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Atletismo de Taubaté 
soma 9 medalhas em

torneio no Recife

Alunos do integral de 
Taubaté se destacam

em campeonatos
Mistau de Taubaté expõe imagens 
de mulheres na revolução de 32

Meninas do Taubaté derrotam
a Lusa e assumem

a terceira posição do Grupo 2

Os atletas de Taubaté dis-
putaram o Torneio da Fe-
deração Paulista de Atle-
tismo no último final de 
semana, na pista do Co-
légio Santos Dumont, em 
Recife. 
A equipe somou bons re-
sultados nas categorias 
disputadas (adulto, sub-20 
e sub-18). 
Foram nove pódios, dos 
quais três pratas e seis 
bronzes.

O final de semana foi de 
vitória para os alunos que 
fazem parte do progra-
ma Cidadania e Esporte 
em Tempo Integral (Ceti) 
das escolas municipais 
de Taubaté. Os alunos da 
EMIEF Profª Marisa La-
pido Barbosa conquista-
ram o ouro e o bronze pelo 
badminton na segunda 
etapa dos Jogos Escolares 
de São Paulo (JEESP) e os 
alunos do PEEJ IV – Jd. 
América, levaram dois ou-
ros e uma prata no Campos 
Open de Jiu-Jitsu realiza-
do em Campos do Jordão.
Representando a escola 
Marisa Lapido, Matheus 
Lamarca ficou com o ouro 
e Renan Augusto com o 
bronze. Com a premiação, 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura promove no Mis-
tau (Museu da Imagem e 
do Som de Taubaté) até 31 
de julho a exposição “A 
participação da Mulher na 
Revolução Constituciona-
lista de 1932”.
Com entrada gratuita, a 
mostra fica disponível ao 
público de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h, e aos finais 
de semana, das 9h às 13h.
Trata-se de um acervo fo-
tográfico, com quase 30 
imagens que contam a 
história de mulheres que 

As meninas da SEEL/AD/
EC Taubaté entraram em 
campo na tarde do último 
domingo, dia  10 de junho, 
para enfrentar a Portugue-
sa em duelo válido pelo 
Campeonato Paulista.
Jogando na capital, as 
taubateanas venceram o 
time da casa pelo placar de 
3×0.
O primeiro gol do Tauba-
té saiu aos 26 minutos do 
primeiro tempo, com a 
atacante Rafa Marques co-
brando pênalti. Na segun-

O destaque taubateano foi 
a atleta Milena Cristina, 
2º lugar no lançamento de 
isco sub-20 e 2ª colocada 
no Ranking Brasileiro.
Os medalhistas da equipe 
foram: Fábio Queiroz (3º 
lugar lançamento do dar-
do sub20); Vinicius Ro-
cha (3º lugar no 1500mts 
adulto); Amanda Silva (3º 
lugar lançamento do disco 
adulto); Robson Godói (3º 
lugar no 400mts sub23); 

os alunos garantiram três 
vagas para disputar os Jo-
gos Regionais  em agosto, 
em São Bernardo do Cam-
po. A modalidade faz parte 
da rotina de 30 alunos.
Os alunos Sidinei Bru-
no Pereira do Prado Al-
ves Leite (infanto juvenil 
pluma) e Renan William 
da Costa (infanto juvenil 
galo) ficaram com o pri-
meiro lugar no campe-
onato Campos Open de 
Jiu-Jitsu, representando o 
PEEJ IV (Programa Ensi-
no Esporte e Juventude). 
Também da mesma unida-
de, Vitor Gabriel Ferreira 
Castilho Santos ficou com 
segundo lugar pela cate-
goria infanto juvenil super 
pesado. Esses alunos par-

participaram, ao lado dos 
homens, confeccionando 
fardas, capacetes de aço, 
botas, tratando dos feridos, 
fazendo e distribuindo ali-
mentos, além de participar 
da “Campanha do Ouro”. 
A partir daí as mulheres   
tiveram, pela primeira vez, 
o seu direito reconhecido 
no processo eleitoral.
Em 1932 o Estado de São 
Paulo não aceitou o regi-
me de ditadura imposto 
pelo então Presidente Ge-
túlio Vargas. 
A “Revolução Constitu-
cionalista” teve início em 

da etapa, com dois gols de 
Ariel, Taubaté definiu a 
partida.
Com o resultado, a equipe 
chegou a 17 pontos ganhos 
no Grupo 2 do Estadual, 
assumindo a terceira colo-
cação da chave. Restando 
duas rodadas para o tér-
mino da Primeira Fase, o 
Taubaté abriu cinco pon-
tos de vantagem em rela-
ção ao Juventus, primeira 
equipe fora da zona de 
classificação para a próxi-
ma fase.

