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A GAzetA dos Municípios

Aluna da rede
municipal escreve peça 

de teatro em Pinda

Prefeitura de Taubaté 
realiza conscientização 
ambiental durante ação 

na zona rural

Tremembé conquista 
mais cursos gratuitos e 
hortas educativas para 
às escolas municipais

Horta urbana, plantio e 
passeio ecológico marcam 

semana de preservação 
ambiental de Taubaté

Na última terça feira (19), 
os alunos do 4°ano D da 
Escola Municipal Profº 
Elias Bargis Mathias, no 
Araretama, apresentaram 
uma peça de teatro escri-
ta pela aluna de inclusão, 
Aline Oliveira dos Santos.
A ideia proposta por Aline 
foi por acaso, não era algo 
relacionado às disciplinas. 
A professora da turma, 
Selma Cristina Miranda 
Fonseca, explica que man-
ter as crianças envolvidas 
com a prática de leitura 
após o recesso era uma 
preocupação.
“E a Aline veio com uma 

A Prefeitura de Taubaté 
promoveu no último sá-
bado, dia 23, atividades 
de educação ambiental na 
zona rural, realizadas du-
rante as ações para coibir 
os loteamentos irregulares.
Os agentes orientaram os 
moradores da Chácara In-

Nesta segunda feira, (25), 
a primeira dama e Pre-
sidente do Fundo Social 
do Estado de São Paulo, 
(FUSSESP), Lú Alckmin, 
esteve na cidade de Tauba-
té para a assinatura de 86 
convênios e protocolos de 
intenções em parceria com 
o Fundo Social dos 38 mu-
nicípios da região de São 
José dos Campos. O even-
to aconteceu no Monarka 
Hall.
Tremembé assinou através 
da Secretária de Ação So-
cial e Presidente do Fundo 

A Secretaria do Meio Am-
biente de Taubaté realizou 
durante os dias 21 a 25 de 
setembro diversas ativida-
des de conscientização e 
sensibilização da popula-
ção sobre a importância da 
preservação dos recursos 
naturais para o equilíbrio 
ambiental.
No dia 21, a população 

cartinha perguntando se 
podíamos fazer um teatro 
e, ainda, trouxe a ideia e 
um pequeno texto com sua 
história. E a mágica acon-
teceu!”, explicou a profes-
sora.
A peça “A rainha grávi-
da” teve o apoio dos pro-
fessores e dos alunos, que 
auxiliaram na dinâmica 
de criação. Escolheram os 
personagens, as falas e os 
objetos, depois deram iní-
cio aos ensaios, confecção 
dos materiais, os figurinos 
e assim o projeto foi ga-
nhando vida.
“Foi uma ‘experiência 

grid para os cuidados que 
devem ter com o meio am-
biente, especialmente com 
a Mata do Bugio, que fica 
nas proximidades do bair-
ro. As crianças aprende-
ram o que é ou não permi-
tido. A comunidade ainda 
realizou o plantio de árvo-

Social, Andrea Vaqueli, 
vários convênios que irão 
beneficiar muito a popu-
lação de nossa cidade, são 
eles:
– Implantação de mais três 
Hortas Educativas para es-
colas do município, sendo 
que hoje já temos esse pro-
jeto implantado em duas 
escolas.
– Abertura de Curso de 
Construção civil na cate-
goria de Pedreiro.
– Abertura de Curso de 
Maquiagem.
– Realização de três 

pôde conferir de perto 
a inauguração da Horta 
Urbana do Centro Cul-
tural, além de ganhar 
mudas para plantio. O 
local tem composteira, 
minhocário, canteiros 
para o plantio de hortali-
ças e plantas medicinais.  
Também, no mesmo dia, 
aconteceu um plantio de 

de teatro’ como costuma 
chamar a Aline, autora da 
peça. Desde o início, essa 
turma gostava muito de 
histórias, então, investi 
nisso. Incentivar a leitura 
é um propósito que todo 
professor deve ter, como 
intuito de fazê-los gosta-
rem de ler e consequen-
temente, escreverem me-
lhor”, ressaltou Selma.
No dia da apresentação, 
os pais estiveram presen-
tes para prestigiar a peça, 
as crianças se saíram bem 
e foram convidadas a re-
presentar a peça no Teatro 
Galpão no final do mês.

