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Secretaria de Educação 
divulga cronograma de 
inscrições para alunos 

fora da rede em Taubaté

A Secretaria de Educação 
abre a partir da próxima 
semana as inscrições para 
alunos que pretendem in-
gressar em 2018 na rede 
municipal de ensino. O 
atendimento acontece às 
segundas, quartas e sex-
tas-feiras, das 8h às 11h, e 
as terças e quintas-feiras, 
das 14h às 17h, à rua Ita-
nháem, 37, Jardim Russi.
Os pais ou responsáveis 
devem comparecer muni-

dos dos seguintes docu-
mentos originais e cópias: 
comprovante de endereço 
atual (em nome do respon-
sável), RG do responsável 
e certidão de nascimento/
RG da criança. Para Ma-
ternal I e Berçários I e  II o 
cadastramento é feito du-
rante todo o ano. Confira 
as datas de inscrição, de 
acordo com o nível esco-
lar: – 9º e 8º anos – 2 e 3 
de outubro

– 7º e 6º anos – 5 e e 6 de 
outubro
– 5º e 4º anos – 9 e 10 de 
outubro
– 3º e 2º anos – 16 e 17 de 
outubro
– 1º ano – 17 e 18 de ou-
tubro
– Jardim – 19 e 20 de ou-
tubro
– Maternal II – 23 e 24 de 
outubro
– Maternal I, Berçário II e 
I – durante todo o ano

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

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 

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 

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.

Para o, dia das crianças 
Brinca Kids em

Tremembé oferece seus 
produtos e serviços

Em Tremembé a loja Brin-
ca Kids localizada na Rua 
Nossa Senhora da Guia 19 
centro Tremembé Tel 12 – 
99711 8090 e 99795 7792 

oferece serviços e produ-
tos para festas de crianças. 
Lá são encontrados brin-
quedos para uso individual 
e coletivo onde as crianças 

podem brincar à vontade 
com muita alegria e se-
gurança. Faça a alegria de 
seus filhos e amigos esta é 
a oportunidade.

Plano Municipal de
Turismo de Caçapava é 

aprovado na Câmara
O Plano Municipal de 
Turismo de Caçapava foi 
aprovado, por unanimida-
de, na sessão da Câmara 
Municipal do último dia 
19 de setembro. O Plano é 
o instrumento que orienta-
rá as ações de desenvolvi-
mento do turismo a curto, 
médio e longo prazo de 
Caçapava, e compõe o pro-

cesso que será protocolado 
na Assembleia Legislativa 
de São Paulo, pleiteando o 
título de Município de In-
teresse Turístico (MIT).
Caso a classificação do 
MIT seja aprovada, Ca-
çapava receberá recursos 
para investimento no setor 
de turismo. O MIT foi ins-
tituído pela Lei Estadual 

1261/2015 e prevê a con-
templação de 140 muni-
cípios. Até o momento 40 
municípios já foram con-
templados, restando ainda 
100 vagas a serem pre-
enchidas até o final desse 
ano. Uma das 25 metas do 
Plano Municipal é tornar o 
turismo um fator gerador 
de emprego e renda.
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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.

Prefeitura lança campanha 
Cidade Limpa I Nossa

Caçapava

A Prefeitura de Caçapava 
está empenhada em man-
ter a cidade limpa e con-
ta com a ajuda de toda a 
população. “Cidade Lim-
pa Nossa Caçapava”, é 
o tema da campanha que 
visa alertar sobre as con-
sequências do descarte ir-
regular do lixo e orientar 
as alternativas corretas de 
descarte.
A Prefeitura de Caçapa-
va concentra esforços em 
ações como a varrição, re-
colhimento do lixo descar-
tado irregularmente, capi-
na dos canteiros e limpeza 
de terrenos e áreas institu-
cionais, além da instalação 
e manutenção de lixeiras.
Porém, há situações que 
vão na contra-mão da ló-
gica, do bom senso e de 

qualquer esforço da admi-
nistração por uma cidade 
mais limpa, mais bonita 
e mais saudável, como o 
descarte irregular do lixo, 
que suja as ruas, poluí os 
rios, entope os bueiros, 
além de prejudicar o meio 
ambiente, já que alguns ti-
pos de materiais demoram 
mais de 300 anos para se 
decompor. Todos podem 
e devem fazer algo para 
melhorar a limpeza públi-
ca da cidade. Ao evitar o 
descarte inadequado, seja 
em vias, terrenos e ca-
nais, o morador exerce um 
ato de cidadania e contri-
bui com a manutenção da 
limpeza urbana. Também 
é de extrema importância 
a conscientização de toda 
população para promover 

atitudes corretas e, conse-
quentemente, ser exemplo.
Móveis velhos, pneus 
inservíveis, restos de 
construção civil (até um 
carrinho de mão), lixo ele-
trônico, entre outros mate-
riais, são recolhidos pela 
Prefeitura de Caçapava 
através do DSM (Depar-
tamento de Serviços Mu-
nicipais), que dá destino 
correto aos materiais. As 
solicitações podem ser 
agendadas pelo telefone 
(12) 3652-9351.
A população também pode 
fazer denuncias através do 
DSM (12) 3652-9351 ou 
da Defesa Cívil 199. Aju-
de nossa cidade ficar lim-
pa, só depende de você. 
Falta de educação? Aqui 
não!