Vanessa Polyana (2º lu-
gar 400mts sub23); Antô-
nio Sampaio (3º lugar no 
1500mts sub 20);  Brayan 
Lúcio (3º lugar no 800mts 
sub18); Gabriel Silva (2º 
lugar no 800mts sub18) e 
Milena Cristina (2º lugar 
lugar no lançamento do 
disco sub20).
O atletismo volta a compe-
tir no próximo dia 16, em 
São Bernardo, no Torneio 
sub-12, sub-14 e sub-16.

ticipam das oficinas de lu-
tas jiu-jitsu duas vezes na 
semana.
O Ceti é uma parceria en-
tre as secretarias de Educa-
ção e Esporte e tem como 
principais objetivos inten-
sificar as oportunidades de 
socialização, promover a 
permanência do aluno no 
ambiente escolar, propor-
cionar a formação inte-
gral, melhorar as múltiplas 
competências, permitir o 
contato com o esporte e 
promover conhecimento 
cultural.
O programa acontece em 
42 unidades da rede mu-
nicipal de ensino e atende 
cerca de 9.500 alunos com 
idade de 6 a 15 anos.

9 de julho. 
Paulistas de todas as      
classes se armaram para 
lutar em prol do ideal 
constitucionalista.
Foram quase três meses 
de batalhas, encerradas 
em 2 de outubro daquele 
mesmo ano com a derrota         
militar dos constitucio-
nalistas. Mas em 1934 o 
governo federal convocou 
eleições para uma nova 
Assembleia Constituinte.
O Mistau fica à aveni-
da Tomé Portes Del Rey,    
761 no Jardim Ana    Emí-
lia.

As taubateanas voltarão a 
campo pelo Campeonato 
Paulista no próximo sába-
do, dia 16 de junho, con-
tra o Corinthians no Joa-
quinzão às 15h. Mas antes 
o Taubaté irá realizar na 
quarta-feira, dia 13 de ju-
nho, um jogo-treino contra 
a Seleção Brasileira Femi-
nina Sub20, que se prepara 
para a disputa do Campeo-
nato Mundial da categoria. 
A partida será disputada 
no Granja Comary em Te-
resópolis/RJ.
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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

A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comér-
cio de peles diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos 
estilistas, atualmente, não emprega peles em suas criações e há modelos 
profissionais que não aceitam atuar em desfiles onde estejam exibidas 
roupas feitas ou ornamentadas com peles. Assim mesmo, os negócios des-
ta área ainda movimentam milhões de dólares, significando os sacrifícios 
de animais.
***
Pesquisadores chegaram à conclusão de que o abacate não aumenta o 
colesterol. Ele tem propriedades de aumentar o HDL (o bom colesterol) 
e diminuir o LDL (o mau colesterol). A ingestão de um abacate por dia, 
durante três semanas, diminuiu em 12% o colesterol aos voluntários da 
pesquisa. Outro estudo, por pesquisadores australianos chegou à mesma 
conclusão. Um abacate diário é mais saudável do que uma dieta pobre em 
gorduras.

