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A GAzetA dos Municípios

Combatentes Mirins fazem 
ação nas ruas do Crispim 

em Pindamonhangaba

Mistau sedia concurso 
“Relendo Amazonas”

Prefeitura de Pinda e Sindicato se
reúnem para definir pagamento de DSR

Na manhã desta quarta-
feira (17), os alunos do 
terceiro ano da Escola 
Municipal Isabel do Car-
mo Nogueira realizaram 
uma ação de vistoria jun-
to aos agentes de controle 
de vetores da Prefeitura, 
no Crispim. A ação visou 
encontrar possíveis focos 
de criadouros de mosqui-
to Aedes aegypti, além de 
conscientizar a população 
local. 
As professoras Luciana 
Bondioli e Fabiane Apare-
cida contam que o projeto 
começou a ser desenvol-
vido no início deste ano 
pensando na incidência 
de casos de dengue dentro 
da cidade. A partir disso, 
foram desenvolvidas di-
versas atividades colabo-
rativas entre pais e alunos 
para combater o Aedes ae-
gypti. Para que as crianças 
pudessem notar a incidên-

No próximo sábado, dia 
20 de outubro, acontece a 
vernissage de abertura do 
1º concurso de pintura e 
desenho “Relendo Ama-
zonas”, em homenagem ao 
artista Clodomiro Amazo-
nas. As obras serão expos-
tas no Museu da Imagem e 
do Som de Taubaté (Mis-
tau), a partir das 20h30.
Em homenagem a me-
mória do artista, acontece 
uma missa no Convento 
Santa Clara, às 19h, onde 
será exposta uma de suas 
telas, que foi restaurada. 
Após a celebração, ver-
nissage terá início, com a 
premiação dos vencedores 
do concurso.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba pretende 
iniciar o pagamento do 
DSR – Descanso Semanal 
Remunerado – em 2019, 
referente à ação coleti-
va trabalhista 0070000-
25.2008.515.0059, que 
está em trâmite há cerca 
de 10 anos. Para tanto, o 
prefeito Isael Domingues 
se reuniu, na quarta-fei-
ra (17), com os represen-
tantes do Sindicado dos 
Servidores Públicos Mu-
nicipais, visando definir 

cia de dengue, foi criado 
um gráfico em sala de aula 
em que regularmente, elas 
atualizavam de acordo 
com os dados levantados 
dentro da comunidade. A 
camiseta utilizada pelas 
crianças na hora da visto-
ria foi elaborada por uma 
aluna do 3º ano A, após 
uma competição de dese-
nhos que ilustrassem os 
“Combatentes Mirins”.
Com viseiras, pranchetas, 
adesivos e folders que fo-
ram desenvolvidos pelos 
próprios alunos, as crian-
ças foram divididas em 
seis grupos para que pu-
dessem entrar nas casas e 
promover a vistoria junto 
aos agentes. A ação con-
tou com a inspeção e olhar 
atento das crianças que 
fizeram perguntas sobre 
a freqüência de limpeza 
de calhas, caixa d’água e 
como são armazenadas as 

Até o momento há sete 
inscritos e quinze obras 
para a exposição. As ins-
crições vão até a próxima 
quinta-feira, dia 18 de ou-
tubro, e as obras deverão 
ser entregues no ato da 
efetivação da participação, 
uma vez que o candidato 
deverá apresentar no míni-
mo duas e no máximo três 
obras. As telas produzidas 
deverão ser, obrigatoria-
mente, releituras ou tra-
balhos inspirados na obra 
de Clodomiro, cujo foco 
eram paisagens. Além 
de pintura a óleo, o artis-
ta usava carvão, pastel e 
aquarela. As telas não po-
dem ter dimensões inferio-

os termos e detalhes deste 
pagamento.  
O montante da ação será 
pago pela Prefeitura em 
parcelas anuais, de aproxi-
madamente R$ 4 milhões. 
De acordo com a Secreta-
ria de Fazenda e Orçamen-
to da Prefeitura, a primeira 
parcela está prevista na 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2019, enviada à 
Câmara.
Após esta reunião, a Pre-
feitura vai encaminhar 
os termos do acordo para 