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.

Ponte do Paraíba recebe
iluminação de LED em Pinda

O projeto de iluminação 
pública da Prefeitura de 
Pindamonhangaba con-
tinua em andamento. Na 
última semana, foram ins-
taladas lâmpadas LEDs na 
ponte do Rio Paraíba, que 
dá acesso à Rodovia Dr. 
Caio Gomes Figueiredo, 
importante via de acesso 
aos bairros rurais, como 
Núcleos Turísticos Ribei-
rão Grande e Piracuama, e 
a Campos do Jordão.

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Ser-
viços Públicos, as lâmpa-
das de LEDs são as mais 
eficientes, pois são econô-
micas, duram mais e cau-
sam menor impacto am-
biental.
O projeto de ilumina-
ção planeja atender cer-
ca de 19 mil pontos em 
todo município. Além 
da redução do consu-
mo de energia, o que irá  

gerar economia, os LEDs 
possuem também baixo 
custo de manutenção e au-
xiliam os munícipes, pois 
a cidade iluminada de for-
ma correta orienta melhor 
os motoristas e garante 
mais segurança.
Receberam a nova ilumina-
ção locais como o viaduto 
central, Avenida Coronel 
Fernando Prestes, Praça 
Monsenhor Marcondes, 
Rua Deputado Claro Cé-
sar - até o Museu Histórico  
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina.
As lâmpadas substituídas 
serão reaproveitadas em 
áreas com necessidade, 
tais como bairros urbanos 
e áreas rurais para reforço 
de iluminação.
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Pindamonhangaba
comemora Mês da Educação

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação 
e Cultura, irá promover, 
no mês de outubro, uma 
mostra de filmes e um ci-
clo formativo com HTPCs 
temáticos para falar sobre 
educação. As atividades 
temáticas serão para ce-
lebrar o dia do professor, 
comemorado no dia 15 de 
outubro.
A mostra de filmes será 
nas quartas-feiras, às 19 
horas, no Palacete 10 de 
Julho.
A primeira exibição será 
no dia 4 de outubro, e será 
apresentado o documen-
tário nacional “Nunca me 
sonharam”, com direção 
da Cacau Rhoden e clas-
sificação de 10 anos. O 
documentário mostra os 
desafios e as expectativas 
de quem está presente na 
realidade do Ensino Mé-
dio nas escolas públicas 
do Brasil, na visão de pro-
fessores, gestores, alunos 
e especialistas.
A segunda produção será 
apresentada no dia 11, e 
terá a exibição de outro 
documentário da diretora 
Cacau Rhoden, chamado 
“Tarja Branca”. O docu-
mentário busca, através de 
depoimentos, exaltar a im-
portância do brincar, tra-

zendo diversas brincadei-
ras tradicionais presentes 
na nossa cultura popular.
No dia 18, terá a exibição 
do documentário “Pro dia 
nascer feliz”, com a di-
reção do João Jardim e 
classificação de 10 anos. 
A produção expõe de-
poimentos de estudantes 
sobre seus receios no am-
biente da rede pública e 
particular.
O último documentário 
será no dia 25, e será exi-
bida a produção do diretor 
Antonio Sagrado, “Quan-
do sinto que já sei”. O 
intuito do documentário 
é provocar uma reflexão 
sobre o modelo tradicional 
de ensino, apresentando 
projetos educacionais ino-
vadores do Brasil.
As exibições são gratuitas 
e abertas ao público, e as 
sessões são limitadas a 50 
lugares. O Palacete 10 de 
Julho fica localizado na 
rua Deputado Claro César, 
n°33, centro.
Palestras temáticas
O ciclo formativo de HTP-
Cs começa com a palestra 
“Ensinar a escrever nos 
anos iniciais: da alfabeti-
zação à produção de tex-
tos”, na segunda-feira (2), 
às 18h30, no Auditório da 
Faculdade Anhanguera. O 
segundo será “Os desafios 