res e ajudou a instalar as 
placas de orientação para 
preservação ambiental.
As equipes percorreram 
60 km e foram vistoriados 
os bairros Chácara Ingrid, 
Chácara Dallas, Chácara 
dos Ingleses, Barreiro e 
Fazenda São Pedro.

workshops para os moni-
tores já capacitados, sendo 
eles: calorimetria, bordado 
em pedraria e atualização 
em costura.
“É muito importante a 
parceria do Estado com 
os Municípios, o que 
possibilita a execução 
de projetos e qualifica-
ção para às pessoas de 
baixa renda”, comentou  
Andréa Vaqueli.
Após finalizada a parte bu-
rocrática, divulgaremos as 
datas para inscrições dos 
cursos.

árvores frutíferas na área 
verde do conjunto habita-
cional Sérgio Luchiari.
Para comemorar o iní-
cio da Primavera, no 
dia 23, aconteceu o 1º 
Passeio Ecológico de 
Conscientização da  
Mata do Bugio, com cami-
nhada, plantio de árvores, 
bate papo ecológico e co-
locação de placas de cons-
cientização. O evento foi 
realizado em parceria com 
a Associação de Morado-
res e Amigos da Chácara 
Ingrid.
Também teve plantio de 
mudas de pau-brasil na 
praça Santa Terezinha, e 
de espécies variadas no 
Parque Jardim das Nações 
e no Quinta das Frutas.
Na quinta-feira, dia 28, 
ainda acontecerá uma pa-
lestra sobre Queimada Ur-
bana, das 9h30 às 10h30 
na base da Defesa Civil, 
no Parque do Itaim.
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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

Comemora-se no dia 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito 
tempo os tipos (letras) e as ilustrações eram talhadas em madeira. Esta 
era molhada em tinta e comprimida em uma folha de papel. Um livro de 
100 páginas necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente, mas em 
1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo criando 
os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra por 
palavra, através de rodízios das letras. Com isso foi possível popularizar 
o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 
1814, outro alemão, Friedrich Koening inventou a impressora movida a 
vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o ame-
ricano, Richard Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou 
a velocidade da imprensa para cinco mil paginas por hora porque permi-
tia a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, 
que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por compor mecani-
camente os caracteres, chegou-se ao fim da era dos tipos móveis alimen-
tados manualmente. No século passado, a fotocomposição foi inventada, 
em que os textos e fotos produzidos na redação e montadas manualmente 
em papel especial e depois fotografadas para a reprodução do fotolito. 
Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas realizam os tex-
tos e as fotos compostos em uma página do computador.

Humor

Um pároco de uma Igreja no interior de Minas Gerais tinha a fama de 
ser bravo e de dar tiro se encontrasse ladrões roubando a Igreja. Todo 
mundo temia o padre. Uma noite, dois ladrãozinhos resolveram roubar o 
cofre da Igreja, mesmo sabendo da fama do padre. Entraram devagarzi-
nho andando nas pontas dos pés e se enfiaram atrás do altar, onde estava 
o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já 
de espingarda nas mãos, pronto pra dar tiros, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro alto!
E os ladrõzinhos:
- Não, não atira não, seu padre, é que nóis somos anjos, só tamo visitando 
a Igreja!
- Anjo? Deixa disso sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voem!
- Nóis ainda num sabemo vuá, nóis ainda somo “fiote”...
***
Manoel e Joaquim entraram num restaurante e pediram:
- Por favor, nós queremos comer uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! Os senhores são portugueses?
- Como descobriste? Foi por causa do nosso sotaque ou pelo fato de nós 
termos pedido uma bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É porque aqui é o MacDonald’s...

