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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté
abre concursos

Cursos do Reinvente
continuam com

inscrições abertas

FLIT 2018 confirma
roda de conversa

com Fernanda Takai

Mourisco ganha novo
posto de coleta de exames

A Feira de Literatura In-
fantil de Taubaté – FLIT 
confirma na programação 
de encerramento uma roda 
de conversa com Fernanda 
Takai.
A atividade literária pro-
posta pela cantora, com-
positora e cronista será no 
domingo, dia 23 de setem-
bro, às 15h. Fernanda já 
publicou quatro livros e 
em 2017 conquistou o 59º 
Prêmio Jabuti, honraria 
mais tradicional da litera-
tura brasileira, com o livro 
O Cabelo da Menina.
A obra narra a história de 
uma menina que um dia 

Pacientes do Jardim Mou-
risco e de unidades de saú-
de referenciadas da região 
passam a contar esta sema-
na com um novo posto de 
coleta de exames laborato-
riais. Até então a coleta e 
agendamento dos exames 
era realizada em um pos-
to provisório montado na 
UBS Mais Mourisco.
O novo posto foi montado 
pela empresa Científica-
Lab na rua Francisco Es-
cobar, 263, Parque Santo 
Antônio. O funcionamen-
to é de segunda a sexta-
feira, das 7h às 16h. O 

A Prefeitura de Tauba-
té abriu concurso para a 
contratação de agentes 
de trânsito, historiógrafo, 
museólogo e paleógrafo. 
O prazo de inscrições vai 
do dia 7 a 30 de setembro. 
A prova está prevista para 
21 de outubro.
São 10 vagas para agente 
de trânsito e o salário é de 
R$ 1.458,83, com direito a 

Os cursos do Reinvente, 
projeto elaborado e man-
tido pelo Fundo Social de 
Solidariedade de Pinda-
monhangaba, continuam 
com inscrições abertas 
para aqueles que desejam 
participar das oficinas. 
Mais de 10 mil pessoas 
podem ser beneficiadas 
pelo projeto que busca 
estimular a criatividade e 
contribuir para o aumento 
da autoestima.
Os cursos que as inscri-
ções podem ser efetua-
das no Fundo Social são: 
ballet, reaproveitamento 
alimentar, skate, BMX 
e marcenaria. Já os ou-
tros cursos como: jiu jitsu 
(CEU das Artes), dança 
sênior (Recinto São Vito, 
Zito, Quadra Coberta e 
João do Pulo), culinária 
(Recinto São Vito), ma-

acordou com a cabeleira 
malucona. Iria para a es-
cola mesmo assim? Sim, 
ela iria para a escola prin-
cipalmente assim. Por que 
não? Na escola, a atitude 
da menina causou grande 
repercussão e o resultado 
foi inusitado. Acompa-
nhando com leveza esse 
dia nada normal da menina 
e de seu cabelo, O Cabelo 
da Menina destaca a im-
portância da autoestima e 
de reconhecer o que há de 
belo em cada pessoa.
O livro, música e até cli-
pe 360 de Fernanda Takai 
é uma história inédita para 

horário da coleta é das 7h 
às 10h30 e a entrega de re-
sultados acontece das 13h 
às 15h30. A capacidade 
é para 100 atendimentos 
diários de pacientes dos 
seguintes bairros: Jardim 
Mourisco, Jaraguá, Jardim 
Resende, Estiva, IAPI e 
Aeroporto.
Desde 11 de dezembro 
do ano passado, quando a 
CientíficaLab iniciou suas 
operações em Taubaté, 
foram atendidos 11.468 
pacientes do Mourisco e 
região, o que representa a 
oferta de 148.684 exames.

adicional de 30% por ris-
co de vida. Os candidatos 
precisam ter o ensino mé-
dio completo e CNH AB.
 Quanto aos demais car-
gos, a oferta é de uma vaga 
para cada e o salário chega 
a R$ 1.978,67 com 40% de 
ANU (Adicional de Nível 
Universitário). A exigên-
cia é de formação acadê-
mica compatível.