garrafas.
O diretor da Vigilância 
Epidemiológica, Rafaela 
Lamana, explica que esta 
ação promovida pela uni-
dade escolar é de grande 
importância, pois estimu-
la a conscientização das 
crianças contra o Aedes 
aegypti, e isso gera a sensi-
bilização do adulto, o que 
futuramente ocasionará a 
diminuição dos casos de 
dengue em Pindamonhan-
gaba. Além disso, a ADL 
(análise de densidade lar-
vária) dentro do município 
tem diminuído, primei-
ramente pela diminuição 
da freqüência de chuvas e 
também pelo trabalho de-
senvolvido pelos agentes 
que percorrem a cidade. 
A intenção é desenvolver 
este projeto-piloto com os 
alunos de outras unidades 
da Rede Municipal de En-
sino.

res a 30cm X 40cm e su-
periores 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 na vernissage.

análise do Tribunal Regio-
nal Trabalhista, em Cam-
pinas. A partir do aval do 
Tribunal, a Prefeitura vai 
enviar projeto de lei para a               
Câmara detalhando os ter-
mos para pagamento acor-
dados com o Sindicato. 
Sendo aprovado, a Prefei-
tura fará um depósito em 
juízo e o pagamento será 
em forma de precatório.
Os critérios de pagamen-
to para o servidor serão                 
determinados pelo Sindi-
cato.
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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

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência 
da Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando 
a cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 
1539. E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de to-
das as mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época 
para lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usa-
dos pelos nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, 
mas seus significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a 
marcha nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da 
rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o 
mal) e a grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para 
que o noivo ficasse com a mão direita livre para se defender de um even-
tual ataque. Já o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges 
ficassem unidas para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, em-
bora representada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi 
adotada como um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado 
sobre os noivos resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas pas-
sam a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que 
é favorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar 
bem, esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine 
o que quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o 
bom possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.

Concurso Prefeitura de São 
Luiz do Paraitinga - SP

Concurso Prefeitura de 
São Luiz do Paraitinga, 
São Paulo, abre três edi-
tais com diversas vagas 
para cargos de todos os 
níveis de escolaridade. 
A Prefeitura de São Luiz 
do Paraitinga, no Estado 
de São Paulo, torna pú-
blico os editais 01, 02 e 
03/2018 de concurso pú-
blico. 
O concurso Prefeitura 
de São Luiz do Paraitin-
ga - SP será executado 
pelo Instituto Excelência. 
Os profissionais selecio-
nados poderão receber re-
munerações que variam de 
R$ 960,05 a R$ 10.561,11. 
As vagas serão distribuídas 
entre os seguintes cargos: 
Edital nº 01/2018 - Advo-
gado, Agente Comunitário 
de Saúde, Almoxarife, Ar-
quiteto, Assistente Social, 
Auxiliar Administrativo, 
Auxiliar de Enfermagem, 
Auxiliar de Serviço de Saú-
de, Auxiliar de Mecânico, 
Bibliotecário, Conserveiro 
de Estradas, Contabilista, 
Controlador Interno, Co-
veiro, Eletricista, Enfer-
meiro, Engenheiro Civil, 
Engenheiro Agrônomo, 
Escriturário, Farmacêuti-
co, Fiscal de Obras, Fiscal 
de Trânsito, Fiscal de Tri-
butos, Fiscal Municipal, 
Fisioterapeuta, Fonoaudi-
ólogo, Gari, Guarda Mu-