Mensagens

Não se irrite com o ignorante, certamente ele não dispõe das oportunida-
des que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas 
fanatizadas das que permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem 
compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado, 
o irmão intratável que tem na maioria das vezes, o fígado estragado e os 
nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, ele talvez não possua o 
necessário, quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato, 
provavelmente, ele é desorientado ou inexperiente. Ajude aos que erram, 
seus pés pisam o mesmo chão e, se você tem possibilidade de corrigi-lo, 
não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais 
tarde voltará à lição. Auxilie o doente e agradeça a Deus o poder e o equi-
líbrio que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece 
o seu caso desde o princípio. Perdoe o mau, a vida se encarregará dele.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas 
o ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores 
ou a alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Necessárias para 
os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer não é 
fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.

Pensamentos, provérbios e citações

É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
As aparências enganam.
Confiança não se impões, confiança conquista-se.
Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.
O homem é o único animal que faz bagunças.
A única maneira de ter amigos é ser amigo.
Nem toda distância é ausência, nem todo silêncio é esquecimento.
Vale mais ser um sábio calado do que um idiota falante.
A coragem é o medo vencido.

Jogos Escolares da
Primavera encerra com 
a participação de 2.200 

alunos em Taubaté

A Secretaria de Esportes 
e Lazer de Taubaté rea-
lizou durante o período 
de 04 a 22 de setembro  
os 10º Jogos Escolares da 
Primavera. Participaram 
cerca de 2.200 jovens en-
tre 15 e 18 anos de idade, 
de 40 escolas (particulares, 
estaduais e municipais).
As competições foram 
realizadas em áreas es-

portivas da cidade. Du-
rante este período os 
jovens participaram  
das modalidades de: atle-
tismos, tênis de mesa, 
damas, xadrez, basquete, 
futsal, handebol, vôlei de 
quadra  e vôlei de areia.
O destaque  
desta edição ficou por con-
ta do bicampeonato do Co-
légio Jardim das Nações 

na classificação geral. A 
escola Sedes foi a segunda 
colocada e a terceira colo-
cação ficou para a escola 
municipal do bairro Novo 
Horizonte.
Os jogos encerra-
ram no Complexo Es-
portivo Félix Guisard  
(CTI) na manhã do dia 22 
de setembro, com as pro-
vas de pista do atletismo.
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Semana Municipal do
Idoso segue com diversas

atividades em Pinda

A V Semana Municipal do 
Idoso teve início no sába-
do (23), com um evento na 
Praça Monsenhor Marcon-
des, reunindo apresenta-
ções de dança e de música, 
caminhada, alongamento, 
entre outras atividades. O 
evento teve a presença de 
muitos participantes e teve 
sua abertura oficial feita 
pelo prefeito Isael Domin-

gues e pela primeira-dama 
e presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Pindamonhangaba, Cláu-
dia Vieira Domingues.
O evento segue durante a 
semana, com realização 
do Conselho Municipal 
do Idoso, as Associações 
do Centro de Convivência 
para Idosos e as Institui-
ções de Longa Permanên-

cia para Idosos, em par-
ceria com a Secretaria de 
Saúde e Assistência Social 
da Prefeitura.
Na terça (26), às 9 horas, 
será realizada uma aula 
de dança sênior no ACCI 
Moreira César, e no perí-
odo da tarde, às 14 horas, 
o Lar Irmã Terezinha re-
cebe exposição de artes. 
Já na quarta (27), o ACCI 
Vila Rica, às 14 horas, terá 
uma tarde de chá, além de 
apresentação de dança. Na 
quinta (28), o Lar São Vi-
cente de Paulo  terá o baile 
da primavera, das 14h às 
17h e, na sexta-feira (29), 
o Lar Irmã Terezinha terá 
uma vivência com danças 
circulares às 9 horas.
O encerramento das ativi-
dades em comemoração 
ao Dia do Idoso será na se-
gunda-feira (2),com uma 
confraternização nos Sale-
sianos, das 11h às 16h.
A “Semana Municipal do 
Idoso” foi incluída no ca-
lendário oficial de eventos 
da cidade por meio da Lei 
5.463/2012 e seu principal 
objetivo é conscientizar a 
população e o Poder Pú-
blico de que os idosos são 
parte importante da socie-
dade.
O presidente do Conse-
lho Municipal do Idoso, 
Adilson Lima da Silva, 
explica que a programa-
ção busca levar atividades 
que aliem saúde, esporte, 
cultura e lazer aos idosos 
do município. “Espero que 
todos continuem fazendo 
um ótimo trabalho, envol-
vendo todas as entidades 
e levando atividades de 
qualidade para os idosos 
da região. Todas as ativi-
dades propostas durante a 
semana terão o apoio dos 
professores do esporte, 
que irão auxiliar todos os 
participantes”, explicou. 

