 - rua para-
lela à Avenida Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso.

Jardim Regina recebe 
Rua de Lazer 

em Pindamonhangaba

Neste domingo (27), as 
crianças do Jardim Regina 
poderão brincar e se di-
vertir no evento “Rua de 
Lazer”, que será realizado 

pela Semelp - Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer - das 9 às 13 horas. 
Professores e monitores 
estarão na quadra em fren-

te ao centro comunitário 
do bairro. Todos os mo-
radores do bairro e região 
estão convidados a presti-
giar! 
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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 gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata 
os vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma 
diminuição da inflamação. A água pura desde que morna, já aliviaria a inflamação. 
O objetivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração 
semelhante a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim me-
nos agressivo. O sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
***
O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como em ani-
mais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Estudos científicos 
recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao sono, no entanto, conforme 
apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma do organismo driblar o sono. Ao bo-
cejar, a pessoa estimula a circulação sanguínea e diminui a temperatura corporal, 
o que colabora para aumentar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente 
corrobora com as informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a 
momentos de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes 
em geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na lite-
ratura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito fenômeno. 
Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas crenças acreditam que o 
bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando uma pessoa boceja o reflexo 
humano é de circunstâncias complexas, sem nenhuma percepção aparente, bocejar 
em resposta. A sobrenaturalidade pode ser observada em proximidades especiais, 
mas sem nenhum contato direto, esse efeito ocorre.
***
Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de persona-
lidade e sim uma variação moderada de depressão conhecida como distimia que 
pode ser desencadeada tanto na infância como na vida adulta por fatores genéticos 
ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado 
quando tratado com antidepressivos.

Humor

Sendo motorista novata, uma loira, minha amiga, achava difícil estacionar junto às 
bombas nos postos de combustíveis. Um dia depois de ter dado várias voltas pelo 
local das bombas, o frentista aproximou-se e perguntou:
- Então moça, já viu alguma coisa que lhe agradasse?
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu Zé, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela está 
cheia de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque ela ta chia de pulgas...
***
Em sua primeira visita na fazenda do tio, o rapaz chegou num momento de muito 
trabalho e seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar um pou-
co.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio e por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?
***
Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não vou aten-
der porque estou evitando conversar com uma certa pessoa, ao ouvir o sinal, deixe 
seu recado que depois eu telefonarei, mas se eu não telefonar, tenha a certeza que 
essa pessoa é você... Obrigado”.
***
Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à palestrante 
e pergunta:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
Sorrindo a palestrante respondeu:
- Podem de chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir.

Mensagens

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram 
nas sombras. Defender não é gritar. É preciso mais intenso serviço às causas e às 
pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de perso-
nalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar 
não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da 
paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para 
o bem geral. Esclarecer não é desfazer. É auxiliar, através do espírito de serviço 
da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar não é desejar. É com-
preender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se 
para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.
***
Saudades... Sinto saudades de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retra-
tos, quando sinto cheiro, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, 
eu sinto saudades... Sinto saudades dos amigos que nunca mais vi, de pessoas com 
quem não mais falei ou cruzei... Sinto saudades dos que se foram e de quem não 
me despedi direito... Daqueles que não tiveram como me dizer adeus... Sinto sau-
dades das coisas que vivi e das que deixei passar sem curtir na totalidade... Quan-
tas vezes tenho vontade de encontrar não sei o quê... Não sei onde... Prá resgatar 
alguma coisa que nem sei certo o que é e nem onde a perdi.

Pensamentos, provérbio e citações

A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor que o sustenta.

Devemos as paixões, talvez os maiores dons do espírito.

O bom humor não custa nada e agrada a todos.

Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.