da diversidade sexual na 
escola”, no dia 03 (terça-
feira), às 14 horas, no Pa-
lacete Dez de Julho.
A próxima palestra será 
“Escola como local seguro: 
trabalhando com o pensar, 
o sentir e o querer”, no dia 
10 (terça-feira), às 18h30, 
no Auditório da FABAD. 
No dia 16 (segunda-feira), 
às 18h30, no Auditório da 
Faculdade Anhanguera, o 
tema será “Financiamento 
público da educação”. Já 
no Palacete Dez de Julho, 
no dia 17 (terça-feira), às 
14 horas, “Educação de jo-
vens e adultos: uma educa-
ção inclusiva, uma escola 
acolhedora” será o tema 
discutido.
O último assunto será “+ 
Meninas + Ciências + 
Matemática”, no dia 24 
(terça-feira), às 18h30, no 
Auditório da Faculdade 
Anhanguera.
O evento é voltado para 
os educadores da rede 
municipal de ensino de 
Pindamonhangaba, po-
rém a partir de segun-
da-feira (2), os interes-
sados em geral poderão  
se inscrever presencial-
mente na Secretaria de 
Educação e Cultura, lo-
calizada na rua Fortunato 
Moreira, 155, centro, ou 
pelo telefone 3644-1570.

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA - A P. M. de Po-
tim torna pública a abertura dos envelopes de Proposta de Preços referente 
a Tomada de Preços N°002/2017 – Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para execução de reforma na escola municipal “Amador Galvão 
César”. Data da realização: 02/10/2017 – às 09:00 hs no setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal, Praça Miguel Correa dos Ouros, nº 101, Centro, 
Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 055/2017. Objeto: Regis-
tro de Preços para aquisição de material pedagógico. Data da realização: 
11/10/2017 às 13h30min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

Taubaté oferece acesso à 
leitura para pessoas com 

deficiência visual e motora
A Biblioteca Municipal 
Professor José Jeronymo 
de Souza Filho foi con-
templada em um concurso 
promovido pela Secretaria 
de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de 
São Paulo.
O concurso selecionou 
projetos de bibliotecas 
públicas interessadas em 
receber equipamentos de 
tecnologia assistiva capa-
zes de assegurar o acesso 
à leitura para pessoas com 

deficiência visual e moto-
ra.
Os projetos foram selecio-
nados por uma comissão 
julgadora e os vencedores 
receberam kit de equi-
pamentos e treinamento 
necessário para sua utili-
zação. O kit recebido pela 
Biblioteca Central contém 
computador, ampliador 
automático, scanner leitor 
de mesa, teclado amplia-
do, mouse estacionário, 
software de voz sintetiza-

da para atuação com o sof-
tware leitor de tela NVDA 
(leitor de tela em código 
aberto para Windows que 
ajuda deficientes visuais 
na inclusão digital), um 
display braile e impresso-
ra braile.
O uso dos equipamentos é 
gratuito e oferecido de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, na Biblioteca que 
fica na Praça Parque Dr. 
Barbosa de Oliveira, no 
Centro.
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Especialista faz
palestra sobre cultura 
do milho em Taubaté

Terceira Etapa do
Circuito Taubateano de 

Corrida de Rua
abre inscrições

Prefeito de Caraguá
recebe visita de

diretores da Associação
de Quiosques

O Sindicato Rural de 
Taubaté recebe na próxi-
ma terça-feira, dia 3 de 
outubro, a palestra “Otimi-
zação da cultura do milho 
para a produção animal”.
A palestra será ministrada 
às 19h pelo professor dou-

A partir desta semana, se-
rão abertas as inscrições 
para a Terceira etapa do 
Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua. Pode se 
inscrever nesta data quem 
já participou da segunda 
etapa. Os demais atletas, 
podem se inscrever no dia 
3, terça-feira e no dia 5 
quinta-feira se ainda tiver 
vagas.
  Os interessados devem 
comparecer a Secretaria 
de Esportes e Lazer das 9h 
às 17h, Rua Edmundo Mo-
rewood, nº 331, Vila Ed-
mundo. Para participar é 
preciso apresentar um do-
cumento com foto. Além 
disso, cada pessoa pode 
fazer a sua e mais três ins-
crições para a corrida. As 
inscrições são gratuitas e 
limitadas a 1.000 partici-
pantes.
A 3ª Etapa do Circuito 
Taubateano de Corrida de 
Rua 2017 acontece no dia 
29 de outubro, domingo, 