Oficina Cozinha
Saudável ensina sobre 
alimentação em Pinda

Equipe de Judô de
Pinda tem final de

semana de conquistas

A Escola Municipal Pro-
fessor Paulo Freire, na 
Vila Prado, recebeu, no 
dia 4 de setembro, a ofi-
cina “Cozinha Saudável” 
em parceria com o Centro 
de Práticas Integrativas e 
Complementares – CPIC, 
voltada para pais e profes-
soras da unidade.
A aula foi ministrada por 
Denize Napier, com o ob-
jetivo de despertar na co-
munidade escolar o inte-
resse por uma alimentação 
saudável, dando sequência 
ao Projeto de Responsabi-
lidade Social “Comendo e 

Judocas da equipe da Se-
melp - Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer 
- representantes de Pinda-
monhangaba participaram, 
no domingo (24), do Cam-
peonato Paulista por Fai-
xa, em Mogi das Cruzes. 
Estiveram presentes apro-
ximadamente 300 atletas 
de várias cidades do Esta-
do de São Paulo e quatro 
judocas que compuseram 
a equipe de Pindamonhan-
gaba subiram ao pódio. 
A judoca Thaís Borges 
(categoria faixa marrom, 
-57kg) foi a campeã; Pablo 
Senna (categoria faixa 
marrom, -100kg), Dennis 
Máximo (categoria faixa 
preta, -90kg) e Fabrício 
Evangelista (categoria fai-
xa preta, -100kg)  ficaram 
na terceira colocação.
Conforme o regulamento 
da competição, a vitória 
da judoca Thaís Borges dá 

Aprendendo”. Foram pro-
postas diversas receitas 
saudáveis com legumes, 
verduras, frutas e condi-
mentos já conhecidos por 
todos, mas nem sempre 
utilizados da forma correta 
pela falta de conhecimen-
to.
Após o preparo das recei-
tas, os participantes tive-
ram a oportunidade de par-
tilhar e degustar deliciosos 
pratos. No final da oficina, 
cada participante recebeu 
de Denize uma apostila 
com as receitas dos pratos 
realizados e contendo tam-

o direito a ser promovida à 
faixa preta - sem ônus para 
a atleta - desde que cum-
pra os requisitos de cursos 
obrigatórios.
Para o professor o Celso 
Manzano,“estas conquis-
tas são de grande relevân-
cia para a comunidade do 
judô da cidade. A futura 
promoção da atleta Thaís 
Borges à faixa preta faz 
com que o grupo de judo-
cas de Pindamonhangaba 
se fortaleça ainda mais por 
meio de sua experiência e 
conhecimentos técnicos”, 
afirmou. Ainda no domin-
go (24), 50 judocas da Se-
melp dos polos C.E. José 
Ely Miranda, C.E. João do 
Pulo e do C.E. Araretama, 
na faixa etária de 7 a 15 
anos, participaram do IV 
Festival e Torneio “Move 
Brasil” de Judô Estudan-
til, promovido pelo SESC 
Taubaté, que teve como 

bém outras receitas saudá-
veis.
“Eu adorei ter participa-
do da oficina, além de nos 
proporcionar a prova dos 
alimentos realizados, que 
foi uma delícia, o bate-pa-
po e a troca de ensinamen-
tos entre os participantes 
foi ótimo. Adquirir conhe-
cimento de como manu-
sear melhor os alimentos 
evitando o desperdício, 
ajuda até na economia da 
casa”, afirmou uma das 
participantes, Damiane 
Chinaqui Matos dos San-
tos, mãe do aluno Enzo.

