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A GAzetA dos Municípios

Dia D em Tremembé

Prefeitura de Taubaté faz 
proposta à Sabesp para 

atingir 100% de saneamento

Pinda tem locais corretos para
descarte de lixo eletrônico, pneus

e resíduos da construção civil

Programa Cultura Ensina no
MACC faz sucesso com

estudantes da rede pública

O Dia D de vacinação 
contra a poliomielite e o 
sarampo acontece no pró-
ximo sábado, dia 18 de 

A Prefeitura de Taubaté 
encaminhou à Sabesp uma 
proposta para assumir 
parcialmente os custos da 
execução das obras de ex-
tensão das redes de distri-
buição de água e coleta de 
esgoto.
O objetivo é melhorar 
ainda mais indicadores 
de saneamento básico do 
município e atingir a meta 
de universalização, com 

A história de Caraguata-
tuba relatada pelos conta-
dores de história Nhá Rita 
e Leco Borda fez sucesso 
com a garotada da Esco-
la Estadual  Comendador 
Mario Trombini no pri-
meiro dia de visita do Pro-
grama Cultura Ensina no 
MACC – Museu de Arte e 
Cultura de Caraguatatuba.
Com um jeito único e di-
vertido de contar as lendas 
da região, os contadores 
levaram as crianças às gar-
galhadas e caíram no gosto 
da turma, que afirmou, em 
peso, ter sido sua parte fa-
vorita. E para a farra ficar 
completa, a dupla caiçara 
Nhá Rita e Leco Borba 
chamou as crianças para 
interagir na encenação da 
“Lenda da Pedra do Jaca-

A população de Pindamo-
nhangaba conta com locais 
corretos para o descarte de 
diversos tipos de lixo e re-
síduos, que não são o lixo 
residencial convencional 
- recolhido nas casas pela 
Coletora Pioneira.
Pneus devem ser direcio-
nados ao antigo prédio da 
administração da Regio-
nal Leste, que fica dentro 
do Parque da Cidade, sob 
gestão e responsabilidade 
da Secretaria de Habita-
ção, Meio Ambiente e Re-
gularização Fundiária.
Entulhos da construção 
civil são os provenientes 
de construções, reformas, 
reparos e demolições de 
obras de construção civil, 
e os resultantes da prepa-
ração e da escavação de 
terrenos (tijolos, blocos 
cerâmicos, concreto em 
geral, solos, rochas, me-
tais, resinas, colas, tintas, 
madeiras e compensados, 
forros, argamassa, gesso, 
telhas, pavimento asfálti-

agosto. Todas as crianças 
de 1 a menores de 5 anos 
de idade devem tomar as 
vacinas, mesmo as que já 

100% de abastecimento de 
água e coleta de esgoto.
Existem atualmente cerca 
de 100 pedidos de exten-
são de rede de esgoto, que 
vão beneficiar 700 mora-
dias a um custo total de R$ 
6 milhões. Caberia à pre-
feitura o aporte de R$ 1,8 
milhão. 
Além disto, também exis-
tem 30 casos de extensão 
da rede de abastecimento 

ré”.
“Eu gostei bastante do tea-
tro, mas gostei também de 
saber sobre a história de 
Caraguá e a catástrofe de 
1967, já que eu sou nova 
na cidade”, contou a aluna 
Ana Clara Silva, 12.
Já o jovem João Vitor, 11, 
afirmou ser um visitante 
de carteirinha do museu, 
e que sempre que pode faz 
uma visitinha “Eu gosto 
do teatro e das exposições. 
Gosto também de ver a 
maquete e ouvir a história 
da cidade”.
Ao todo, foram 36 alunos, 
do 6º, 7º e 8º ano da es-
cola Comendador Mario 
Trombini, que fica na Pon-
te Seca. Para a professora 
de história, geográfica, so-
ciologia e filosofia da tur-

co, vidros, plásticos, tu-
bulações, fiação elétrica 
etc.), comumente chama-
dos de entulhos de obras, 
caliça ou metralha. O ma-
terial deve ser direcionado 
para o aterro de inertes que 
fica na Rod. Francisco Al-
ves Monteiro s/n, no Ara-
retama.
Lixos eletrônicos devem 
ser encaminhados para as 
cooperativas de recicla-
gem. Atualmente, a cida-
de conta com duas coo-
perativas: Moreira César 
Recicla (Avenida Doutor 
Lloyd Figueiredo Pereira 
da Rocha, 2-54 - em frente 
ao centro comunitário do 
Cícero Prado), com fun-
cionamento das 7h às 11h 
e das 13h às 17h de segun-
da a sexta-feira e das 7h às 
11h aos sábados; e Reci-
clavida (Rua Ponciano Pe-
reira,227  Jardim Eloyna), 
com funcionamento das 7h 
às 16h, de segunda-feira a 
sábado. Situações irregu-
lares receberão autuação

tenham sido vacinadas. 
Procure uma unidade de 
saúde e não se esqueça da 
caderneta.