Humor

Um sueco, um nigeriano e um argentino estão esperando o nascimento de 
seus filhos. Eis que surge a enfermeira e diz:
- Senhores, houve uma tremenda confusão. Os bebês foram trocados e não 
sabemos mais quem é quem. Só sei que temos dois brancos e um negro.
- Não tem problema. Sugeriu o nigeriano. Cada um escolhe um bebê e 
vamos fazer um sorteio para determinar a ordem da escolha.
Feito o sorteio, a primeira escolha coube ao sueco. Ele entrou no berçário, 
olhou os bebês e saiu com o negro no colo.
- Mas que é isso! Gritou o nigeriano. Você pegou o negro. Esse obviamen-
te é o meu bebê. Eu sou negro, minha esposa é negra. Me dá esse bebê. 
Volta e escolha um dos brancos!
E o sueco, já indo embora, diz:
- Você ta maluco? E se eu pego o argentino?
***
Numa cidade do interior, o padre e o prefeito não tinham boas relações, 
mas o padre é obrigado a pedir um favor ao prefeito:
- Senhor prefeito, tem um burro morto em frente à Igreja Matriz!
- Mas não é o senhor que deveria cuidar disso? Afinal, não é o senhor que 
cuida dos mortos?
- Sim, mas também tenho a obrigação de avisar os parentes do falecido.
***
Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particu-
lar e a resposta foi esta: “O vale do paraíba é de uma suma importância, 
pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, já que existe 
o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do 
paraíba? Sabemos que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias 
de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do paraíba é muito importante 
para equilibrar sua economia doméstica”. 

Mensagens

Se ouvisse a voz do vento e soubesse cantar com ele, sua vida assumiria 
a dimensão do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas 
que não sentimos e dar a vida ao que não tem sinal de vida... Quando o 
infinito começa a crescer dentro de nós, é hora de acreditar que o amor 
existe... Por esse amor! Faça de sua vida uma partida de futebol, chute a 
tristeza, drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada estarei 
torcendo por você.
***
Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância de 
aprender de novo, que abre seu coração para sentir e ouvir. Sábio é aquele 
que permanece em silêncio, observando os passos da mente, nas fragrân-
cias das flores, os lugares escondidos dentro de seu ser. Sábio é aquele que 
ouve antes de falar, que sorri antes de chorar, que permanece quieto para 
sentir o frescor da noite em seu interior. Sábio é aquele que diz sim para a 
vida, que desperta o amor em si e em seu semelhante, na intenção de criar 
um mundo melhor para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante que 
vê, como Deus que não vê. Sábio é aquele sabe viver.

Pensamentos, provérbios e citações

É na necessidade que se conhece um verdadeiro amigo.
De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.
A arte de viver consiste em fazer da vida uma obra de arte.
Sabemos quem somos, mas não sabemos o que poderíamos ser.
A vida é enfadonha como uma história contada duas vezes.
A melhor caridade é procurar a causa e sanar os males.
Quem pensa não casa e quem casa não pensa.
O amor não pede licença para entrar, ele já surge instalado.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
Os olhos são as janelas da alma.
Uma vida não questionada não merece ser vivida.
 

Evento na praça de Pinda abre
Campanha de Conscientização 

contra Violência ao Idoso

A Praça Monsenhor Mar-
condes recebeu, no sábado 
(9), o evento de abertura 
da VII Campanha Muni-
cipal de Enfrentamento à 
Violência Contra o Idoso. 
Grupos de idosos se apre-
sentaram com coral e dan-
ça, além de poesia.
A secretária de Saúde da 
Prefeitura, Valéria dos 
Santos, abriu oficialmente 
a campanha, levando sua 
palavra de incentivo para 
que as pessoas denunciem 
caso saibam de maus tra-
tos contra os idosos. O 
coral da Fundação José 
Carlos da Rocha realizou 
uma linda apresentação, 
com músicas como Luar 
do Sertão, agradando ao 
público; seguido da equi-
pe de coreografia da me-
lhor idade, com atletas da 
Semelp, colocando todo 
mundo para dançar. A po-
etisa Dona Mariana encer-
rou as apresentações emo-
cionando a todos com sua 
declamação.
Durante o evento, também 
foi alertado sobre a impor-
tância dos centros de con-
vivência de idosos, que 
são locais de referência 
para as pessoas da terceira 
idade, que muitas vezes já 