Prefeitura de Taubaté 
entrega unidade infantil 
reformada no Chácaras 

Reunidas

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Educação, entrega no dia 
24 de agosto, às 10h, a re-
forma da EMEI Sebastião 
Gonçalves Leite, que fica 
na rua Expedicionário Be-
nedito de Moura, 500, no 
bairro Chácaras Reunidas. 
Nessa escola são atendidas 
103 crianças do Berçário 
II, Maternal I e II, e Jardim 
( de 2 a 5 anos de idade).
Com investimento próprio 
de R$ 485.474,94, a uni-

dade recebeu melhorias 
na cozinha da merenda; 
despensa; área de serviço; 
cozinha do professor; ba-
nheiros dos alunos; salas 
e banheiro do berçário; 
bebedouros e área do par-
quinho. Também foi feita 
revisão hidráulica, elétri-
ca, pintura geral, troca do 
telhado e do piso do pátio.
Nos últimos quatro anos 
foram reformadas e am-
pliadas 97 escolas muni-
cipais em Taubaté e cons-

truídas 6 novas unidades: 
EMEI Vila Aparecida, 
EMEI Piratininga, EMEI 
Vila São José, EMEI Es-
toril, EMEI Santa Helena 
e EMEIEIEF Jabotica-
beiras. Atualmente, mais 
seis novas unidades estão 
em construção e outras 
sete passarão por obras de 
reforma. A próxima que 
será entregue revitalizada 
é a EMEF Prefeito Álvaro 
Marcondes de Mattos, no 
Jardim Santa Catarina.
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Cunha apoia e oferece suas 
lindas paisagens para o 

Suzuki Day

O evento acontece nos dias 
26 e 27 de agosto, a partir 
das 8,30 h, e a largada será 
no Parque do Lavapés, na 
cidade (veja a programa-
ção abaixo).
O Suzuki Day é um pas-
seio off road, não se trata 
de uma competição e, por 
isso, dispensa a planilha de 

navegação e é ideal para 
conhecer novos lugares e 
curtir um final de semana 
com a família e os amigos.
São abertas duas turmas 
por etapa, uma no sábado 
(26) e outra no domingo 
(27), ambas com a mesma 
programação e trilha. Para 
o passeio de Cunha, as va-

gas já estão esgotadas.
Participam proprietários 
de Jimny, Grand Vitara 
4×4, Vitara, Sidekick e 
Samurai. Exige-se um pi-
loto acima de 18 anos com 
a CNH válida. A idade dos 
demais acompanhantes é 
livre.
A “taxa” de participação 
são doações destinadas a 
instituições de caridade da 
região onde o evento será 
realizado. Para esta etapa, 
serão doadas cerca de 120 
cestas básicas para Cunha.
Programação:
26 e 27/08 (programação 
igual nos dois dias)
08:30 – Abertura da secre-
taria do passeio, entrega 
das doações e adesivagem
09:40 – Encerramento da 
secretaria do passeio e 
briefing
10:00 – Largada
13:30 – Chegada e almoço
Local: Parque do Lavapés
Endereço: Avenida Lava-
pés, s/n

Livro D- 24, FLS. nº 177V, Termo nº 6623

Faço saber que pretendem se casar HILARIO GOMES DA SILVA e SANDRA 
REGINA ROCHA SÉVER, apresentando os documentos necessários exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de São Paulo - SP, nascido em 18 de abril de 1959, de profissão comerciante, 
de estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da con-
traente, filho de MANUEL GOMES DA SILVA, falecido em Santos/SP na data 
de 1 de novembro de 1975 e de ANA GOMES DA SILVA, de 81 anos, natural 
de Portugal, nascida na data de 11 de julho de 1936, residente e domiciliada em 
Caçapava/SP. Ela é natural de São Paulo - SP, nascida em 1 de março de 1963, 
de profissão comerciante, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na 
Rua Dez, nº 628, Village da Serra, nesta cidade, filha de CARLOS ALBERTO 
ALMEIDA SÉVER, falecido em Taubaté/SP na data de 22 de julho de 2006 e de 
ARCIDIA DA ROCHA SÉVER, de 90 anos, natural de Ibitinga/SP, nascida na 
data de 15 de março de 1927, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/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. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Alinhador de Pneus
Eletromecânico de Refrigeração

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: SE-
GUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadas-
trar vagas abertas  entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatvagas@gmail.com