nicipal, Inspetor de Aluno, 
Jardineiro, Marceneiro, 
Mecânico, Mecânico de 
Máquinas Pesadas, Medi-
co do Trabalho, Médico 
Ginecologista, Médico 
Pediatra, Médico Psiquia-
tra, Médico Veterinário, 
Merendeira, Motorista, 
Nutricionista, Operador 
de Máquina, Pedreiro, 
Pessoal de Obras, Psicó-
logo, Secretário de Esco-
la, Segurança, Servente de 
Serviços Gerais, Técnico 
de Segurança do Traba-
lho, Técnico em Informá-
tica, Técnico de Vigilân-
cia Sanitária e Tesoureiro. 
Edital nº 02/2018 - Profes-
sor de Educação Básica I 
- Educação Infantil (crian-
ças de 4 e 5 anos), Profes-
sor de Educação Básica 
I - Ensino Fundamental 
1º ao 5º ano, Professor de 
Educação Básica II - Ens. 
Fund. 6º ao 9º ano – Ar-
tes, Professor de Educação 
Básica II - Ens. Fund. 6º 
ao 9º ano – Matemática,                                                    
Professor de Educação 
Básica II - Ens. Fund. 6º 
ao 9º ano – Língua Portu-
guesa, Professor de Educa-
ção Básica II - Ens. Fund. 
6º ao 9º ano – Ciências, 
Professor de Educação 
Básica II - Ens. Fund. 6º 
ao 9º ano – Educação Fí-
sica, Professor de Educa-
ção Básica II - Ens. Fund. 

6º ao 9º ano – Geografia, 
Professor de Educação 
Básica II - Ens. Fund. 
6º ao 9º ano – História,  
Professor de Educação 
Básica II - Ens. Fund. 
6º ao 9º ano - Inglês. 
Prepare-se: Simulados 
para concursos públicos 
Edital nº 03/2018 - Auxiliar 
de Enfermagem do ESF, 
Auxiliar de Saúde Bucal 
do ESF, Dentista do ESF, 
Enfermeiro do ESF e Mé-
dico Generalista do ESF. 
As inscrições serão                    
recebidas no site www.
inst i tutoexcelenciapr.
com.br, no período de 17 
a 31 de outubro de 2018. 
O concurso Prefeitura de 
São Luiz do Paraitinga - 
SP será composto por 40 
questões para os cargos 
de nível superior, exceto 
para os cargos médicos, 
que terão 50 questões. 
Para os demais candida-
tos a prova objetiva será 
composta por 30 questões. 
Além da prova obje-
tiva, haverá uma pro-
va prática aplicada                                                
somente aos cargos de 
Merendeira e Motorista. 
Para maiores informações, 
entre em contato com a 
empresa realizadora pelo 
fone (044) 3026-1016, 
no horário comercial ou 
e-mail: contato@institu-
toexcelenciapr.com.br. 

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

Livro D-25, FLS. nº 6, Termo nº 6880
Faço saber que pretendem se casar LUCAS PYLES PATTO DE SOUZA e PETRA TOSTE VIEIRA DOS SANTOS, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 8 de outubro de 1987, de profissão engenheiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Santo Antonio, nº 33, Vila Santo Antonio, Tremembé/SP, filho de ILTON LUIZ DE SOUZA, falecido em em Taubaté/SP 
na data de 6 de janeiro de 2004 e de IRENE PYLES PATTO DE SOUZA, de 60 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data 
de 5 de maio de 1958, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Guaratinguetá-SP, nascida em 25 de julho 
de 1994, de profissão estudante, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Eliseu Chagas, nº 390, Jardim Paraiba, 
Aparecida/SP, filha de JOÃO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, de 42 anos, natural de Aparecida/SP, nascido na data de 
20 de fevereiro de 1976, residente e domiciliado em Aparecida/SP e de VERA LUCIA LEMOS TOSTE DOS SANTOS, de 
43 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 4 de junho de 1975, residente e domiciliada em San Jose - California 
EUA. 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. 
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Marcos Paulo está
entre os cinco melhores 

atletas do mundo

Ajustes para Treinão Rosa 
são definidos em reunião 

em Pindamonhangaba

Divulgação dos selecionados para o 
“5° Festival de Música da Juventude” 

