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A GAzetA dos Municípios

Teatro no Horto
Municipal de Tremembé

Pinda participa do evento
Revelando São Paulo

Departamento de Assistência
Social de Pinda promove capacitação

Moreira César recebe
primeiro Ponto de Entrega 

de entulho e resíduos

O evento Revelando São 
Paulo aconteceu do dia 19 
(sexta-feira) ao dia 23 (ter-
ça-feira) de setembro, das 
9 às 21 horas, no Parque 
do Trote (SP), onde a ci-
dade de Pindamonhanga-
ba esteve presente. 
O evento é uma realização 
da Secretaria de Estado 
da Cultura por meio da 
organização social ABA-
ÇAÍ com o objetivo de 
promover encontros de                               
manifestações culturais de 
todo o Estado de São Pau-

No último fim de semana, 
o Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitura 
promoveu aos técnicos do 
CRAS (Centro de Refe-
rência de Assistência So-
cial) e CREAS (Centro de 
Referência Especializada 
em Assistência Social), 
uma capacitação de articu-
lação entre os serviços de 
proteção básica e proteção 
social especial.

Pindamonhangaba está 
criando o primeiro PEV 
– Ponto de Entrega Volun-
tária, no bairro Liberdade, 
em Moreira César. O local 
está sendo criado para o 
descarte correto de mate-
riais inservíveis, como en-
tulho de construção, restos 
de poda, móveis e equipa-
mentos domésticos, além 
de pilhas, baterias, lâmpa-
das e óleo de cozinha, que 
serão direcionados para a 
reciclagem.
O PEV está sendo constru-
ído na Avenida Joaquim 
Garcia de Paula, na exten-
são da Escola Municipal 
“José Gonçalves da Silva 
– Seu Juquinha” e da cre-
che do Liberdade.
De acordo com o subpre-
feito de Moreira César, 
Nilson Luís de Paula San-
tos, este primeiro PEV é 
um projeto piloto, que visa 

lo.
O festival contou com di-
versas atividades cultu-
rais, sendo elas: Culinária, 
Artesanato e Manifesta-
ções de Grupo Popular. 
Pinda foi representada na 
Gastronomia com o Café 
Caipira, de Sérgio Calli-
po e com o Bolinho Aca-
rajé, de Marta Bissoli. As 
Manifestações de Grupo 
Popular ficaram por con-
ta da Congada – dança 
típica de Pinda e Felipe                                             
Callipo representando 

De acordo com in-
formações do                                                            
Departamento de Assis-
tência Social, os CRAS 
atuam na proteção básica 
e têm como objetivo aten-
der usuários e familiares 
por meio de ações preven-
tivas, a fim de fortalecer e 
garantir o acesso aos direi-
tos sociais. E os  CREAS 
atendem usuários e famí-
lias que se encontram em 

conscientizar a população 
sobre os locais adequados 
para o descarte de lixo e 
entulhos. Serão quatro ca-
çambas a cada mês, com 
a presença de um funcio-
nário para auxiliar os mu-
nícipes. O PEV será rea-
lizado em parceria com a 
Coletora Pioneira.
“O PEV é uma área públi-
ca instalada em local ade-
quado, cuidadosamente 
escolhido para receber re-
síduos de pequenos gera-
dores. O volume máximo 
de cada entrega é de um 
metro cúbico, equivalente 
a um porta malas de carro 
de passeio ou a caçamba 
de um utilitário pequeno”, 
explicou o subprefeito. 
Ele lembrou, ainda, que ao 
lado do PEV será constru-
ída uma área de lazer, com 
academia da melhor idade 
e parque infantil.

com seu artesanato de Arte 
Sacra.
O turismo também repre-
sentou a cidade por meio 
do Circuito Mantiqueira, 
levando todos os pontos 
turísticos públicos e priva-
dos da cidade para exposi-
ção.
De acordo com o diretor 
de Cultura, Alcemir Pal-
ma, “o evento é um impor-
tante espaço para mostrar 
a amplitude cultural artís-
tica que a cidade de Pinda-
monhangaba oferece”.

situação de risco social ou 
que tiveram seus direitos 
violados.
Mais informações so-
bre esses programas 
sociais podem ser ob-
tidas pelo telefone 
3643-1607/1609 ou no                                                                   
Departamento de Assis-
tência Social, que está lo-
calizado na rua Euclides 
Figueiredo, 92, Alto do 
Cardoso.