de água em Taubaté, com 
benefícios diretos a 80 
moradias e custo total de 
R$ 198 mil. A prefeitura 
disponibilizaria R$ 69,5 
mil.
De acordo com a proposta 
apresentada pela prefei-
tura, os serviços seriam 
executados em 180 dias. 
Os recursos da prefeitura 
seriam abatidos em 2019 
pela concessionária.

ma, Rose Vanni, levar as 
crianças para fora da sala 
de aula é um diferencial e 
isso que deveria acontecer 
mais vezes. “É muito im-
portante para eles adqui-
rirem esse conhecimento 
extra”, completou.
Para a grande maioria a 
visita técnica foi o primei-
ro contato com o museu e 
com a história da cidade, 
mas uma garantia que to-
dos deram é que saíram sa-
tisfeitos e que pretendem 
voltar mais vezes.
“Eu gostei de tudo, tudo 
mesmo. Sou apaixonada 
por história e geografia, 
então gostei bastante de 
saber mais sobre a cidade, 
ver as exposições e fotos. 
Espero voltar mais vezes”, 
disse Nágyla Hellen, 13.

De acordo com a Secre-
taria de Serviços Públicos 
da Prefeitura, o depósi-
to de resíduos em locais 
inadequados será passível 
de autuação. Um exem-
plo ocorreu no dia 20 de 
julho, quando, por meio 
da Secretaria de Adminis-
tração, uma empresa que 
estava jogando resíduos 
da construção de civil em 
terreno na rua Alexandre 
Muassab, no Crispim, foi 
autuada em flagrante.
Há tempos, a Secretaria de 
Serviços vinha recebendo 
reclamações dos mora-
dores do local em função 
da grande quantidade de 
resíduos diversos sendo 
depositado e do grande 
número de animais vetores 
de doenças atraídos, como 
ratos e baratas. O caso ge-
rou boletim de ocorrência 
e o infrator enquadrado na 
lei de crimes ambientais. 
O proprietário da obra e o 
dono do terreno serão tam-
bém notificados.
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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 castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As 
principais vantagens são menos risco de câncer, as fêmeas castradas an-
tes do primeiro cio têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de 
mama e nos demais, esse índice é superior a 26%, redução do abandono, 
os cruzamentos não planejados são a principal causa do grande número 
de cães e gatos abandonados pelas ruas todos os dias, mais sociável, com 
a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela casa e ficam mais 
sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. Os cães 
da Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados. Perigo de fuga, 
os machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mais 
caseiros e param de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás das 
fêmeas no cio, hábito que causa muitas mortes por atropelamento, sem 
sujeira no cio, as castrações põem fim no cio evitando que nessa faze, as 
fêmeas manchem a casa de sangue e acaba também com a barulheira dos 
gatos nos telhados, fim da gravidez psicológica, a produção de leite sem 
cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cachorras e gatas. A 
cirurgia é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máxi-
mo dez dias. Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas 
fêmeas têm a trompa, os ovários e o útero extraídos.
***
Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém. Não consegue picar as 
vítimas, ato que faz com que a saliva do animal entra no ferimento. Exis-
tem dois tipos de veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas 
anteriores ocas para poder inocular o veneno que ataca o sistema nervoso 
central e paralisa a respiração, apesar de sua picada ser indolor. O das vi-
perídeos tem veneno extremamente agressivo que destrói o sangue e sua 
picada provoca fortes dores. Na família das viperídeos está a cascavel, 
com seus guizos e chocalho típico, a jararaca, que tem veneno muito forte 
e a surucucu que é o maior ofídio venenoso do Brasil.  