objetivo divulgar e incen-
tivar a participação de es-
tudantes à prática do judô. 
A principal atração do 
evento foi a presença do 
judoca medalhista em Ate-
nas 2004, Flávio Canto, 
que interagiu com pais e 
judocas, explanando a sua 
experiência e trajetória no 
judô. Próximas competi-
ções: No próximo domin-
go (1), às 8 horas, aconte-
cerá o Festival de Judô, no 
Centro Esportivo do Ara-
retama, para as crianças e 
adolescentes que estão ini-
ciando nessa modalidade 
esportiva, com objetivo de 
oportunizar a participação 
nessa competição adapta-
da bem como incentivar 
a continuarem de forma 
permanente à prática des-
se esporte. O evento tem 
entrada gratuita e toda a 
população está convidada 
a prestigiar. 

E.M. Profº Elias Bargis 
recebe Projeto BUZUM! 

com espetáculo
Mamulengo em Pinda

O espetáculo “Mamulen-
go”, do projeto BuZum!, 
desenvolvido pelo Minis-
tério da Cultura e o Insti-
tuto CCR, por meio da Lei 
Rouanet, esteve presente 
em frente à Escola Muni-
cipal Professora Elias Bar-
gis Mathias, Araretama, na 
última quarta-feira (20).
O BUZUM é um mini tea-
tro de bonecos itinerante e 
leva seus espetáculos gra-

tuitamente aos alunos da 
rede pública de ensino.
“A criançada recebeu o 
Projeto BUZUM com 
muita alegria. O espetá-
culo Mamulengo desperta 
a sensação de magia nas 
crianças e acontece dentro 
do ônibus, o que deixa a 
experiência ainda mais di-
vertida”, comenta a gesto-
ra Ana Lúcia Couto Aires.
 Além da apresentação 

teatral, o BUZUM dispo-
nibiliza material didático 
complementar com dicas 
direcionadas aos professo-
res que poderão relacionar 
o conteúdo apresentado 
aos temas trabalhados em 
sala de aula. Os alunos 
também receberam um 
gibi e um teatro de papel 
para brincarem e monta-
rem sua própria peça tea-
tral.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 189, Termo nº 6647
Faço saber que pretendem se casar PETERSON GASPARIN ROSA e JULIA-
NE DE JESUS PIRES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Pindamonhangaba - SP, nascido em 26 de julho de 1991, de profissão profes-
sor, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Ovidio Paulo de 
Oliveira, nº 126, Bica da Glória, nesta cidade, filho de CARLOS JOSÉ MAR-
CONDES ROSA, de 54 anos, nascido na data de 9 de junho de 1963, residente 
e domiciliado em Pindamonhangaba/SP, natural de Pindamonhangaba/SP e de 
RAÉL DO ROCIO GASPARIN ROSA, falecida em Taubaté/SP na data de 29 de 
agosto de 2016. Ela é natural de São Caetano do Sul - SP, nascida em 5 de maio 
de 1986, de profissão professora, de estado civil divorciada, residente e domici-
liada no mesmo endereço do contraente, filha de JOAQUIM BENEDICTO PI-
RES, falecido em Assis/SP na data de 15 de abril de 2011 e de MARIA NEUZA 
DE JESUS PIRES, de 73 anos, nascida na data de 15 de julho de 1944, residente 
e domiciliada em Assis/SP, natural de Sarutaiá/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. 

Livro D- 24, FLS. nº 190, Termo nº 6648
Faço saber que pretendem se casar LUCIANO BRAGA DE SOUZA e LARIS-
SA FERNANDA SOARES DA SILVA, aprensentando os documentos necessá-
rio exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté - SP, nascido em 11 de setembro de 1994, de profissão militar, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contra-
ente, filho de PEDRO FRANCISCO DE SOUZA, de 54 anos, natural de Vila de 
Erecê/CE, nascido na data de 8 de junho de 1963 e de THEREZA BRAGA, de 
65 anos, natural de Cunha/SP, nascida na data de 15 de maio de 1952, ambos 
residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida 
em 14 de dezembro de 1992, de profissão autônoma, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Rua Sebastião Manoel da Silva, nº 120, casa 1, Par-
que Vera Cruz, nesta cidade, filha de GABRIEL SOARES DA SILVA FILHO, 
de 67 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 14 de setembro de 1950 
e de MARIA TERESA SOARES DA SILVA, de 60 anos, natural de Taubaté/
SP, nascida na data de 23 de abril de 1957, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/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. 
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Circuito Taubateano 
de Corrida de Rua abre 
inscrições para Etapa 
do Dia das Crianças