Além de Moreira César, a 
Prefeitura vai instalar mais 
três PEVs na cidade: no 
Araretama, no Maria Áu-
rea e em um quarto local 
ainda a ser definido.  
BOX:
O que PEV recebe?
O local receberá: sobras 
de construção, reforma ou 
demolição; tábuas, tijolos, 
frações, tubulações, pisos 
e materiais de acabamen-
to; móveis e equipamentos 
domésticos: sofás, cadei-
ras, geladeiras, armários 
(desmontados); sobras de 
podas de jardim; madei-
ras; pilhas e baterias; óleo 
de cozinha usado; lâmpa-
das fluorescentes inteiras 
(até 4 por entrega) e pneus 
(até 4 por entrega). O PEV 
não recebe: lixo orgânico, 
animais mortos, materiais 
recicláveis, lixo hospitalar, 
volumes acima de 1m³.
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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.
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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 açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser re-
frescante, depois por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os 
músculos e previne câimbras, além de combater o stress e o desgaste físi-
co. A forma mais recomendada de consumo do açaí é em vitaminas. Pode 
ser com banana e laranja, com morango picado, com melancia e mel ou 
com guaraná. Em todas as vitaminas, o ideal é adicionar água e bater no 
liquidificador. Se for adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca guar-
de a vitamina, ela deve ser consumida imediatamente.
***
A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e 
mudando o planeta de forma irreversível, mas não é só a natureza que 
sofre com isso. O homem também corre sério risco de deixar de exis-
tir. Sabe-se que o aquecimento global está acontecendo em ritmo muito 
acelerado, por causa das atitudes tomadas pelo homem. Antes mesmo da 
metade do Século 21, será impossível viver nos continentes que atual-
mente são habitados e a população migrará para os pólos. Porém, os pólos 
também estão sendo afetados pelo aquecimento global e poderá deixar de 
existir. O habitat, porém, não é o único problema que o ser humano vai 
enfrentar. Com o aquecimento, a agricultura e a pecuária serão cada vez 
mais escassas, matando muitos humanos de fome antes que o final do 
século chegue. Apesar de catastrófica, muitos cientistas confirmam essas 
hipóteses e pedem pela mudança imediata de hábitos dos homens.

Humor

Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras 
em apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!
***
Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, 
diz para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso 
tenho que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que 
eu te dei hoje?
***
A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não 
atingir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozi-
nho. A humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os 
homens caminharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca 
da paz. Os homens não se entendem por quê? Porque eles não esten-
dem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando 
deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando 
deveriam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem 
todos os homens perceberam que a meta é a mesma e uma só é a espe-
rança. A esperança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silêncio, a 
caminhada dos homens.
***
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 acrescer não é 
fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.
  
Pensamentos, provérbios e citações
  
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
Uma pessoa fechada jamais abrirá seus horizontes.
Homens idosos são sempre jovens para aprender com lucro.
Suave é a água donde a correnteza é profunda.
A humildade é o esforço do amor.

Aguilar Junior cria
Conselho Municipal

da Juventude em Caragua

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior, en-
caminhou ao Legislativo 
o projeto de lei que cria 
o Conselho Municipal de 
Juventude (Conjuve).  A 
proposta foi aprovada una-
nimidade na noite desta 
terça-feira (02/10) na Câ-
mara da cidade.
O Conjuve será o órgão 
colegiado permanente de 
caráter consultivo, deli-
berativo, supervisor, con-
trolador e fiscalizador das 
políticas públicas direcio-
nadas à juventude, vincu-
lado ao Gabinete do Pre-
feito.
Entre as atribuições do 
Conselho Municipal da 
Juventude está o estudo, 
discussão e proposição de 
planos e projetos relacio-
nados à juventude, bem 
como colaborar com a ad-
ministração municipal a 
implementação de políti-
cas públicas voltadas para 
o atendimento das necessi-
dades da juventude.
Outra importante ação do 
Conjuve será a proposição 
de canais de participação 
dos jovens junto aos ór-
gãos municipais e fomen-
tar o associativismo juve-
nil.
E por fim, examinar pro-

postas, denúncias e quei-
xas relacionadas a ações 
voltadas na área de juven-
tude. A cada dois anos, 
o Conjuve convocará a 
Conferência Municipal da 
Juventude para discutir e 
colocar em votação as pro-
postas.
Segundo o prefeito Agui-
lar Junior, a criação do 
Conjuve é uma proposta 
de governo. “A ideia do 
conselho é inserir os jo-
vens na discussão das polí-
ticas públicas e buscar nas 
suas propostas a implanta-
ção de projetos para nos-
sa cidade. Acredito muito 
na juventude e o Conjuve 
será exemplo para o Lito-
ral Norte”, destaca.
Formação O Conselho 
Municipal da Juventude 
será paritário, composto 
por 16 membros titulares 
e respectivos suplentes, 
divididos da seguinte for-
ma: oito representantes do 
Poder Público (sendo um 
representante do Gabine-
te do Prefeito, um repre-
sentante da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
e Cidadania, um repre-
sentante da Fundacc, um 
representante da Secreta-
ria de Educação, um re-
presentante da Secretaria 