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espera aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! Significa “feche a janela”. E pra terminar, o que quer dizer 
“good morning”?
- Bem agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, 
certo?
***
Um homem vê um louco subindo num poste e diz:
- O que você está fazendo aí... Você é louco?
- Não, eu vou comer uma goiaba!
- Mas isso não é um pé de goiaba, isso é um poste!
- Eu sei, mas a minha goiaba está no meu bolso e eu vou comer ela onde 
eu bem quiser! 

Mensagens

Se a tristeza chama você pela boca da necessidade, falta de dinheiro, ocor-
rência ruim, desconsideração de parentesco, reconheça-se com forças para 
superar tudo e voltar a ser alegre. Não deixe que se tornem problemas e 
tormentos. O problema, o tormento, resulta de uma medrosa avaliação 
das circunstâncias. Considere-se descomplicadas e não exercerão pres-
são. Tenha crenças nos seus dotes e qualidades e encontrarás resistência 
interior. Persistirá com otimismo e vigor mesmo nas situações considera-
das dolorosas. O problema é filho da fraqueza.
***
Tudo na vida tem uma razão, mesmo que esteja dando tudo errado. Quem 
não luta no seu lado durante a batalha não merece estar ao seu lado após a 
vitória. Quando uma pessoa realmente tem importância, você não desista 
dela por nada. Não tire ninguém da sua vida, apenas reorganize as posi-
ções e invente as prioridades. Por mais que você ache que não vai dar cer-
to, tente até achar que você conseguiu. Não tens que passar impressão pra 
ninguém, você não é impressora. A saudade é um sentimento que quando 
não cabe no coração escorre pelos olhos. É preciso diminuir a distância 
entre o que se diz e o que se faz, até que um dado momento, tua fala seja 
a tua prática. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde, que o tempo pra 
ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais.

Pensamentos, provérbios e citações

O detalhe faz a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Quem ri por ultimo, ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
O casamento é uma tragédia em dois atos: O civil e o religioso.

Desfile de 7 de Setembro será
realizado em novo local

O desfile cívico-militar 
em comemoração à Inde-
pendência do Brasil, nes-
te ano, será realizado em 
novo local: com saída da 
Praça Sete de Setembro, 
pela Avenida Albuquerque 
Lins. A definição foi reali-
zada pela comissão orga-
nizadora do desfile, com 
aprovação dos participan-
tes militares, em reunião 
na terça-feira (14), na sede 
do Departamento de Cul-
tura.
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.
Na ocasião da inauguração 

da Praça Sete de Setembro 
já havia sido levantada 
essa ideia em alusão ao 
nome da praça. 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 
bandeira, realizado tradi-
cionalmente no obelisco 
da Praça Monsenhor Mar-
condes, será às 8h30, devi-
do à proximidade do local 
do desfile, que começa às 
9h30.
Em Moreira César, o des-
file será realizado no dia 
6 de setembro, no mesmo 

local: avenida das Marga-
ridas, no Vale das Acácias, 
a partir das 8h30.
As instituições interes-
sadas em participar dos 
desfiles tanto em Morei-
ra quanto no centro de 
Pinda já podem fazer sua 
inscrição no Departamen-
to de Cultura, que fica no 
Palacete 10 de Julho, rua 
Deputado Claro César, 
33, centro. Informações 
podem ser obtidas direta-
mente no local ou pelo te-
lefone 3642-1080.
No ano passado, o desfile 
cívico-militar contou com 
a participação de 17 insti-
tuições em Moreira César 
e 15 instituições partici-
pantes na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso.

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

Livro D-24, FLS. nº 278, Termo nº 6824
Faço saber que pretendem se casar THIAGO APARECIDO PAULINO e DA-
NIELA PAULA CRISPIM, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Campos do Jordão-SP, nascido em 29 de agosto de 1985, de profissão pintor, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Henrique Vialta Saad, nº 73, 
Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de JOSÉ FRANCISCO PAULINO, 
falecido em Campos do Jordão/SP e de APARECIDA DOS SANTOS RAMOS 
PAULINO, natural de Pindamonhangaba/SP, residente e domiciliada em Tre-
membé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 8 de dezembro de 1975, de 
profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de JOSÉ FRANCISCO CRISPIM, 70 anos, natural 
de São Luis do Paraitinga/SP, nascido na data de 3 de junho de 1948 e de MARA 
LUCIA CRISPIM, 63 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 1 de julho 
de 1955, residentes e domiciliados Tremembé/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. 

