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A GAzetA dos Municípios

Meninas do Futsal de Pinda
goleiam equipe adulta de Lorena

As Guerreiras de Pinda 
Futsal venceram por 5 a 0 
a equipe adulta de Lorena, 
em partida realizada no 
último domingo (25), em 
jogo amistoso preparató-

rio da equipe para os Jogos 
Regionais.
A equipe da Semelp, que 
conta com uma média de 
idade de apenas 18 anos, 
vem dando muitas alegrias 

Centro Cultural de 
Taubaté recebe mais 
uma edição do Café 

com Viola

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté irá pro-
mover, na próxima sexta-
feira, 30 de junho, das 19h 
às 21h30 no Centro Cultu-
ral Toninho Mendes, mais 
uma edição do Café com 
Viola.
O projeto foi criado há 
12 anos e foi retomado 
em fevereiro de 2017, 
acontecendo nas últi-
mas sextas-feiras de cada 
mês. Consiste em apre-

sentações de moda de  
viola acompanhadas por 
uma deliciosa mesa de 
café caipira que embalam 
as rodas de conversas dos 
mais de 200 participantes 
presentes a cada edição.
O projeto consiste em 
ofertar atrações gratui-
tas que resgatem a cul-
tura caipira da região 
do Vale do Paraíba.  
Os músicos Jeka (perso-
nagem), Teddy Berrante 

(cantor), Teteco dos Anjos 
(cantor e violeiro), Fred 
Henrique (violeiro), Pe-
dro Sertanejo e Ezequias 
(acordeão) irão apresentar 
repertório de modas de 
viola.
Serviço
Local: Centro Cultural To-
ninho Mendes
Endereço: Praça Cel. Vito-
riano, n º01/ Centro
Data: 30/06/2017
Das 19h às 21h30

Deputada Pollyana reivindica 
canalização de córrego em 

Tremembé
A deputada federal Pollya-
na Gama (PPS) encami-
nhou ofício ao Ministério
da Integração Nacional, 
solicitando atendimento a 
duas obras para a
cidade de Tremembé, en-
tre elas a canalização a céu 
aberto e contenção
das margens do córrego do 
Moinho.
A Prefeitura elaborou o 
projeto executivo da obra, 
já aprovado no
Fundo Estadual de Recur-
sos Hídricos, devidamente 
licenciado e
outorgado junto aos ór-
gãos licenciados – Cetesb 
e DAEE. O valor da
obra está avaliado em R$ 
40,8 milhões.
Segundo o secretário de 
Planejamento da Prefeitu-
ra, Emerson Kiogi
Tanaka, a obra foi dividi-
da em dez etapas. A verba 
para execução da

primeira etapa, orçada em 
R$ 2,7 milhões, foi libera-
da pelo Governo do
Estado.
Plano de manejo
A outra obra é a execução 
do Plano de Manejo da 
ARIE (Área de
Relevante Interesse Eco-
lógico) da Pedra Branca, 
localizada no bairro
Poço Grande. Trata-se de 
realização de estudo e le-
vantamento das
características físicas e 
biológicas do local, que 
deverá ser
realizado por equipe espe-
cializada, incluindo plano 
de uso do local,
com mapeamento de áreas 
e determinação das limita-
ções de uso.
O Plano de Manejo con-
templa ainda locais de in-
teresse para pesquisas e
estudos científicos. O 
custo está orçado em R$ 

500.000,00.
Pollyana defendeu as rei-
vindicações de Tremembé, 
porque no córrego do
Moinho a tubulação está 
danificada, a terra ao redor 
está cedendo,
conforme laudo da Defe-
sa Civil do município. No 
documento, a
parlamentar anexou fotos 
mostrando que uma resi-
dência foi danificada
devido ao problema.
Ela disse que a situação é 
grave, por isso a Defesa 
Civil apontou a
necessidade da obra a fim 
de evitar novos alagamen-
tos na área e o
comprometimento total do 
imóvel.
A deputada fez apelo ao 
Ministério, “em prol da 
segurança” dos
moradores, que o pedido 
seja analisado com urgên-
cia.