quiagem (Araretama), 
elétrica (CEU das Artes), 
pintura (CEU das Artes), 
dança de salão (CCI Vila 
Rica, CCI Vale das Acá-
cias, Recinto São Vito e 
Mombaça); padaria (Ara-
retama);  e capoeira (nos 
centros comunitários do 
Cidade Jardim e Pasin); 
as inscrições podem ser 
feitas no pólo em que está 
sendo ofertada a atividade.
Vale ressaltar que alguns 
cursos possuem caráter 
itinerante e outros fixos, 
logo o período em que 
permanecerão em cada 
bairro será determinado 
conforme a durabilidade 
das aulas. A programação 
de atendimento do projeto 
Reinvente foi pensada de 
acordo com a localidade 
dos bairros de Pindamo-
nhangaba.

a coleção Livros na Time-
line do Itaú. Com ilustra-
ções de Carolina Avelino 
(Ina), é possível ler o livro 
acessando a página do Itaú 
no app do Facebook do seu 
celular/tablet, ou o insta-
gram @ocabelodamenina.
Fernanda dará autógrafos, 
depois de um bate papo 
gostoso com o público.
A FLIT acontece de 17 a 
23 de setembro e pelo se-
gundo ano consecutivo 
traz para a área coberta da 
Avenida do Povo muita li-
teratura, shows e diversão 
para a criançada e toda a 
família.

Além do Mourisco, a em-
presa mantém um posto 
central na rua padre Diogo 
Antonio Feijó, 220, Jar-
dim das Nações. 
Outro posto provisório 
continua em funcionamen-
to na UBS Mais Fazendi-
nha e a mudança para a 
sede definitiva deve ocor-
rer em breve.
Os procedimentos também 
são realizados em 18 uni-
dades de ESF (Estratégia 
de Saúde da Família), além 
dos Pamo Bonfim e Quiri-
rim, UBS+ Gurilândia e na 
Policlínica Infantil.

A taxa de inscrição é de 
R$ 15,65 para cada um 
dos concursos. Os editais 
estão disponíveis no site 
www.institutoexcelencia-
pr.com.br. 
Informações também 
podem ser obtidas pelo 
e-mail contato@institu-
toexcelenciapr.com.br ou 
pelo telefone (044) 3026-
1016.

O “Projeto Reinven-
te” é realizado por meio 
do chamamento público 
004/2018, que visa repasse 
de recursos para organiza-
ções da sociedade (OSC) 
sem fins lucrativos, que 
desenvolvam atividades 
socioculturais. 
As aulas gratuitas se-
rão desenvolvidas nos          
centros comunitários da 
cidade.
Para realizar a inscrição 
são necessários os docu-
mentos RG e CPF. Mais 
informações podem ser 
obtidas no Fundo Social 
de Solidariedade, que fica 
na rua Deputado Claro 
César, 53 – centro, ou no 
telefone 3643-2223. O ho-
rário de atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 12 horas e das 13h30 
às 17 horas.
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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

Por que se atira arroz aos noivos?