Livro D-24, FLS. nº 277, Termo nº 6823
Faço saber que pretendem se casar REGINALDO RODRIGUES e FERNAN-
DA CARDOSO DE SOUZA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 26 de dezembro de 1974, de profissão vigilante, de es-
tado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de MAURO RODRIGUES, de 77 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, 
nascido na data de 15 de outubro de 1940 e de MARIA IOLANDA RODRI-
GUES, de 72 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 19 de maio de 
1946, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Salto 
da Divisa-MG, nascida em 8 de agosto de 1986, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada na Rua Dez, nº 12, Jardim Alberto Ronco-
ni, Poço Grande, Tremembé/SP, filha de JOSÉ DIAS DE SOUZA, falecido em 
Salto da Divisa/MG na data de 22 de outubro de 2011 e de TEREZA MARIA 
CARDOSO, 70 anos, natural de Barra de São Francisco/ES, nascida na data de 
5 de abril de 1948, residente e domiciliada em Tremembé/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 
Física
Endereço: Piso superior 
da Rodoviária Velha
Horário de atendimen-
to ao público: segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h
Telefone: 3632-3984
Cadastro para Empre-
sas As empresas que 
têm o interesse em ca-
dastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com
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Pinda realiza “Mamaço 2018” na 
Praça Monsenhor Marcondes

Exposição “O Percurso Criativo 
do Desenho” começa nesta

sexta-feira (17) em Pinda

Museu tem projeto Arte Encanto
Terapia em Pindamonhangaba Galeria da Francisco

Lessa Junior recebe obra 
de reparo e manutenção

Ato em prol da Igreja do Santana 
muda para dia 21 em Pinda

Cia Ballet Stagium se apresentará na 
cidade de Pinda dia 26 de agosto

Pindamonhangaba recebe, 
pelo segundo ano conse-
cutivo, o projeto “Mamaço 
2018”. Será neste sábado 
(18), das 9 horas ao meio-
dia, na Praça Monsenhor 
Marcondes.
A iniciativa é do Grupo 
Mamamátria, que faz par-
te da Clínica Mátria, e tem 

Os trabalhos feitos pelos 
alunos (de 7 a 63 anos) da 
Biblioteca do Araretama, 
que frequentam o curso 
de Oficina de Desenho, 
serão expostos no saguão 
da Prefeitura a partir dessa 
sexta-feira (17) até o dia 
31, das 8h às 17h. O proje-
to é do Programa Oficinas 
Culturais, do Departamen-
to de Cultura.
”A exposição tem o intuito 
de demonstrar a versatili-
dade e a aprendizagem do 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com o Fundo Social de 
Solidariedade, promove, 
desde o mês de maio, o 
projeto Arte Encanto Tera-
pia, no museu da cidade. O 
projeto tem como objetivo 
ensinar artesanato para 
pessoas com deficiência.
De acordo com informa-
ções dos organizadores, 
as aulas de artesanato 
ocorrem semanalmente, 
às terças-feiras, das 9 ho-
ras às 10h30, no Museu 
Histórico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina. As ati-
vidades para aprendizado 
são: crochê, bordado, tri-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, através 
do setor de drenagem, rea-
lizou, na última terça-feira 
(14), uma ação de reparo e 
manutenção no ramal prin-
cipal da rede coletora de 
águas pluviais do Lessa. 
“Foi realizada também a 
limpeza de ponto de visto-
ria e substituição do fundo 

Um ato de oração con-
tra a demolição da igreja 
“nova” do Santana será 
realizado agora em nova 
data, dia 21 de agosto, no 
mesmo horário, às 20 ho-
ras, na praça de frente a 
pela paróquia do bairro em 
parceria com o Fundo So-
cial de Solidariedade será 
uma manifestação contra 
a decisão publicada pela 
1ª Vara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado de 
São Paulo – Comarca de 
Pindamonhangaba, que 
ordenou a demolição total 