Escolas do Trabalho de 
Taubaté oferecem 1.037 

vagas para cursos
profissionalizantes

Em julho as Escolas do 
Trabalho de Taubaté esta-
rão com 1.037 vagas aber-
tas, com destaque para as 
áreas de informática, au-
tomotiva, construção ci-
vil, artesanato, industrial, 
beleza, gestão, idiomas e 
moda.
Serão disponibilizados 38 
cursos: Designer de So-
brancelhas, Maquiagem, 
Manicure e Pedicure, Car-
tonagem, Entrelaçamen-
to de Pedras, Hardanger, 
Macramê, Patch Apliquê, 
Patchwork , Pintura em 
Tecido, Confecção de Bo-
necas, Bordados Livres, 
Feltro, Crochê, Tricô, Bor-
dado Livre, Ponto Cruz, 
Excel Básico, Word Avan-
çado, Informática Básica, 
Montagem e Manutenção 
de Microcomputador, Di-
gitação, Informática da 
Melhor Idade, Auxiliar 
Administrativo, Assistente 
Administrativo, Operador 
de Logística, Assistente de 
Recursos Humanos, Ins-
petor de Qualidade, Corte 
e Costura, Espanhol Bási-

co, Inglês Básico, Alemão 
Básico, Francês Básico, 
Inglês Intermediário,  Es-
panhol Intermediário, Ele-
tricista Instalador, Funi-
leiro de Brilho e Desenho 
Técnico Mecânico.
Há cursos que são certifi-
cados pelo Senai, sendo os 
de Excel Básico, Auxiliar 
Administrativo, Assistente 
Administrativo, Operador 
de Logística, Assistente 
de Recursos Humanos, 
Word Avançado, Inspetor 
de Qualidade, Eletricista 
Instalador, Funileiro de 
Brilho, Montagem e Ma-
nutenção de Microcom-
putador, Desenho Técnico 
Mecânico e Informática 
Básica.
Alguns cursos exigem co-
nhecimentos específicos 
como pré-requisito. Para 
os cursos de Confecção 
de Bonecas e Patchwork, 
é preciso que os interes-
sados tenham noções de 
costura. Já para se inscre-
ver no curso de Alemão 
Básico é indispensável ter 
o Inglês Básico. Os cursos 

de Word Avançado e Mon-
tagem e Manutenção de 
Micro exigem o curso de 
Informática Básica; e para 
fazer o curso de Informáti-
ca Básica é necessário que 
o candidato saiba digitar.
Para efetuar a inscrição, os 
interessados têm que apre-
sentar cópias do CPF, RG, 
comprovante de endereço 
e comprovante de escola-
ridade. As unidades ofe-
recem cursos com idade a 
partir dos 14 anos, sendo 
que alguns exigem funda-
mental completo e outros 
o incompleto.
Mais informações sobre 
data de inscrição de cada 
curso e pré-requistos es-
tão disponíveis em www.
taubate.sp.gov.br/escolas-
dotrabalho ou podem ser 
esclarecidas através do te-
lefone 3622- 1170.
Serviço
Escola do Trabalho de 
Taubaté
Cursos profissionalizan-
tes: 1.037 vagas
Inscrições – julho/2017
Telefone: 3622 1170

à torcida que tem compa-
recido aos jogos. 
As jogadoras Waleska 
(3) e Liandra (2) fo-
ram as autoras dos gols 
da equipe de Pindamo-
nhangaba, que jogou 
com: Raissa e Ana Luísa  
(goleiras), além das me-
ninas de linha: Waleska, 
Dihh, Débora, Liandra, 
Samantha, Duda, Caah 
Santos e Michelly. A equi-
pe tem à frente o técnico 
Marcio Silva e a assistente 
Thayla Avelar.
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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

Cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. Ela está a todo o momento inventando 
novas e perigosas brincadeiras que deixam 
qualquer mãe ou pai de cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, 
aí mesmo é que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir o que há de 
misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem mais relaxados pelo fato 
da criança conhecer o ambiente é preciso estar sempre atenta a possíveis situações de 
risco, evitando desta forma os acidentes domésticos. O segredo é não privar seus fi-
lhos da liberdade de brincar e explorar o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro 
para que eles possam desfrutar do laser sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro 
nem próximo de baldes ou bacias com água, instale grades ou redes de proteção em 
todas as janelas, bloqueie os acessos das escadas, proteja as tomadas e fios desencapa-
dos e mantenha os produtos de limpeza, objetos cortantes, fósforos e isqueiros longe 
do alcance das crianças.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando fardos pesados. 
Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 anos é muito. 
Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa do homem e serás seu melhor amigo. 
Comerás os ossos que eles te jogarem, viverás 30 anos e serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei ossos, mas viver 30 anos é 
muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo macaquices, serás 
divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraçadas, mas viver 
20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, usarás sua 
inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. Dominarás o mundo e 
viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos animais, mais vi-
ver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, os 10 anos que o cachorro 
não quis e também os 10 anos que o macaco dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: está bem, viverás 30 anos como homem, casarás 
e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as contas e carregando fardos, 
serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos como cachorro, vigiando a casa e de-
pois ficarás velho e viverás 10 anos como o macaco, pularás de casa em casa de um 
filho para outro e ficarás fazendo macaquices para divertir seus netinhos. 