O habitual lançar arroz aos noivos é uma dessas práticas que por mais 
anos que passem não deixa de fazer parte dessa tradição cerimonial. Este 
ritual contém uma série de simbologia, significados e tradições. Essa tra-
dição tem mais de quatro mil anos e provém da China Antiga, onde o 
arroz é símbolo de prosperidade, felicidade e abundância. Nessa altura 
acredita-se que o arroz atrai a felicidade, a sorte, a longevidade e a ferti-
lidade. Prometendo assim a reprodução de gerações vindouras. Foi então, 
com base nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez mais 
expressão, percorreu várias gerações até chegar aos dias de hoje. Atual-
mente, depois dos noivos darem provas de amor eterno, no tão sonhado 
sim, os convidados juntam-se à entrada da Igreja para desejarem votos de 
felicidades e prosperidade. Apesar de este ritual ser uma prática comum 
em alguns locais é necessário ter uma autorização da Igreja para que tal 
acontecimento, já que o arroz é extremamente escorregadio e pode dar 
caso de acidente entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados 
com a extremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema manten-
do-a centralizada no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade 
da clara diminui porque a albumina, uma proteína presente em sua com-
posição, reage com o ar externo que passa pelos poros existentes na casca 
e isso faz com que a gema flutue e começa a se deteriorar caso entre em 
contato com a casca do ovo. Se a parte mais estreita estiver voltada para 
baixo a gema flutua e antes de chegar na casca baterá numa câmara de ar 
localizada na mais longa. O ar entra pelos poros com bactérias, levedura 
e fungos que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a 
clara e a gema repousarem nela.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefi-
ra ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.

Prefeitura realiza City
Tour com alunos da
Educação Especial

Na última semana, o De-
partamento de Turismo 
da Prefeitura realizou um 
City Tour Histórico Cul-
tural com os estudantes 
da Educação Especial das 
escolas estaduais Profes-
sora Célia Keiko Ikeda 
e Professo Wilson Pires 
César. A iniciativa foi um 
sucesso e recebeu elogios 
por parte dos professores 
participantes, em especial 
a professora Paula Dantas 
Marques, que enviou por 
escrito um email bastante 
emocionado.
“Quero agradecer imensa-
mente ao Departamento de 
Turismo, por ter oportuni-
zado esse dia inesquecível 
para os meus alunos,pois, 
sem o apoio de vocês, não 
seria possível proporcio-
nar a eles momentos como 
esses em que pudemos co-
nhecer um pouco mais da 
história da nossa cidade e 
saber como ela foi e é im-
portante para a história do 
nosso país”, elogiou a pro-
fessora Paula Dantas Mar-
ques. “Foi gratificante ver 
o sorriso, o brilho no olhar 
e o interesse deles em cada 
explicação e descoberta! E 

pude concluir que é com 
atitudes simples que po-
demos proporcionar mo-
mentos únicos, de alegria 
e aprendizado aos educan-
dos da Educação Especial, 
que muitas vezes são dis-
criminados, excluídos e 
‘rotulados’ como se não 
fossem capazes de apren-
der. Pelo contrário, eles 
nos ensinam a cada dia, 
cada um no seu tempo e 
no seu ritmo e vocês abra-
çaram a causa da educação 
especial, o que me deixa 
muito feliz!”, completou.
Ela explicou que seu obje-
tivo ao querer desenvolver 
essas atividades de lazer 
é trazer os estudantes da 
Educação Especial para a 
sociedade, fazer com que a 
sociedade perceba que eles 
existem e que são pessoas 
comuns, e que a inclusão 
acontece quando se apren-
de a viver com as diferen-
ças e não com a igualdade.
Para ela, “o patrimônio ar-
quitetônico  e natural que 
a nossa cidade possui é a 
memória viva e concreta 
da história de um povo e, 
através de projetos como 
esse, a população pinda-