não contam com a presen-
ça de familiares e amigos. 
É uma oportunidade de 
criar novos amigos, de sua 
faixa etária, e um incenti-
vo a continuar a viver com 
alegria.
Além da coreografia, a 
Semelp também esteve 
presente com os jogos de 
tabuleiro, chamando a 
atenção e atraindo muitas 
pessoas para uma partida 
de damas, dominó ou xa-
drez.
Segundo informações do 
Conselho Municipal do 
Idoso, as ações irão per-
correr diversas regiões da 
cidade através dos CRAS, 
com o objetivo principal 
de conscientizar o pró-
prio idoso de seus direitos, 
além de chamar atenção 
do poder público e da po-
pulação em geral.
Programação
As atividades irão acon-
tecer ao longo do mês de 
junho. Na segunda-feira 
(11), às 9 horas, será no 
CRAS de Moreira César; 
dia 19 (terça-feira), no 
CRAS do Castolira recebe 
às 9 horas e no CRAS no 
centro, às 13 horas. No dia 
27, no CRAS do Arareta-
ma, às 8h30.

Em todos os pontos, have-
rá a exibição de um vídeo 
institucional e apresenta-
ção de dança, além de con-
tar com a presença de con-
selheiros que irão orientar 
e esclarecer as principais 
dúvidas sobre o Estatuto 
do Idoso, e seus direitos a 
saúde, transporte e justiça.
“É importante chamar 
atenção para esse proble-
ma que é grave e aconte-
ce muitas vezes dentro de 
casa. Temos que lembrar 
também que os protago-
nistas dessa campanha são 
os idosos, dos CCIs e os 
Lares de Idosos da cida-
de”, ressalta o presidente 
do Conselho do          Ido-
so, Adilson Lima da Silva.
A campanha é uma par-
ceria entre o Conselho 
Municipal do Idoso e a 
Prefeitura de Municipal 
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
de   Saúde e Assistência          
Social, e busca conscien-
tizar sobre os abusos físi-
cos e      psicológicos que 
os idosos têm enfrentado,        
incentivando a ligar no 
Disk 100, caso haja algum 
idoso    nessa situação, de    
forma totalmente anôni-
ma.
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Palacete 10 de Julho recebe a
exposição fotográfica“Retratos

da Princesa” em Pindamonhangaba

Pinda participa do Campeonato 
Paulista de Atletismo

Guerreiras de Pinda
jogam nesta terça-feira

Feira Arte Encanto em
Pinda participa de

exposição em Colégio

Pinda conquista resultados
positivos no Campeonato
Valeparaibano de Ciclismo

O Palacete 10 de julho re-
cebe este mês a exposição 
”Retratos da Princesa”, do 
fotógrafo Beto Salgado.
A exposição apresenta as 
belezas de Pinda, diversos 
pontos da cidade e peque-
nos detalhes do cotidiano 
retratados através do olhar 
do fotógrafo.
O artista cresceu apai-
xonado por fotografia e, 
buscando se aprimorar, 

O Atletismo da Secreta-
ria de Esportes viajou até 
Bragança Paulista no úl-
timo final de semana para 
participar do Campeonato 
Paulista de Atletismo.
A equipe que participou 
do campeonato com mais 
de 20 atletas, trouxe bons 
resultados para casa. Lara 

A equipe de futsal da Se-
cretaria de Esportes de 
Pindamonhangaba, as 
Guerreiras de Pinda, jo-
gam um amistoso nessa 
terça-feira (12), no ginásio 
do Alto Tabaú.
Entrando em quadra para o 

Na última sexta-feira (8), 
aconteceu a terceira parce-
ria entre a Feira Arte En-
canto e o Colégio Progres-
são, que cedeu espaço para 
que os artesãos pudessem 
expor seus trabalhos. Esta 
edição contou com tema 
especial: Feira Sustentá-
vel, em homenagem ao 
dia Mundial do Meio Am-

A equipe de ciclismo da 
SEMELP participou, no 
domingo (10), da 3ª Eta-
pa do Campeonato Vale-
paraibano de Ciclismo, 
realizada no Anel Viário, 
com largada do Parque da 
Cidade, em Pindamonhan-
gaba.
O percurso de cerca de 
4km contou com provas 
nas categorias: júnior, 
juvenil, infanto-juvenil, 
infantil, mirim, dente de 
leite, fraldinha, sênior A e 
B, Master A, B e C;  MTB 
elite, Open Paraolímpico e 
Open Handbike.