Mensagens

Há uma grande confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para 
justificar as dificuldades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que 
acreditam na reencarnação, tudo que alguém está vivendo nesta existência é cármico, 
conseqüências de suas ações em vidas passadas. Assim, uma experiência ruim não é 
um castigo, mas sim o resultado de uma ação passada, que traz à pessoa a oportuni-
dade de se corrigir.
***
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 
realistas e não criam falsas expectativas. Mobilizam-se e usam suas energias para 
chegar aonde desejam, sem perder tempo e forças com decepções inúteis. As desilu-
sões que nos criam as fantasias 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

Que seja feita a vontade de Deus.

Quando descanso, descanso no amor.

Bom em tudo, bom em nada.

Quem pensa pouco erra muito.

Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.

Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.

Haja ou não deuses, deles sempre seremos servo.

A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.

Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo. 

Subdesenvolvimento não se improvisa, ele é obra de séculos.

A vitória pertence aos mais perseverantes.

Em política quando mais ela muda, mais é a mesma coisa.

A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.

Levo no coração quem me deixou na solidão.

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.

Uma vez perdido o sentido ético, torna-se difícil recuperá-lo.
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Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da 
Comarca de Tremembé - SP

Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12) 3672-1628 - 12120-000 Tre-
membé - SP 

E D I T A L

Existem neste Tabelionato, sito à Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12)
3672-1628 - 12120-000 - Tremembé - SP, para serem PROTESTADOS os títulos 
abaixo discriminados cujos Devedores ou Sacados, não foram encontrados. Por 
não ter sido possível localizar os responsáveis pelos referidos títulos, os intimo 
para os fins de direito, e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a presente 
intimação, os notifico do competente protesto. Conforme normas de serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, fica autorizado o pagamento do título em dinhei-
ro, quando o valor não exceder o correspondente a 50 (cinquenta) Ufesp´s, o que 
equivale a R$ 0,00. Quando se tratar de valor superior, o pagamento do título 
só poderá ser efetuado através de cheque administrativo ou visado, emitido por 
estabelecimento bancário, mas, sempre no valor correspondente apenas ao da 
obrigação, em nome e a ordem do apresentante e pagável na praça deste Tabe-
lionato, sem prejuízo das custas e emolumentos devidos, que serão pagos em 
dinheiro, no ato e em apartado. Certifico que esta relação se acha em lugar de 
acesso ao público, no horário das 11:00 às 17:00hs. horas.

O prazo para pagamento dos títulos é até o dia 30/06/2017.

Protocolo : 22 - 26/06/2017
Devedor : JEFFERSON TADEU SEIDEMANN
Documentos : CPF 280.476.598-98
Espécie : DMI

Protocolo : 23 - 26/06/2017
Devedor : LEONARDO CESAR DOMICIANO
Documentos : CPF 395.840.058-20
Espécie : DMI

Protocolo : 29 - 26/06/2017
Devedor : LARA SIMONE CRUZ DE TOLEDO
Documentos : CPF 122.000.718-84
Espécie : CDA

Protocolo : 30 - 26/06/2017
Devedor : ANDERSON GONAAALVES REICHE
Documentos : CPF 372.408.228-26 477
Espécie : CDA

Protocolo : 31 - 26/06/2017
Devedor : ROSIANI APARECIDA RIBEIRO DA COSTA
Documentos : CPF 281.689.378-21
Espécie : CDA

Protocolo : 32 - 26/06/2017
Devedor : JAIR EVARISTO DA CONCEIAAAAO
Documentos : CPF 265.681.248-85
Espécie : CDA

Protocolo : 33 - 26/06/2017
Devedor : ANA PAULA BERNARDES RAMALHO DE OLIVEIRA
Documentos : CPF 445.923.308-89
Espécie : CDA