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior, rece-
beu hoje (2/10) pela ma-
nhã a visita de integrantes 
da diretoria da Associação 
de Quiosques de Caragua-
tatuba (AQC). A pauta da 
reunião foi a regularização 
do uso dos quiosques nas 
praias. Além do prefeito, 
participaram do encon-
tro o secretário de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca, Marcel Giorgeti, a 
presidente da AQC, Mar-
garida Josefa Fernandes, 
o vice-presidente Jair da 
Costa Bueno, além de di-

tor Luiz Gustavo Nussio, 
diretor da Esalq-USP.
O evento é realizado pela 
Prefeitura de Taubaté, por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento e Inovação, 
com o objetivo de valori-
zar o setor agropecuário e 

com largada às 8h do Par-
que do Sedes. A entrega do 
kit será feita um dia antes, 
no dia 28, sábado,  das 9h 
às 17h, na Secretaria de 
Esportes e Lazer.
O regulamento e o calen-
dário das etapas, das ins-
crições e da entrega dos 
kits estarão disponíveis no 
site: www.taubate.sp.gov.
br.
O Circuito – Este ano o 
circuito acontece em qua-
tro etapas, dividas em 
masculino e feminino, em 
13 modalidades, de acor-
do com a idade dos parti-
cipantes, a partir dos sete 
anos.
O circuito atende tam-
bém a categoria especial, 
para atletas portadores de 
deficiência. Na categoria 
especial, os participantes 
serão divididos em cinco 
categorias diferentes, sen-
do: cadeirantes (CAD 2 ou 
3 rodas), deficientes visu-
ais (DV), atletas amputa-

retores da entidade.
Durante a reunião, ficou 
decidida criação de uma 
comissão para acompa-
nhar os trabalhos de regu-
larização dos quiosques.
Para a presidente da AQC, 
Margarida Josefa Fer-
nandes, o encontro com 
o prefeito foi proveitoso. 
“Fiquei feliz em ver a dis-
posição do Aguilar Junior 
em nos ajudar”, disse ela.
O vice-presidente da enti-
dade, Jair da Costa Bueno, 
acredita que o prefeito está 
decidido encontrar uma 
solução para os comer-

unir produtores, técnicos, 
estudantes e juventude ru-
ral.
O recinto de exposições do 
Sindicato Rural de Tauba-
té fica na avenida Dr. Fé-
lix Guisard Filho, 3.001, 
Monte Belo.

dos de membros inferiores 
(AMP-MI), atletas defi-
cientes de membros supe-
riores (MS) e deficientes 
intelectuais (DI).
O evento conta com dife-
rentes distâncias de acordo 
com a idade dos corredo-
res, sendo as provas de 
5.000m para os inscritos 
maiores de 17 anos.
O circuito é composto da 
seguinte maneira: 1ª etapa, 
que já ocorreu no dia 30 de 
julho no Parque do Itaim; 
2ª etapa realizada no dia 
17 de setembro no Sesc; 3ª 
etapa – dia 29 de outubro 
no Parque do Sedes e a 4ª 
etapa – dia 2 de dezembro 
na Avenida do Povo.
No dia 12 de outubro, tem 
a etapa especial do Dia das 
Crianças, com 500 par-
ticipantes até 12 anos de 
idade já inscritos. A etapa 
será realizada no Parque 
do Sedes, a partir das 8h 
com provas de 100 a 1.000 
metros.

ciantes de quiosques.
No encerramento da visi-
ta, Aguilar Junior esclare-
ceu: “Tudo o que estiver 
dentro da legalidade e das 
regras será feito no sentido 
de dar garantias aos quios-
queiros para que eles pos-
sam continuar exercendo 
seu trabalho. Isso é impor-
tante para o turismo e para 
toda a cidade”.
A comissão que será for-
mada para tratar do as-
sunto deverá se reunir no-
vamente esta semana para 
dar continuidade às trata-
tivas.

Escola Municipal desenvolve
projeto a favor da paz em 

Pindamonhangaba

A Escola Municipal Profª 
Regina Célia Madureira de 
Souza Lima, do Arareta-
ma, realizou, no dia 21 de 
setembro, uma sensibiliza-
ção em comemoração ao 
Dia Internacional da Paz, 
instituído pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) como um dia de 
cessar-fogo e de não-vio-
lência em todo o mundo. 
De acordo com informa-

ções da professora Daniela 
da Silva Paula, esse foi um 
dia não apenas para pen-
sar na paz, mas sim para 
se fazer algo a favor da 
paz. “Vestidos de branco, 
alunos e professores reu-
niram-se para cantar a mú-
sica ‘A paz’, interpretada 
pela Banda Roupa Nova, 
que nos remete ao mundo 
de amor que desejamos”, 
explicou.

As crianças puderam ainda 
plantar uma muda de árvo-
re - lembrando que o dia 
da Árvore é comemorado 
nesse mesmo dia - simbo-
lizando a importância da 
sustentabilidade. Carta-
zes de conscientização e 
mensagens de esperança 
ilustraram e reforçaram 
a importância de se viver 
em harmonia, com mais 
respeito e tolerância.