chegou a trabalhar com 
grandes nomes da área. 
Ele morou em São Paulo 
durante 10 anos e, duran-
te esse período, teve a ex-
periência de trabalhar em   
diversas áreas da foto-
grafia, como publicidade, 
moda, still e social.
Agora, de volta a sua ci-
dade natal, Beto se dedi-
ca ao desenvolvimento            
cultural de Pindamonhan-

Luiza Leal ficou em 1º lu-
gar no pentatlo feminino 
Sub 16; João Marcos em  
2º lugar nos 5000m rasos 
adulto; Gustavo Souza em 
3º lugar no 100m sub 18; e 
Danielle  Salvador Ribei-
ro em 2º lugar nos 100m 
rasos sub 20. O técnico 
de atletismo, Luis Gus-

Desafio do Vale, que nada 
mais é que amistoso con-
tra a equipe de São José 
dos Campos, as meninas 
prometem fazer um gran-
de jogo que servirá tam-
bém como preparo para 
a semifinal da Copa Pau-

biente, comemorado dia 5 
de junho. Estiveram pre-
sentes expondo trabalhos 
nas mais variadas técni-
cas, tudo feito com muito 
carinho, 20 artesãos da 
Feira Arte Encanto, além 
de uma barraca de alimen-
tos orgânicos e barraca de 
doces. O público presente 
pode também adotar mu-

O ciclismo da SEMELP 
conta com os apoiadores: 
Alfa Modernização, Arbo 
Vale, Academia Movi-
ment, Gramado Churras-
caria, Clínica Veterinária 
Sassaki, Geralis Seguros, 
Mandaglio Engenharia, 
Dú Costela e Neumacon.
Confira a classificação por 
categoria:  Vinicius 1º co-
locado no fraldinha mas-
culino, Amanda Venuto 3º 
colocada no MTB femi-
nino, Diane Maia 4ª co-
locada no MTB feminino, 
Dri Pacheli 5ª colocada no 
MTB feminino, João Vic-

gaba, sendo eleito o presi-
dente do Fundo Municipal 
de Cultura e responsável 
pela cadeira de Artes  Vi-
suais/ Audiovisual do 
Conselho Municipal de 
Cultura.
Para admirar as fotogra-
fias, basta visitar o Palace-
te 10 de Julho, de segunda 
a sexta, das 8h às 17h, na 
rua Deputado Claro César, 
33, centro.

tavo Consolino, avalia a 
participação da equipe no 
campeonato como positi-
va, pois esta competição 
foi uma espécie de prepa-
ração. Ele lembra ainda 
que alguns ajustes devem 
ser feitos até o Campeona-
to Brasileiro de Atletismo 
Sub 20, ainda neste mês.

lista do Interior que deve         
ocorrer ainda nesta sema-
na.
O amistoso contra o time 
de futsal de São José irá 
acontecer às 19h30, no   
ginásio do Alto Tabaú, 
com entrada franca.

das, e dar o primeiro pas-
so para colaborar com o 
tema, buscando um estilo 
de vida mais sustentável.
A Feira Arte Encanto é 
uma parceria entre o De-
partamento de Turismo, 
Coordenadoria de Even-
tos da Prefeitura e Fundo 
Social de Solidariedade de 
Pindamonhangaba.

tor Ayres 3º colocado no 
MTB elite, José Lucas 4º 
colocado no MTB elite, 
Jauro Ceará 5º colocado 
no MTB elite, Gaby Car-
doso 2ª colocada no mas-
ter feminino, Camila 5ª 
colocada na master femi-
nino, Nicolas 4º colocado 
no juvenil masculino, Car-
los Bambam 4º colocado 
no sênior A e Paulinho 5º 
colocado no sênior A.
Em breve, a equi-
pe           SEMELP irá 
participar de novas etapas 
do                 Campeonato 
Valeparaibano.