O Circuito Cultural Pau-
lista (CCP), com a reno-
mada Cia. Ballet Stagium, 
acontecerá no domingo 
(26), às 19 horas, no Te-
atro Galpão, com o tema 
“Choros e Batucada”. A 
realização é uma parceria 
da Prefeitura, por meio do 
Departamento de Cultura, 
e do Governo do Estado.
O Stagium, com “Cho-
ros e Batucada”, objetiva 
sua trajetória em constan-

por objetivo incentivar a 
promoção do aleitamento 
materno e contribuir na 
desmistificação de concei-
tos sobre o tema. Para tan-
to, contará com profissio-
nais da área que facilitarão 
atividades de interação 
entre mãe e bebê e estarão 
disponíveis para prestar 

desenho, incentivando que 
o desenho não tem relação 
com o dom, mas sim com 
a prática e a vontade de 
aprender do aluno”, afir-
mou o professor dos alu-
nos, Josué Amadeu.
Os desenhos vão desde 
os riscos abstratos e ge-
ométricos até os figura-
tivos como personagens, 
casario, paisagem e entre 
outros, trabalhando com 
diversas técnicas e mate-
riais de desenho e das artes 

cô, posteriormente serão 
adicionadas as oficinas de 
pintura – em quadro, vidro 
e tecido – e patch aplique.
As aulas da oficina são mi-
nistradas voluntariamente 
pelos artesãos da loja Arte 
Encanto, projeto desenvol-
vido e mantido pelo Fundo 
Social de Solidariedade de 
Pindamonhangaba. Para 
o deslocamento até o mu-
seu, a Prefeitura oferece o 
transporte para os partici-
pantes do projeto.
A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Cláudia Domingues, des-
taca que o projeto possui 
viés de terapia e também 

de uma caixa”, comenta o 
servidor Thiago Gonçal-
ves. O ponto de vistoria é 
integrante fundamental de 
uma galeria e tem como 
função a inspeção, além 
de ser o canal que possibi-
lita a manutenção da rede 
águas pluvial. Segundo 
a Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, o 
problema acarretava em 
transtorno para os mora-

ou parcial da igreja nova, 
situada no Bairro Santana.
A ação civil pública ajui-
zadapara igreja. A decisão 
da mudança da data do ato 
foi tomada pelas autorida-
des eclesiásticas, após reu-
nião.
A ação organizad pelo Mi-
nistério Público do Estado 
de São Paulo alega que a 
capela antiga tem um valor 
histórico e arquitetônico e 
que a nova igreja interfere 
na estrutura e na visibili-
dade da antiga.
A Prefeitura de Pindamo-

te trânsito entre tradição 
e ruptura, estabelecendo 
uma estética própria e uma 
linguagem que propõe a 
refletir o Brasil em sua 
complexidade social, his-
tórica e cultural.
As apresentações exaltam 
os ritmos brasileiros por 
meio do estudo sobre a 
nossa ginga, irreverente e 
dessincronizada. Em Ba-
tucada, a pesquisa da obra 
se volta para os gestos de 

informações sobre a im-
portância do aleitamento 
materno.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, é par-
ceira neste evento que co-
memora, ainda, a Semana 
Mundial do Aleitamento 
Materno.

plásticas. A entrada é gra-
tuita e para todas as ida-
des. A oficina de Desenho 
ainda tem algumas vagas 
e para participar é preci-
so ter no mínimo 7 anos 
de idade e gostar de arte. 
Seja para aprender do zero 
ou aperfeiçoar o que já 
sabe em relação à prática 
do desenho artístico, todos 
serão bem vindos. O cur-
so funciona toda sexta das 
14h às 16h na Biblioteca 
do Araretama e é gratuito.

um método de geração de 
renda. “Esses alunos são 
muito especiais. A renova-
ção da autoestima, valori-
zação e, principalmente, o 
sorriso no rosto dos nossos 
alunos vale todo nosso tra-
balho e dedicação”, garan-
tiu. “Agradecemos muito 
pelo trabalho voluntário 
dos artesãos da loja Arte 
Encanto. Com esse conhe-
cimento, os alunos terão 
uma oportunidade de gera-
ção de renda que será mui-
to importante para suas vi-
das”. O Museu Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina está 
localizado na rua Mare-
chal Deodoro, 260, centro.

dores da localidade que no 
período chuvoso sofriam 
com infiltrações em suas 
residências, além de oca-
sionar alagamentos. To-
dos os serviços realizados 
pela Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos pos-
suem ordem de serviço e 
recebem acompanhamen-
to técnico antes, durante 
e depois da execução da 
ação.

nhangaba informou que 
irá recorrer da decisão, por 
não concordar com a deci-
são da demolição total da 
nova igreja, pois o templo 
religioso atual desenvolve 
importante papel social 
no bairro. O ato de ora-
ção que será realizado de 
frente para a igreja contará 
com diversas autoridades 
eclesiásticas do município 
e da região, o prefeito mu-
nicipal, Isael Domingues, 
membros do Fundo Social 
de Solidariedade e a co-
munidade local.