Ginastas de Pinda
obtém ótimos resultados

em Americana

Caminhada Ecológica 
promove plantio de

mudas em Moreira CésarTaubaté recebe cursos 
a distância do Pronatec

Nesta semana tem início 
as inscrições para a etapa 
especial Dia das Crianças 
do Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua 2017. Se-
rão disponibilizadas 500 
vagas e os pais ou respon-
sáveis podem inscrever 
gratuitamente crianças de 
até 12 anos, apresentan-
do documento original do 
atleta, das 9h às 17h na 
Secretaria de Esportes e 
Lazer. A Secretaria fica na 
Rua Edmundo Morewood, 
nº 331, Vila Edmundo.
A entrega do kit acontece 
também na Secretaria, das 

As atletas da Ginástica Ar-
tística representantes de 
Pindamonhangaba com-
petiram no sábado (23), na 
IV Etapa Pré-Infantil da 
modalidade, realizada em 
Americana. Tendo à fren-
te o técnico Marceo Ron-
coni, a equipe da cidade 
conquistou a prata e, nos 
resultados individuais, fo-
ram mais três ouros e um 
bronze.
A equipe de Pinda foi 

Na última sexta feira (22), 
foi realizada uma Cami-
nhada Ecológica em Mo-
reira César em comemora-
ção à Festa de São Vicente 
de Paulo. A caminhada 
teve início no Recinto São 
Vito, percorrendo um tra-
jeto até a avenida das Or-
quídeas entre o Vale das 
Acácias e o bairro Liber-
dade, onde foi promovido 
um plantio de mudas.

Em parceria com o Gover-
no Federal, a Secretaria de 
Turismo do Estado de São 
Paulo selecionou a cidade 
de Taubaté para ser con-
templada com cursos EAD 
(Ensino a Distância) por 
meio do Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pro-
natec).
Os cursos EAD são des-
tinados para as pessoas 
acima de 15 anos e as ins-
crições vão da próxima 
terça-feira, dia 26 de se-
tembro, até o dia 16 de ou-
tubro, podendo ser efetu-
ada apenas uma inscrição 
por CPF.

9h às 17h, nos dias 9 e 10 
de outubro.  A prova será 
no dia 12 de outubro no 
Parque do Sedes, Avenida 
Amador Bueno da Veiga, 
s/n – Jd. Ana Rosa. Os 
participantes serão dividi-
dos por categoria confor-
me sua faixa etária e sexo. 
As largadas e as distâncias 
percorridas, para meninos 
e meninas, também foram 
divididas conforme as ca-
tegorias na seguinte or-
dem:
8h – até 5 anos – 30 metros
8h15 – 6 anos – 50 metros
8h30 – 7 anos – 100 me-

composta pelas ginastas: 
Ana Clara Usier, Annita 
Pain, Gabriela Abdo, Ma-
ria Julia Basilio, Maria 
Clara Barbosa, Carolina 
Marcondes e Eduarda Vi-
tor.
Os resultados individuais 
foram: Gabriela Abdo : 1º 
lugar na trave, 1º lugar no 
individual geral, 3º lugar 
nas paralelas e 4º lugar 
no solo. Eduarda Vitor: 1º 
lugar nas paralelas e 5º lu-

O evento foi desenvol-
vido pelo grupo Tera-
pia e Lazer, e contou  
com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Pindamo-
nhangaba, da Subprefeitu-
ra de Moreira César e do 
Fundo Social de Solidarie-
dade.
Estiveram presentes par-
ticipando da caminhada o 
prefeito Isael Domingues, 
acompanhado da primeira-