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim torna 
pública a Suspensão do Pregão nº 015/2018. Objeto: Contratação de em-
presa para prestação de serviços de locação de programas de informática 
(softwares): 01 - Sistema Contábil, Financeiro e Orçamentário; 02 - Sistema 
de Compras e Licitações; 03 - Sistema de Administração de Pessoal e Fo-
lha de Pagamento; 04 - Holerite web; 05 - Sistema de controle de frequên-
cia - Ponto eletrônico; 06 - Sistema de Administração Tributaria; 07 - Siste-
ma de Serviços WEB;  08 - Sistema de Nota Fiscal Eletrônica; 09 - Sistema 
de Saneamento; 10 - Sistema de Almoxarifado; 11 - Sistema de Controle de 
Frota; 12 - Sistema de Controle Patrimonial; 13 - Sistema de Gerenciamen-
to da Educação; 14 - Sistema de Gerenciamento do Social; 15 - Sistema 
de Protocolo; 16 - Portal da Transparência, tendo em vista impugnação ao 
Edital. Potim, 12 de junho de 2018 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.



Fussta de Taubaté arrecada mais 
de 10.000 peças de roupas
em Campanha do Agasalho

O Fussta (Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté) 
arrecadou até o momento 
mais de 10.000 peças de 
roupas novas ou em bom 
estado doadas na Campa-
nha de Agasalho 2018.
A campanha é considerada 
um sucesso, já que na edi-
ção do ano passado a ar-

recadação chegou a 6.000 
peças.
Todo o material arrecada-
do passa por uma triagem 
antes de ser entregue à 
entidade social ou comu-
nidade em situação de vul-
nerabilidade.
A campanha teve início no 
dia 13 de abril e termina 

no dia 30 de junho. 
Ainda faltam serem reco-
lhidas caixas de 17 pontos 
de coleta, no entanto, o 
órgão ainda ficará à dispo-
sição para receber doações 
no prédio da Escola do 
Trabalho da rua Armando 
Salles de Oliveira, 284, 
Centro.
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Artista de Caraguatatuba participa
de exposição em homenagem ao

100º Círio de Santarém (PA)
O artista plástico e cera-
mista Carlo Cury, de Ca-
raguatatuba, está com a 
Exposição “Maria Mãe de 
Todos”, no Centro Cultu-
ral João Fona, na cidade 
de Santarém, no Pará. 
A exposição chega o mu-
nicípio paraense no “Mo-
mento Mariano”, pro-
movido pela Catedral de 
Nossa Senhora da Con-
ceição todo dia 8 de cada 
mês, para celebrar o Círio 
de nº 100, no último do-
mingo de novembro.
São 11 peças feitas em es-
culturas de argila que re-
presentam a religiosidade 
e a materialidade da fé po-
pular em Maria. 
Em “Maria Mãe de Todos” 
o artista apresenta resul-
tado do aprendizado que 
teve com o mestre Wande-
cok Cavalcanti, com quem 
aprimorou seus conheci-
mentos técnicos e concei-
tuais.
A exposição já passou por 
Caraguatatuba, São José 
dos Campos, Monteiro 
Lobato, São Sebastião, 
Santos e fica em Santarém 
até o dia 8 de julho.
O Círio de Nossa Senhora 
da Conceição é a segunda 
maior manifestação reli-
giosa do Estado do Pará. O 
dia da santa é comemora-
do em 8 de dezembro.
Sobre o artista – Carlo 
Cury é formado em Ar-
quitetura pela Faculdade 
Belas Artes de São Paulo, 
mas foi nas artes plásti-
cas que construiu carreira, 
com uma extensa produ-
ção. 
O desenho foi uma de suas 
primeiras formas de ex-
pressão.
Em 2012 participou da 
formação do Grupo Ubun-
tu – Caraguatatuba, que 
reúne artistas plásticos na 
linguagem tridimensional. 