nosso povo. 
Já em Choros, a pesquisa 
musical e de movimentos 
mostra as origens da pri-
meira música urbana na-
cional.
O Teatro Galpão fica na 
Rua Luiza Marcondes de 
Oliveira, 2750 - Parque 
das Nações. 
O evento é gratuito e os 
ingressos devem ser retira-
dos na bilheteria do teatro 
a partir das 18 horas. 
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Kits gratuitos da TV Digital 
já começaram a ser

entregues em Caragua

Alunos levam arrecadações 
e apresentam poemas da 

FLIC em Asilo Lar Vicentino

A Prefeitura de Caragua-
tatuba e a empresa Seja 
Digital, responsável por 
operacionalizar o processo 
de digitalização da TV no 
Brasil, já iniciaram a en-
trega dos kits gratuitos da 
TV Digital. O sinal analó-
gico será desligado no dia 
28 de novembro deste ano.
Para saber se tem direi-
to, o munícipe deve ligar 
gratuitamente para 147 
ou acessar o site sejadigi-
tal.com.br/kit, ou também 
buscar informações nos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
de sua região.
É necessário informar o 
NIS (Número de Identifi-
cação Social) e, em caso 

Os alunos da EMEI/EMEF 
Prof° Ricardo Luques 
Sammarco Serra visitaram 
hoje (17/08) o Asilo Lar 
Vicentino para entregar os 
produtos de higiene que 
foram arrecadados pelos 
próprios estudantes e apre-
sentar poemas de Clarice 
Lispector, escritora home-
nageada na Feira Literária 
de Caraguatatuba(FLIC) 
deste ano.
Após o recital de poemas, 
os vinte alunos do 9°A e 
9°B fizeram um momento 
de interação com músicas 
de Chico Buarque, Jogos 

afirmativo, seguir as orien-
tações para agendar o local 
e o horário da retirada.
O kit é disponibilizado 
apenas às famílias ins-
critas em programas so-
ciais do Governo Federal 
(Bolsa Família, Carteira 
do Idoso, Tarifa Social de 
Energia Elétrica, Benefí-
cio de Prestação Continu-
ada – BPC e Minha Casa 
Minha Vida), conforme 
lista de beneficiários for-
necida pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social 
(MDS).
A empresa Seja Digital 
também promove o sor-
teio “Instalação Premia-
da”. São prêmios de R$ 2 
mil, em cartões pré-pagos, 

de cartas como UNO e 
também manicure algu-
mas senhoras do Lar Vi-
centino. Eduarda Isabel, 
do 9°B, observou que os 
idosos são muito sozinhos. 
“É bom trazer para eles o 
que a gente aprende na es-
cola, além de ajudar com 
as arrecadações”.
Entre os produtos de hi-
giene arrecadados estão 
sabonete, shampoo, pasta 
de dente, cotonete, bucha 
e fralda geriátrica.
Já é o segundo ano con-
secutivo que os alunos 
fazem a visita no Asilo 

às famílias que receberam 
o kit. Com o equipamento 
em mãos, basta seguir as 
instruções de instalação do 
conversor e antena digital.
Ao final do processo apa-
rece um código na tela da 
TV, que deve ser inscrito 
no site sejadigital.com.br/
concorra ou no telefone 
147. Informando o código, 
a família já estará partici-
pando do sorteio e concor-
rendo aos prêmios.
O próximo sorteio aconte-
cerá no dia 17 de outubro 
e o nome dos vencedores 
será divulgado no site da 
Seja Digital e em sua pá-
gina no Facebook. Retire 
o kit gratuito, instale os 
equipamentos e participe!

durante a FLIC. Kaliel Vi-
tor, do 9°A, disse que os 
idosos têm histórias dife-
rentes. “Quis voltar para 
deixá-los felizes”, afirma. 
Acompanhando os alunos, 
foram a coordenadora da 
escola, Lilian Aparecida 
do Nascimento Lopes e a 
professora de matemática, 
Mariana Lemes de Olivei-
ra Zaran.  “A iniciativa de 
voltar ao asilo partiu dos 
próprios alunos e isso é 
uma experiência muito 
positiva não só para os 
jovens quanto para os ido-
sos”, acreditam elas.