monhangabense prezará 
pela sua história, orgu-
lhando-se dela”.
“Por meio do City Tour, 
pudemos reviver momen-
tos, voltar ao passado, co-
nhecer as belezas naturais 
da ‘Princesa do Norte’, per-
ceber a importância e a ne-
cessidade de se manter em 
pé as feições do nosso pas-
sado, assim como devemos 
respeitar, admirar e pre-
servar as belezas naturais 
que  a nossa cidade possui, 
porque um povo que não 
conhece o seu passado, 
também não saberá trilhar 
o seu futuro”, concluiu a 
professora.
O Departamento de Tu-
rismo é o responsável 
pela realização do City 
Tour Histórico Cultural, 
visando divulgar a histó-
ria de Pindamonhangaba 
por meio de seus locais e 
prédios históricos, assim 
criando uma conscien-
tização da responsabili-
dade de cada um para a                                        
preservação do patrimô-
nio da cidade. Para mais 
informações, os telefones 
são 3643-1761 e 3643-
1424.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-24, FLS. nº 286, Termo nº 6840
Faço saber que pretendem se casar WALACE TIAGO FRANCISCO e ANNE 
JENIFFER MACHADO DE LIMA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de Taubaté-SP, nascido em 4 de dezembro de 1986, de profissão funileiro, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de SELMA ROSA FRANCISCO, de 47 anos, natural de Taubaté/SP, nas-
cida na data de 5 de janeiro de 1971, residente e domiciliada Taubaté/SP. Ela é 
natural de Taubaté-SP, nascida em 25 de novembro de 1987, de profissão do lar, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada Rua Afonso Tereza de Jesus, nº 
de 73, Chácara das Rosas, Tremembé/SP, filha de NORIVAL MACHADO DE 
LIMA e de MARIA ISABEL DA COSTA, de 57 anos, natural de Taubaté/SP, 
nascida na data de 29 de novembro de 1960, residente e domiciliada Taubaté/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Produção 
(Para Pessoa com Defi-
ciência)
Corretor de Imóveis
Professor de Educação
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Museu recebe exposição 
Orquestrar das Cores

Cmei Dr. Francisco Lessa 
Júnior apresenta

projeto Capoeirando

Desfile cívico-militar
de 7 de Setembro

será em novo local

No ultimo sábado (01), 
participaram do evento 1° 
Cascata Cultural na Praça 
Monsenhor Marcondes, os 
alunos do CMEI Dr Fran-
cisco Lessa Junior, situado 
no bairro Cidade Jardim, 
mostrando o Projeto de 
Responsabilidade Social 
Capoeirando.

No dia em que se come-
mora a Independência do 
Brasil, Pindamonhangaba 
fará seu tradicional desfile 
cívico-militar em novo lo-
cal: a partir da Praça Sete 
de Setembro, ao longo 
da Avenida Albuquerque 
Lins, até a altura do prédio 
da Vivo.
A mudança segue a pro-
posta da administração 
municipal de retirar os 
eventos de grande porte 
que travam a entrada da 
cidade, como já ocorreu 
com o carnaval. O desfile 
terá os mesmos 500 me-
tros de percurso que havia 
na Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, com tér-
mino próximo ao prédio 
da Vivo.
Outra inovação para este 
ano será o horário do 
evento. 
O hasteamento das bandei-
ra, que continua no obelis-
co da Praça Monsenhor 
Marcondes, será às 8h30, 
devido à proximidade do 
local do desfile, que come-
ça por volta das 9 horas. 
Ao todo, 20 instituições 
se inscreveram para parti-
cipar do evento deste ano 
que, mais uma vez, será 
aberto pela Corporação 
Musical Euterpe.
Autoridades civis e mili-
tares do município foram 
convidadas para prestigia-
rem o desfile. Toda a estru-
tura de palco e sonoriza-
ção para receber o evento 
estão sendo montadas no 

Neste mês, o Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina 
recebe a exposição artísti-
ca “Orquestrar das Cores”, 
da pintora Cristina Alves.
Nesta exposição que con-
ta com dez telas, a pintora 
explora o uso de cores vi-
vas sobre a tela de quadro 
para exprimir sua percep-
ção de vida e realidade. 
Cristina desenha desde a 
infância, ainda na quarta 