de Esportes e Recreação 
e um representante da Se-
cretaria de Planejamento 
Estratégico e Desenvolvi-
mento); um representante 
da Câmara Municipal; um 
representante do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescen-
te; oito representantes da 
Sociedade Civil (um re-
presentante dos estudan-
tes regularmente matricu-
lados no Ensino Médio, 
em escola localizada no 
município de Caragua-
tatuba; um representante 
dos estudantes matricu-
lados no Ensino Superior 
em Caraguatatuba; dois 
representantes de organis-
mos religiosos distintos 
ligados à juventude; dois 
representantes de entida-
des, institutos, movimen-
tos ou organizações que 
tenham representação e/ou 
prestem serviços direcio-
nados à juventude; e dois 
representantes dos movi-
mentos de manifestação 
cultural). Os membros do 
Conjuve terão mandato de 
dois anos, permitida uma 
recondução. A exigência é 
ter idade igual ou superior 
a 16 anos e igual ou infe-
rior a 29 anos no momento 
da postulação do cargo.
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Bolsistas do PeAD
recebem uniforme em Pinda

Obras de asfalto em
Pinda começam pela

Avenida São João Bosco

Departamento de Cultura 
de Pinda promoverá “Tira 

Dúvidas” sobre
“Linguagens Artísticas”

Caraguatatuba faz serviço de
perenização em ruas do
Loteamento Rio Marinas

Na terça-feira (2), as pes-
soas que integram o PeAD 
(Programa Emergencial 
de Auxílio ao Desempre-
gado) receberam o unifor-
me do programa social, no 
Departamento de Assis-
tência Social. 
A assistente social Cilene 
Almeida explica que cerca 
de 210 pessoas são bene-
ficiadas pelo programa em 
Pindamonhangaba. O mo-

Começa nesta quinta-fei-
ra (4), o recapeamento da 
Avenida São João Bosco, 
no Santana. A obra será a 
partir da Vila Suíça até a 
altura do Posto Guerrero, 
um total de 1.800 metros 
nesta via. Nesta terça e 
quarta-feira foi feito o tra-
balho de fresagem, prepa-
rando o solo para receber a 
massa asfáltica.
Ao todo, serão recapeadas 
37 vias em diversos bair-
ros da cidade. O investi-
mento total será
de aproximadamente 
R$10 milhões, sendo R$ 4 
milhões através do Gover-

O Departamento de Cul-
tura de Pindamonhangaba 
promoverá um “Plantão 
de Dúvidas” (atendimento 
individual) sobre o edi-
tal “Linguagens Artísti-
cas – ProAC Municípios 
FMAPC” na próxima 
quarta-feira (10), das 13h 
às 16h30 e na quinta-feira 
(11), das 8h às 12h, com 
Humberto Meratti, no Pa-
lacete 10 de Julho. O aten-
dimento em grupo sobre o 
edital acontece na quarta 

Começou nesta quarta-
feira (03/10) o serviço de 
perenização nas ruas do 
Loteamento Rio Marinas, 
localizado na Região Sul 
da cidade.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Serviços Públicos 
(Sesep), tem como objeti-
vo melhorar a acessibili-
dade das ruas e diminuir 
os problemas de erosão e 

mento da entrega também 
foi utilizado para sociali-
zação, mediação e huma-
nização. 
“O programa PeAD é um 
programa municipal que 
dá oportunidades para pes-
soas que não têm renda ou 
que estão desempregadas. 
É uma bolsa auxílio, atual-
mente temos mais de 200 
pessoas que colaboram em 
diversos setores da Prefei-

no de São Paulo, 
R$ 5 milhões investidos 
pelo projeto de financia-
mento do Programa De-
senvolve São Paulo e mais 
R$ 1 milhão com investi-
mentos do município.
Após a São João Bosco, o 
próximo local a receber o 
asfalto será a rua Francis-
co Glicério, no trecho en-
tre o Batalhão Borba Gato 
e o prédio do INSS.
De acordo com o secre-
tário de Serviços Públi-
cos, Josué Bondioli, o 
cronograma de obras está 
previsto para 6 meses, de-
pendendo das condições 