VAGAS DISPONÍVEIS NO BALCÃO
DE EMPREGOS DE TAUBATÉ

AJUDANTE DE CARPINTEIRO
AJUDANTE DE COZINHA
COZINHEIRO(A) COMERCIAL
MEIO OFICIAL COZINHEIRO
ENGENHEIRO ELÉTRICO
TÉCNICO QUÍMICO – COM EXP. EM LABORA-
TÓRIO – URGENTE
CHEFE DE COZINHA – URGENTE
GERENTE DE VENDAS – COM EXP. NA FUN-
ÇÃO
FISIOTERAPEUTA – COM EXP. EM DERMATO 
FUNCIONAL
COZINHEIRO – COM CURSO DE GASTRONO-
MIA
COZINHEIRO LÍDER – COM CURSO DE GAS-
TRONOMIA
ACABADOR DE MÁRMORE – COM URGÊNCIA
TÉCNICO EM ELETRÔNICA – COM EXP. EM 
MANUTENÇÃO DE CELULAR
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MECÂNICO DE AUTOS – URGENTE
COZINHEIRA COMERCIAL – COM EXP. NA 

FUNÇÃO
FARMACÊUTICO – URGENTE
PADEIRO CONFEITEIRO
OPERADOR DE SUPERMERCADO – P.C.D.
PROMOTOR DE VENDAS – P.C.D.
VENDEDOR EXTERNO – COM C.N.H.
LUBRIFICADOR DE AUTOS – COM EXP. NA 
FUNÇÃO – URGENTE

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADAS-
TRO

* RG E CPF (OU CNH)
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO
* CARTEIRA DE TRABALHO

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segunda a sexta-
feira, das 8h às 15h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@gmail.com

Prefeitura de Ilhabela
realiza reconstrução de deck 

na Praça Ângelo Fazzini

A Prefeitura de Ilhabe-
la, por meio da Secreta-
ria de Serviços Públicos, 
está finalizando a reforma 
do deck da Praça Ângelo 
Fazzini, na Vila. Entre as 
melhorias estão: novo piso 
com estrutura completa 
em madeira e instalação de 
guarda-corpo. O trabalho é 
executado pelos funcioná-
rios do setor de carpinta-
ria.
Apesar de estar em fase de 
conclusão, a estrutura já 
pode ser utilizada, ofertan-
do a moradores e turistas 
um local de contemplação 
com a bela vista para o 
mar.

Segundo informações da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e do 
Turismo, a reconstrução 
fora importante por conta 
de uma valeta que atra-
palhava o fluxo de pedes-
tres e banhistas no local e, 
principalmente, pela con-
centração de pessoas em 
eventos, como aconteceu 
no Campeonato Brasileiro 
da classe de Vela HPE.
Já o secretário de Servi-
ços Públicos, Paulo César 
Mathias, essa reformas 
beneficiam diretamente a 
cidade, deixando-a com 
infraestrutura adequada 
para moradores e à recep-

ção de turistas. “A equipe 
está diariamente nas ruas 
atendendo às demandas 
e preocupada em prestar 
um serviço de qualidade 
ao nosso município. Mas 
também se empenha em 
projetos como este, para 
que a cidade se desenvol-
va e ofereça lugares com 
infraestrutura adequada”, 
explicou o secretário.
Além disso, a Secretaria 
de Serviços Públicos está 
sempre empenhada em 
ações de mutirões, por 
meio do Programa “Ilha-
MaisBela”, que realiza di-
versos reparos e serviços 
de limpeza.