O projeto é desenvolvido 
pela professora do Infantil 
I – Maria do Carmo Silva 
de Camargo, e tem como 
parceiros, os professores, 
pais e funcionários do 
CMEI, o Conselho Esco-
lar, além da participação 
e apoio da Mestre Moran-
guinho, do grupo CAPO-

local do desfile, que terá as 
ruas próximas parcialmen-
te interditadas, somente 
durante a duração do des-
file, procurando causar o 
menor transtorno possível 
para os moradores das pro-
ximidades.
A previsão da Prefeitura é 
que, finalizando o período 
da manhã, as ruas possam 
ser liberadas novamente. 
Combatentes Mirins
Neste ano, a Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social, em parceria com 
Secretaria de Educação e 
Cultura, contará com uma 
“ala” no desfile cívico de 
7 de setembro de “Com-
batentes Mirins”. Cerca de 
50 alunos do 3º ano da Es-
cola Municipal Isabel No-
gueira do Carmo, do Cris-
pim, realizam atividades 
durante todo o ano com 
vistas a promover a cons-
cientização no combate ao 
criadouro do mosquito Ae-
des aegypti, transmissor 
da dengue, chikungunya, 
zika vírus e febre amarela.  
Dentre elas, sob a coor-
denação das professoras 
Fabiane Silva e Luciana 
Bondioli, foi realizado 
concurso à mão livre para 
criação do logo para gru-
po, e, a aluna vencedora 
Emilly Vitória Lima Vilas 
Boas foi premiada com 
livros para leitura e seu 
desenho será impresso em 
camisetas e adesivos que 
serão utilizados no projeto 
em 2018.

série ganhou por duas ve-
zes o prêmio Coca-Cola. 
Seguindo a vida artística 
ingressou na escola Fêgo 
Camargo, tem obras per-
manentes do Museu Ma-
zzaropi, em Taubaté. Há 
oito anos, possui exposi-
ção no Divisão Museu e 
Arquivo Histórico Muni-
cipal de Taubaté e na Ga-
leria Studio Arte do Vale, 
faz parte do Projeto Praça 
Viva.    

EIRA VIDA.
“A capoeira tem como 
objetivo preparar o alu-
no para a situação do 
dia-a-dia, contribuin-
do, também, para o                                                
conhecimento da cultura 
afro-brasileira”, afirmou a 
professora Maria do Car-
mo.

DIA 7 DE SETEMBRO – 
CENTRO DE PINDA
Ordem do desfile:
1.   Corporação Musical 
Euterpe
2.   Grupo Escoteiro Itape-
va 97
3.   Fanfarra da EE Eunice 
Bueno Romeiro   
4.   Fanfarra do CEU das 
Artes
5.   Rede Municipal de En-
sino
6.   Secretaria Municipal 
Esportes e Lazer de Pinda-
monhangaba SEMELP
7.   SESI Pindamonhanga-
ba
8.   Associação Auxílio da 
Criança e do Adolescente 
Projeto Crescer
9.   Associação Salesianos 
Cooperadores de Pinda - 
Projeto Jataí
10. Projeto Social Rayane
11. ADEPI associação das 
pessoas deficientes de Pin-
da
12. AMICÃO
13. Augusta e Respeitável 
Loja Simbólica Harmonia 
e Trabalho
14. Projeto Social Geração 
Futuro Da Igreja Batista 
No Araretama
15. Igreja Adventista do 
Sétimo Dia
16. Policia Militar do Es-
tado de São Paulo
17. 2º BECmb Borba Gato
18. 11º Cia de Engenharia 
de Combate Leve
19. 12º Cia de Eng. Com-
bate Leve “Companhia 
Barão de Pinda”
20. Corpo de Bombeiros

As obras podem ser confe-
ridas no Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina 
de segunda a sexta-feira, 
dentro do horário de vi-
sitação que é das 9 às 12 
horas e das 13 às 17 horas; 
aos sábados o funciona-
mento é das 9 às 12 horas 
e das 13 às 16h30. Mais                                               
informações podem ser 
obtidas pelo telefone 
3648-1779.
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21° Festil entra na reta
final de apresentações