(10), às 19h.
O prazo de inscrição para 
o edital vai até o dia 14 
de outubro, às 23h59, e 
deve ser feito pelo site 
www.pindamonhanaqaba.
sp.gov.br. O programa 
irá apoiar iniciativas cul-
turais nos mais diversos 
segmentos como: teatro, 
dança, música, pesquisas, 
entre outros. O edital se-
lecionará dez projetos que 
buscam o fortalecimento 
das expressões artísticas 

alagamento.
Nas vias, os funcionários 
da Sesep realizam o ni-
velamento das ruas com 
rachão e bica de pedra 
(cascalho com pó de pe-
dra). Os trabalhos foram 
iniciados pela Rua Dez, a 
principal via de acesso ao 
loteamento.
Ao todo, 12 funcionários 
trabalham com uma retro-
escavadeira, uma máquina 

tura. E em contrapartida 
serão oferecidas diversas 
capacitações e qualifica-
ções para essas pessoas, 
tendo em vista a futura 
inserção dessas pessoas 
no mercado de trabalho. 
Além de dar oportunidade, 
o programa também resga-
ta a autoestima dessas pes-
soas”, enfatiza a diretora 
de Assistência Social, Ana 
Paula Miranda.

climáticas. Além do reca-
peamento destas vias, a 
Prefeitura continua com a 
operação tapa buracos em 
todo o município.
O secretário Bondioli pede 
a compreensão pelos trans-
tornos que as obras vão 
ocasionar. “Pedimos que 
os moradores não estacio-
nem os carros nas vias que 
vão receber o recapeamen-
to. Além dos 2 a 3 dias de 
obra em cada local, preci-
saremos de mais umas 12 
horas que a via continue 
interditada para a fixação 
da massa asfáltica”, expli-
cou.

e culturais, com o valor 
de R$ 25 mil destinado a 
cada projeto. Poderão se 
habilitar para os projetos 
todas as pessoas que com-
provem domicílio há mais 
de dois anos em Pinda-
monhangaba. Os projetos 
poderão ser realizados em 
espaços independentes, 
em equipamentos públicos 
ou em plataformas virtu-
ais. Para agendar seu aten-
dimento, ligar nos tels: 
3642-1080/ 3643-2690.

patrol que serve para fazer 
o nivelamento do solo e 
caminhões trucados para 
o transporte dos materiais.
Ontem o loteamento re-
cebeu a equipe de limpe-
za e roçado para que hoje 
fosse iniciada a pereniza-
ção. A previsão é que até 
a            próxima sexta-feira 
(05/10) os serviços sejam 
finalizados em todas as 
ruas.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 037/2018. Objeto: Con-
tratação de Empresa para Prestação de Serviço de Coleta, Transporte e 
Destinação Final de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Químicos). Data da 
realização: 18/10/2018 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da 
realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, 
Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Lici-
tações 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 Nº 039/2018. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Utensílios de Cozinha, 
Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos. Data da realização: 19/10/2018 às 
09h00min - Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Muni-
cipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na 
íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuita-
mente no site: www.potim.sp.gov.br.



Fundo Social promove
espetáculo solidário

em Taubaté

Feriado em Taubaté
mantém serviços básicos

1º concurso de pintura e
desenho “Relendo Amazonas” tem 

prazo prorrogado em Taubaté

Anderson Montanha é campeão 
no Latino Americano de Jiu-Jistu

O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (Fuss-
ta) promove no dia 10 de 
outubro, às 19h30, um 
espetáculo solidário com 
participação do Integrarte 
Dança, Grupo Zpz e Aca-
demia Dancers. Os ingres-
sos podem ser trocados 
por 1kg de alimento não 
perecível, uma hora antes 
da apresentação, na bilhe-

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente na próxima 
quinta e sexta-feira, dias 4 
(Dia de São Francisco de 
Assis) e 5 de outubro. Al-
guns serviços municipais 
também sofrem alteração 
no domingo de eleição.
As coletas de lixo domi-
ciliar e seletiva ocorrerão 
normalmente conforme os 
calendários disponíveis 
em www.taubate.sp.gov.
br/coletadelixodomiciliar 
e www.taubate.sp.gov.br/
coletaseletiva.
 Já os PEVs (Pontos de 
Entrega Voluntária) fun-
cionarão normalmente na 
sexta-feira, das 7h às 17h, 
e no sábado, das 8h às 12h.
O Mercado Municipal de 
Taubaté abre na quinta-fei-
ra das 6h às 13h. Na sexta-
feira, o funcionamento é 
das 7h às 17h. No sábado 
o horário é das 6h às 14h 
e no domingo a abertura é 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté prorro-
gou o prazo de inscrições 
para que os artistas locais 
participem do 1º concur-
so de pintura e desenho 
“Relendo Amazonas”, 
em homenagem ao artista 
Clodomiro Amazonas. Os 
interessados têm até 18 
de outubro para efetivar a 
participação.
As inscrições começa-
ram no dia 13 de agosto, 
e acontecem de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, 
na Área de Museus, Patri-
mônio e Arquivo Históri-
cos situada à avenida Tho-
mé Portes del Rei, 925 no 
bairro Jardim Ana Emília. 
O artista deve ter no míni-
mo de 18 anos ou apresen-
tar autorização do respon-