Protocolo : 35 - 26/06/2017
Devedor : CRISTIANE DE MIRANDA
Documentos : CPF 256.670.818-57
Espécie : CDA

Protocolo : 37 - 26/06/2017
Devedor : LILIAN APARECIDA DA SILVA
Documentos : CPF 119.456.358-94
Espécie : CDA

Protocolo : 38 - 26/06/2017
Devedor : MOACIR ALVES DA SILVA NETO
Documentos : CPF 357.041.768-95
Espécie : CDA

Protocolo : 39 - 26/06/2017
Devedor : JAIR FRANCISCO DE PAULA
Documentos : CPF 072.489.938-32 245
Espécie : CDA

Protocolo : 40 - 26/06/2017
Devedor : BRAULIO AURELIO DOS SANTOS
Documentos : CPF 276.549.778-83
Espécie : CDA

Protocolo : 41 - 26/06/2017
Devedor : ANAHY MARIA RIBEIRO
Documentos : CPF 315.329.848-39 426
Espécie : CDA
Protocolo : 42 - 26/06/2017
Devedor : ABIGAIL RIBEIRO GOMES
Documentos : CPF 280.857.508-48
Espécie : CDA

Protocolo : 43 - 26/06/2017
Devedor : EMERSON DANTAS PAIXAO
Documentos : CPF 000.579.555-90
Espécie : CDA

Tremembé, 29 de Junho de 2017.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 155, Termo nº 6578
Faço saber que pretendem se casar ALBERTO DE SÁ OLIVEIRA e MIRIÃ 
VALÉRIO ESPURIO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté 
- SP, nascido em 27 de setembro de 1991, de profissão auxiliar administrativo, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Quirico Azzolini, nº 192, 
Jardim Jaraguá, Taubaté/SP, filho de ALBERTO DE OLIVEIRA, de 46 anos, 
nascido na data de 10 de novembro de 1970 e de KARINA DE SÁ E SILVA OLI-
VEIRA, de 42 anos, nascida na data de 8 de fevereiro de 1975, ambos residentes 
e domiciliados em Taubaté/SP, naturais de Taubaté/SP. Ela é natural de Caçapa-
va - SP, nascida em 10 de março de 1994, de profissão assistente de qualidade, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Eça de Queiroz, nº 163, 
Campos do Conde II, nesta cidade, filha de MARCOS RENZETI ESPURIO, 
de 52 anos, nascido na data de 2 de julho de 1964, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Poloni/SP e de DÉBORAH MARIA VALÉRIO ESPU-
RIO, de 48 anos, nascida na data de 10 de junho de 1969, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural de Campinas/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. 

Escola do Feital
recebe apresentação 
de Ópera em Pinda

Sebrae Móvel
estará em Pinda
até sexta-feira

Ginástica Rítmica
de Pinda é vice 

nos Joguinhos da 
Juventude

Rep orienta sobre 
plantas com
propriedades

antiinflamatórias

No último sábado (24), 
aconteceu na Escola Mu-
nicipal João Cesário, bair-
ro Feital, a apresentação 
do projeto Ópera na Esco-
la, com o espetáculo “Pe-
dro e o Lobo”.
O evento, aberto à comu-
nidade, contou com a pre-
sença de 300 pessoas, que 
tiveram a oportunidade de 
participar de conhecer um 
pouco dos sons de alguns 
instrumentos musicais e 
conhecer o gênero operís-
tico.
“Foi uma oportunidade 
única e os alunos demons-
traram muito interesse e 
ficaram  maravilhados”, 
contou a gestora da unida-
de, Rosemar Silva.
O projeto “Ópera na Esco-
la” tem o objetivo de dis-
seminar a música clássica 
para as comunidades que 
habitam no entorno das 

Até sexta-feira (30), o Se-
brae/SP estará com uma 
unidade móvel atendendo, 
das 10h às 16h, na Praça 
Monsenhor Marcondes. 
O serviço será realizado 
graças a uma parceria com 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico. 
O Sebrae Móvel funciona 
como um escritório sobre 
rodas, e consiste em um 
veículo customizado, com 
computador, internet e ar 
condicionado, preparado 
para informar a população.
O objetivo é auxiliar no 
crescimento do empre-
endedorismo da região, 
por isso, os empresários 
e empreendedores são 