Este grupo desenvolve 
projetos coletivos como o 
“Projeto Origens”. 
Tem realizado pesquisas 
sobre cerâmica de povos 
nativos no Pará, Amazo-
nas, Mato Grosso do Sul 
e São Paulo, visitando 
museus (arqueologia) e al-
deias indígenas.
Ele destaca que surgem 
na cerâmica – como um 
rico caminho para criar 
mecanismos visuais nos 
quais se pode aprofundar 
o diálogo com aquilo que 
se costuma chamar de re-
alidade – produção de pe-
ças figurativas de diversos 
santos católicos.
Círio de Nossa Senhora da 
Conceição
Círio de Nossa Senhora 
da Conceição é um evento 
cultural e de turismo re-
ligioso da cidade de San-
tarém, no Pará, Brasil. O 
primeiro círio foi realiza-
do em 28 de novembro de 
1919, saindo da Igreja de 
São Sebastião. Hoje o cí-
rio é realizado no último 
domingo do mês de no-
vembro.
Acontece no mês de no-
vembro, quando no calen-
dário da Igreja Católica se 
comemora o dia de Cristo 
Rei. Durante o percurso da 
caminhada (Círio) são fei-
tas homenagens por canto-
res regionais, contratados 
por instituições públicas 
ou privadas como: Antô-
nio Von, Kaila Moura, An-
dré Machado, Ray Brito, 
Ivone entre outros. 
Também podem-se perce-
ber centenas de promes-
seiros com miniaturas de 
casas, igrejas, imagens en-
tre outros objetos que in-
dicam a graça alcançada. 
Usa-se a corda atrelada à 
berlinda; numa outra for-
ma de pagar a promessas, 
esses indivíduos costu-

mam ficar descalços.
Durante essa festividade, 
outras romarias são feitas, 
como a Caminhada de Fé 
com Maria saindo do mu-
nicípio de Mojuí dos Cam-
pos distante 37 km de San-
tarém, círio das crianças, 

carreata de anunciação da 
chegada do círio, roma-
ria dos idosos, romaria da 
juventude, cicloromaria, 
moto romaria, remaria, vi-
gília “Doe seu Sono para 
Nossa Senhora”, e procis-
são de encerramento.

Caraguatatuba
seleciona atletas para 
o Futsal masculino da 
Secretaria de Esportes

Mesatenistas de Caraguatatuba 
conquistam seis medalhas na

IV Etapa da Liga Vale
Paraibana de Tênis de Mesa

A equipe de mesatenistas 
de Caraguatatuba, coorde-
nada pelo professor Rodri-
go Santos (Kiko), partici-
pou, no último domingo 
(10/06), da IV Etapa da 
Liga Vale Paraibana de 
Tênis de Mesa, realizada 
em São José dos Campos. 
Dos 18 participantes que 
representaram a cidade, 

Até o final do mês de ju-
nho, jogadores de futebol 
da categoria sub-20 (nas-
cidos de 1998 a 2003), 
interessados em compor o 
time de Futsal masculino 
da Secretaria de Esportes 
de Caraguatatuba, poderão 
participar da seletiva pro-
movida pelo município to-
das às segundas e sextas-
feiras, das 18h às 19h, no 
Ciase Sumaré. Esta equipe 
representará Caraguatatu-
ba nos Jogos Regionais e 

oito subiram ao pódio. Ao 
todo, foram três medalhas 
de ouro, uma de prata e 
duas de bronze.
Destaques
1º Lugar – Maria Eduarda 
Carrijo Chiquetto – Cate-
goria Mirim
1º Lugar – Camila Siquei-
ra – Categoria Infantil
1º Lugar – Thalita Nunes – 

em outras competições. A 
seletiva é feita por meio 
de treinamento coletivo 
dado pelos professores Ja-
queline Myrian e Márcio 
Soares. Os interessados 
devem comparecer no lo-
cal de treino com vesti-
menta adequada à prática 
do Futsal e documento de 
identidade. Caso o atleta 
seja menor de idade, deve-
rá estar preferencialmente 
acompanhado pelo res-
ponsável legal.

Categoria Pré-Mirim
2º Lugar – Gisele Cunha – 
Categoria Infantil
3º Lugar – Igor Gomes – 
Categoria Juvenil
3º Lugar – Mayara Cardim 
– Categoria Adulto
4º Lugar – Gabriel Couti-
nho – Categoria Juventude
4º Lugar – Daniel Canto – 
Categoria  Pré-Mirim