O atleta de Jiu Jistu, An-
derson Montanha, con-
quistou, no último mês, 
o título de campeão pelo 
Campeonato Latino Ame-
ricano, em Minas Gerais. 
Anderson participou com 
apoio da Secretaria de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba, que tem 

teria do Teatro Metrópole.
No dia 19 de setembro, 
durante outra apresenta-
ção solidária promovida 
pelo Fussta e o Integrarte 
Dança, foram arrecadados 
604 pacotes de bolachas, 
que foram repassados a 
entidades sociais do muni-
cípio.
Serviço:
Espetáculo solidário Fuss-

das 6h às 13h.
A Secretaria de Mobilida-
de Urbana vai promover 
interdições parciais nas 
proximidades dos dois 
cartórios eleitorais de 
Taubaté entre as 6h e 12h 
de sexta-feira e sábado 
para o transporte das ur-
nas eletrônicas aos locais 
de votação. E no domingo 
de eleição deve ocorrer o 
fechamento total do quar-
teirão dos dois cartórios a 
partir das 5h, com a per-
missão de acesso somente 
de veículos oficiais e pes-
soas autorizadas. O cartó-
rio da 141ª Zona Eleitoral 
fica na avenida Granadeiro 
Guimarães, 135. O cartó-
rio da 407ª Zona Eleitoral 
está localizado à avenida 
John Kenedy, 1.230.
Os serviços essenciais à 
população não serão inter-
rompidos durante o feria-
do: * UPA Central;
* Pronto-Socorro Infantil;

sável para participação e 
deve apresentar cópia do 
RG, cópia do comprovan-
te de residência, ficha de 
inscrição preenchida e au-
torização do responsável, 
se for o caso. Além disso, 
as obras participantes de-
verão ser entregues no ato 
da inscrição, uma vez que 
o candidato deverá inscre-
ver no mínimo duas e no 
máximo três obras.
As telas produzidas deve-
rão ser, obrigatoriamen-
te, releituras ou trabalhos 
inspirados na obra de Clo-
domiro, cujo foco eram 
paisagens. Além de pin-
tura a óleo, o artista usa-
va carvão, pastel e aqua-
rela. As telas não podem 
ter dimensões inferiores a 
30cm X 40cm e superiores 

como objetivo destacar a 
prática esportiva no muni-
cípio.
Anderson Montanha é o 
atual campeão do Latino 
Americano, na categoria 
pesadíssimo faixa roxa, já 
Diego Shimoda campeão 
Latino Americano cate-
goria pesadíssimo e ab-

ta – Integrarte Dança, 
Grupo Zpz e Academia 
Dancers
Data: 10 de outubro
Horário: 19h30
Ingressos: trocados 1 hora 
antes do espetáculo por 
1kg de alimento não pere-
cível
Local: Teatro Metrópole – 
rua Duque de Caxias, 312 
– Centro

* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Ce-
cap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana (varrição na região 
central);
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).

a 80cm X 100cm.
As obras serão avaliadas 
por três membros de uma 
comissão Julgadora que 
atribuirão notas baseadas 
nos critérios: coerência te-
mática e composição – be-
leza, correção, construção 
em perspectiva, volume e 
utilização de recursos téc-
nicos. A classificação final 
se dará com a nota total 
obtida pelo candidato.
Os três primeiros colo-
cados receberão troféu, 
medalha e certificado de 
participação emitido pela 
Secretaria de Turismo e 
Cultura que serão entre-
gues em evento previsto 
para o dia 25 de outubro de 
2018. Mais informações 
pelos telefones: 3625-
5059 e 3621-6044.

soluto faixa azul. O atleta 
pertence a equipe Carlson 
Gracie, do centro de trei-
namento Emmanuel Team.
O empenho destes atletas 
é importante para a cidade, 
pois estimula e entusiasma 
a prática esportiva disse-
minada nas Escolas de Es-
portes.
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