As ginastas de Pindamo-
nhangaba conquistaram 
um grande resultado na fi-
nal dos Joguinhos Abertos 
da Juventude. A equipe, 
comandada pela técnica e 
professora Simone Rosa, 
foi vice-campeã geral em 
Presidente Prudente, onde 
está sendo realizada a fase 
final da competição.
Além do vice, foram duas 
medalhas de ouro de La-
vínia Karen nas provas do 
Arco e Maças e um quin-
to lugar de Maria Eduarda 
Subtil na bola. Pindamo-
nhangaba disputou contra 
outras doze cidades.
“Nossa participação foi 
excelente e estamos a cada 
dia melhorando a técnica 
das ginastas. E hoje foi um 
grande treino para os Jo-
gos Regionais, pois Lavi-

Nesta segunda-feira (26), 
o Rep (Roda de Estudo 
de Plantas), promovido 
pelo Cpic (Centro de Prá-
ticas Integrativas e Com-
plementares) realizou o 
estudo sobre plantas an-
tiinflamatórias. As plantas 
medicinais escolhidas para 
tratar sobre o tema foram a 
erva baleeira e a garra-do-
diabo.
A erva baleeira pode ser 
utilizada para auxiliar em 
doenças reumáticas, ou 
como anti-inflamatório, 
analgésico e até em pe-
diatria, podendo ser con-
sumida como chá. Já a 
garra-do-diabo auxilia no 
tratamento de artrite reu-
matóide, artrose, bursite, 
fibromialgia, epicondilite 

escolas públicas do estado 
de São de Paulo.
Além da Escola Munici-
pal João Cesário, o projeto 
foi apresentado também 
na Escola Municipal Prof. 
Manoel César Ribeiro, no 
Crispim. Com o projeto, 
as escolas receberão mate-
rial pedagógico e ativida-
des didáticas vinculadas à 
obra. 
O “Ópera na Escola” 
tem realização da Tuli-
pa Produções Artísticas 
e conta com o patrocí-
nio da Gerdau, por meio 
do Instituto Gerdau e 
copatrocínio da Viação  
Cometa, firmado através 
da Lei Estadual de Incen-
tivo à Cultura – ProAC, e 
é realizado em Pindamo-
nhangaba graças à parceria 
com a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Educação 
e Cultura.

orientados sobre como de-
senvolver o seu negócio, e 
melhorar suas habilidades 
de administração.
A unidade está preparada 
para orientar a população 
através de atendimentos 
individuais ou coletivos, 
para quem deseja abrir ou 
aprimorar seu negócio seja 
Empreendedor Individual 
EI), Microempresa (ME) 
ou Empresas de Pequeno 
Porte (EPP).
O Sebrae busca ensinar 
a população através de 
consultorias como elabo-
rar o planejamento da sua 
empresa, como funciona 
o mercado e as vendas, 
além da importância de ter 
idéias inovadoras para seu 
negócio se destacar.

nia Karen e Maria Eduarda 
Subtil irão nos representar 
em Caraguatatuba em ju-
lho nos Jogos Regionais”, 
destacou a técnica Simone 
Rosa, que subiu ao pódio 
para receber o troféu do 
vicecampeonato geral da 
modalidade.
A cidade de Atibaia ficou 
com o primeiro lugar na 
geral e o terceiro foi para 
São José do Rio Preto.
Pinda voltou a competir 
na terça-feira, na final do 
judô - até o fechamento 
desta edição, o resultado 
ainda não havia sido di-
vulgado. Nesta quarta-fei-
ra (28), foram iniciadas as 
provas finais do atletismo 
e, na sexta-feira (30), a gi-
nástica artística encerra a 
participação de Pindamo-
nhangaba na competição.

e tendinite.
O próximo tema será sobre 
plantas que ajudam a con-
trolar a obesidade, no dia 
31 de julho, às 14 horas.  
O evento é gratuito e 
destinado aos profis-
sionais da saúde e inte-
ressados em geral. Para  
participar, é só compare-
cer na sede do Cpic, na 
Rua Albuquerque Lins, 
n°245, em frente ao prédio 
da Receita Federal.
Programação:
31 de Julho – Obesidade - 
Dr. João
28 de Agosto – Herpes - 
Dra. Ticiana
25 de Setembro – Coleste-
rol - Dra. Beatriz
30 de Outubro - Feridas / 
Calêndula