Os interessados devem 
comparecer a Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
Taubaté, de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 12h e 
das 13hh às 17h, para re-
alizar a pré-inscrição, mu-
nidos de um documento 
com foto e o CPF. A conti-
nuidade do processo é on-
line e o aluno receberá as 
instruções via e-mail.
São 30 vagas para cada um 
dos cursos ofertados e são 
eles: Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) – Básico; 
Recepcionista; Editor de 
Projeto Visual Gráfico; 
Editor de Vídeo; Fotógra-
fo; Locutor-Apresentador

tros
8h45 – 8 anos – 200 me-
tros
9h – 9 anos – 300 metros
9h20 – 10 anos – 400 me-
tros
9h40 – 11 anos – 500 me-
tros
10h – 12 anos – 600 me-
tros
Para mais informações 
sobre o regulamento e o 
calendário das etapas, das 
inscrições e da entrega dos 
kits os interessados podem 
acessar o site  www.tauba-
te.sp.gov.br/circuitocorri-
daderua .

gar individual geral. Maria 
Julia Basilio: 4º lugar na 
trave de equilíbrio e Ma-
ria Clara Barbosa: 5º lugar 
nas paralelas.
Além de Pindamonhan-
gaba, participaram da 
Etapa equipes repre-
sentantes de: Hortolân-
dia, Valinhos, Jundiaí,  
Americana, Vinhedo, Ri-
beirão Preto, Osasco, Pau-
línia, Boituva, São Carlos 
e Campinas.

dama Claudia Viera Do-
mingues e o subprefeito 
de Moreira César, Nilson 
Luis de Paula Santos.
Compareceram também di-
versas escolas e entidades, 
como a Escola Art Toledo, 
Escola Rubens Samith,  
Escola Deputado Claro 
César, Projeto jataí com 
sua banda Camerata e o 
CEU das Artes com a Fan-
farra “FANCEU”.

-Animador; Auxiliar de 
Fiscalização Ambiental; 
Assistente Administrativo 
e Assistente de Recursos 
Humanos.
SERVIÇO: Pré-inscrição 
nos cursos EAD do Prona-
tec (Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego)
Local: Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Taubaté 
(Centro Cultural Toninho 
Mendes)
Endereço: Praça Cel. Vito-
riano, nº 1 – Centro
Data: de 26 de setembro a 
16 de outubro de 2017
Horário: das 8h às 12h e 
das 13h às 17h

Semana da Criança São Bento do Sapucaí 2017
A Semana da Criança em São Bento do Sapucaí este ano acontecerá de 09 a 14 de 
outubro com diversas atividades gratuitas promovidas pela Prefeitura e outras ins-
tituições do município.
Confira a programação:
09, 10 e 11/10 – Segunda, terça e quarta-feira
Atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Educação e Rede Municipal 
de Ensino em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e CRAS, que 
acontecerão na Escola Municipal Coronel Ribeiro da Luz e escolas vinculadas. Te-
rão brinquedos infláveis, show de talentos e brincadeiras com os alunos.
12/10 – Quinta-feira
12h às 18h: Dia das Crianças – Doce Café
Local: Rua Capitão Procópio Marcondes Azeredo
13h às 18h: Brincadeiras do Tempo da Vovó e do Vovô – 2ª Edição

Essa atividade visa o resgate das antigas brincadeiras, como peteca, corda, pião, 
queimada, corre cutia, pular corda, pular elástico, bola de gude, pebolim, ping-pong, 
desenho, pintura facial, troca de brinquedos, também vôlei, zumba e muitas outras 
atividades, além de criar uma interação entre as novas e antigas gerações.
Realização: Diretoria de Cultura e Eventos, Secretaria de Turismo e Des. Econômi-
co, Secretaria de Des. Social e CRAS.
Local: Praça de Eventos Dr. Adhemar de Barros
14/10 – Sábado
09h às 17h: Dia da Alegria
Atividades de entretenimentos às crianças do município, com brinquedos infláveis 
e muita diversão!
Realização: Igreja da Cidade
Local: Praça de Eventos Dr. Adhemar de Barros