Fundo Social estuda parceria 
com Senai para implantar
cursos de qualificação em

Caraguatatuba

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Caraguatatuba, Sama-
ra Fraschetti Bastos de 
Aguilar, se reuniu com o 
diretor do Senai (Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Industrial) de São 
José dos Campos, Carlos 
Serra, para discutir a vin-
da de cursos profissionali-
zantes para o município. O 
encontro ocorreu na quin-
ta-feira (24/8), na sede da 
entidade.
De acordo com a Sama-
ra Aguilar, nessa primei-
ra reunião foi discutida a 
instalação de cursos que 
atendam a demanda de 

Caraguatatuba e da região. 
“O Senai é uma instituição 
consolidada e o mercado 
absorve grande parte dos 
profissionais formados 
pela escola”, avalia.
A presidente do Fundo So-
cial também conheceu as 
instalações do laboratório 
de usinagem e ajustagem e 
obteve informações sobre 
as Escolas Móveis, carre-
tas que levam a educação 
profissional para localida-
des que não possuem Po-
los do Senai. “Voltaremos 
a São José dos Campos 
nos próximos dias para 
discutir capacitações que 
podem ser desenvolvidas 

em Caraguatatuba”, adian-
ta. O Senai oferece cur-
sos técnicos presenciais e 
a distância de eletrônica, 
eletromecânica, rede de 
computadores, automação 
industrial aplicada à en-
genharia, noções básicas 
de mecânica automotiva, 
mecânica de injeção ele-
trônica diesel, funileiro, 
mecânico de motor ciclo 
diesel, automação predial, 
comandos elétricos,  ele-
tricista instalador, auxiliar 
de eletrônica, auxiliar de 
confeiteiro, gestão, meio 
ambiente, soldador, refri-
geração, têxtil, entre ou-
tros.
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REP sobre herpes será 
nesta segunda-feira

em Pindamonhangaba

Futsal Feminino de Pinda
estreia no Paulista nesta

segunda-feira

Na próxima segunda-fei-
ra (28), no Cpic (Centro 
de Praticas Integrativas e 
Complementares), às 14 
horas, acontecerá a Rep 
(Roda de Estudo de Plan-
tas) e o tema abordado este 
mês será as plantas que 
auxiliam no tratamento da 
herpes.
A herpes é causada por 
uma infecção viral. Cha-
mado de HSV, o vírus pode 
ser caracterizado em Tipo 

A equipe de Futsal Femi-
nino de Pindamonhanga-
ba “Guerreiras de Pinda” 
estréia nesta segunda-fei-
ra (28), no Campeonato 
Paulista da Federação. A 
partida será às 20 horas, 
no ginásio do Tabaú, em 
Pinda, contra São José dos 
Campos, atual campeã da 
competição.
De acordo com o técni-
co da equipe, Professor 
Marcio Silva, as jogado-

1 quando se trata de herpes 
labial e Tipo 2 em relação 
às herpes genitais. Os dois 
tipos são considerados 
simples, porém não existe 
cura, apenas tratamento. 
Além de se tratar de algo 
contagioso, o vírus ataca 
principalmente as pessoas 
com baixa imunidade. A 
Rep auxilia dando dicas de 
como cuidar da herpes de 
forma natural, com plantas 
medicinais.

ras de Pinda já enfrenta-
ram São José este ano, 
pela final da fase regio-
nal dos Jogos Abertos da  
Juventude. “Foi um ‘jo-
gão’, no qual São José 
venceu por 3 a 4”, lembra. 
“Então fica o convite para 
quem curte um bom fut-
sal, nesta segunda-feira, 
levar a família e amigos, e 
vamos empurrar as Guer-
reiras de Pinda! A torcida 
da cidade vale muito!”, 

O evento é gratuito e des-
tinado aos profissionais da 
área da saúde e interes-
sados em geral. Para par-
ticipar, é só comparecer 
na sede do Cpic, na Rua 
Albuquerque Lins, n°245, 
em frente ao prédio da Re-
ceita Federal.
Programação: 25 de Se-
tembro – Colesterol - Dra. 
Beatriz
30 de Outubro - Feridas / 
Calêndula

garantiu.
Pindamonhangaba en-
tra em quadra com a 
seguinte escalação:  
Goleiras: Ana Luisa, Rais-
sa e Paula. Fixas: Duda, 
Débora e Carol. Alas: 
Amanda, Denna, Liandra, 
Mari, Edilayne. Pivôs: 
Pietra e Waleska. Técnico 
Marcio Silva, assistente 
técnico: Gledson Donizeti 
e massagista: Thayla Ave-
lar.