Vacinação antirrábica
continua em

Pindamonhangaba

As equipes da Vigilância 
Epidemiológica da Prefei-
tura darão prosseguimen-
to à vacinação antirrábica 
nos bairros Cidade Nova, 
Feital, Maricá e Triângulo 
na próxima semana. A va-
cinação acontecerá das 8 
às 16h30.
A vacinação no Cidade 
Nova será na terça-feira 
(11), na rua Mogi das Cru-
zes; já no Feital, a apli-
cação das doses também 
ocorrerá terça-feira, na rua 
Aristides Pires. Na quin-
ta-feira (13), é a vez da 

Após  19 apresentações 
teatrais, o 21º Festil - Fes-
tival de Teatro Estudantil 
está chegando à reta final 
de encenações. 
Mas a programação con-
tinua até o sábado (8), 
com mais oito espetá-
culos até lá, entre peças 
das                        categorias 
adulto e infantil, todas no 
Teatro Galpão.
A cerimônia de premiação 
será realizada no domingo 
(9), a partir das 17 horas, 
em evento fechado, dire-
cionado somente para os 
grupos participantes.
A realização do Festil é da 
Escola de Teatro Pinda, 
em parceria com o Depar-
tamento de Cultura da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba e o Senac. Apoio 
da Ambac (Associação 
de Moradores do Alto do 
Cardoso) e comércio local.

população do Maricá na 
avenida Paraná imunizar 
os pets, neste mesmo dia 
o bairro Triângulo recebe 
equipe de vacinação na rua 
Pintassilgos.
De acordo o diretor da Vi-
gilância Epidemiológica, 
Rafael Lamana, cerca de 
23.500 animais devem ser 
vacinados, até o momento 
foram vacinados 4.505. 
Lamana destaca que a rai-
va canina ou felina é trans-
mitida a seres humanos 
por vírus presente da sali-
va e secreção dos animais 

Informações e reserva 
de ingressos pelo 99754-
1991 eemail: escoladetea-
tropinda@gmail.com.
Os ingressos custam R$ 3 
ou uma lata de óleo, a se-
rem trocados na bilheteria 
do teatro.
PROGRAMAÇÃO GE-
RAL FESTIL
06/09 - 15h - Categoria In-
fantil
Espetáculo: O bicho que 
ajudou o homem - Cia Pó 
de Estrelas - Mauá-SP
06/09 - 20h - Categoria 
Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: Aves da Arri-
bação - Grupo Entrecena 
- São Luís-MA
07/09 - 10h - Categoria In-
fantil
Espetáculo: A sereia pirata 
- Grupo de Teatro do CIL - 
São Paulo
07/09 - 15h - Categoria In-
fantil

contaminados. Uma vez 
que transmitidas a seres 
humanos, não há registro 
na literatura de cura, em 
todos os casos levaram o 
paciente a óbito. Em Pin-
damonhangaba, há somen-
te um registro de raiva fe-
lina, em 2016.
O cronograma da                        
Vigilância                  Epi-
demiológica busca atender 
todas as                           lo-
calidades da cidade, sendo 
casa a casa na zona rural 
e em pontos próximos na 
zona urbana.

Espetáculo: O dragão ver-
de - Cia Teatral Sarapós - 
Sarapuí-SP
07/09 - 20h - Categoria 
Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: Dois Perdidos 
Numa Noite Suja - Cia En-
tre Aspas - Taubaté - SP
08/09 - 10h - Categoria In-
fantil
Espetáculo: O gato Ma-
lhado e a andorinha Sinhá 
- Cia Salete de Teatro - 
Novo Horizonte - SP
08/09 - 15h - Categoria In-
fantil
Espetáculo: Tem frufru 
nesse angu - Cia de Teatro 
UTA - Salto de Pirapora
-SP
08/09 - 20h - Categoria 
Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: Pauliceia 
Desvairada - Grupo Tea-
tro Brancaleone e Teatro 
Didático da Unesp - São 
Paulo