será nesta sexta (19) em Pinda

Educação ambiental leva 
260 pessoas ao Itaim

O atleta da Semelp (Se-
cretaria Municipal de Es-
portes e Lazer), Marcos 
Paulo, terminou os Jogos 
Olímpicos da Juventude, 
na Argentina, em quinto 
lugar entre os melhores 
atletas de altíssimo rendi-
mento do mundo. Marcos 
concluiu a prova de 110 
metros com barreira, su-
perando a própria marca, 
finalizando-a com o tempo 
de 13,62.
O técnico Luiz Gustavo 
Consolino, que acompa-
nha de perto os treinamen-
tos do atleta, comemora 
dizendo que “esse resul-
tado é sensacional! Não 
é para qualquer um estar 
entre os cinco melhores do 
mundo!” Marcos foi con-
vocado para representar o 
Brasil ainda no segundo 
semestre deste ano, e esses 
são os resultados do empe-
nho empregado por técni-
cos e atletas da Semelp.
“Olha, saio dessa compe-
tição muito feliz e de ca-

A Coordenadoria de Even-
tos da Prefeitura em con-
junto com a Secretaria de 
Esportes e Lazer promo-
veu, na última terça-fei-
ra (16), uma reunião para 
definir o suporte  para o 
Treinão Rosa que aconte-
cerá no dia 28 de outubro, 
no Parque da Cidade. O 
Treinão Rosa é uma ini-
ciativa com parceria da 
Prefeitura com o GAPC 
(Grupo de Apoio a Pessoas 
Com Câncer).
O “Treinão Rosa” é uma 
corrida que visa conscien-
tizar sobre a prevenção 
de câncer de colo de úte-
ro e de mama. O evento 
terá café comunitário no 
começo, e contará com 
trajeto de 5 km e 10 km 
com postos de hidratação 

A 5° edição do “Festival 
de Música da Juventude” 
acontece dia 27 de outubro 
(sábado), no Teatro Gal-
pão, às 19 horas. As cate-
gorias são: Composição e 
Interpretação. Haverá tam-
bém premiação para o 1°, 
2° e 3° lugares.
O festival contou com um 

Atividades educativas pro-
movidas pela Secretaria do 
Meio Ambiente de Tauba-
té envolveram 260 pessoas 
em visitas ao Parque do 
Itaim entre março e a pri-
meira quinzena de outubro 
deste ano. O público atin-
gido representa 13 grupos 
e escolas municipais, es-
taduais e particulares de 
Taubaté e cidades da re-
gião.
O passeio no parque inclui 
visitação da nascente mo-
delo; plantio simbólico de 
mudas nativas no entorno 
da nascente; palestra sobre 
a importância de proteger 
os rios; nascentes e mata 
ciliar; simulador de chuva 
e oficinas para confecção 
de caderno ecológico, hor-
ta em garrafa PET e bone-
co ecológico.
Para a agenda deste mês, 

beça erguida. Pronto para 
a próxima, mas não saio 
satisfeito, sei que tenho 
muito pra dar ainda nessa 
competição mas, infeliz-
mente, não conseguir rea-
lizar na final. Faz parte da 
vida de todo atleta os erros 
e acertos. Agora é focar já 
no ano que vem que tem 
muito por vir ainda”, conta 
Marcos.
No mês passado, ele se 
preparou para os Jogos 
Olímpicos da Juventude, 
junto com os demais atle-
tas convocados num cam-
ping de treinamento e ava-
liação da Confederação 
Brasileira de Atletismo, 
em Bragança Paulista. A 
Cbat montou um camping 
de treinamento para que os 
atletas pudessem desem-
penhar o melhor de si. No 
início deste mês, Marcos 
foi para a concentração no 
Rio de Janeiro, antes de fi-
nalmente embarcar para a 
Argentina.
O jovem atleta pindamo-

a cada 2,5km. Terá ainda 
a presença da Banda Con-
fraria Musical, aferição de 
pressão, teste de glicemia 
e massagem. Além disso, 
o “Projeto Prevenir” estará 
atendendo no ônibus e fará 
rastreamento de câncer 
bucal e orientações sobre 
o câncer de mama.
As inscrições para o 
“Treinão Rosa” já estão 
abertas e custam R$ 30,00 
e podem realizadas com 
os professores: Robinho 
(RK Runners) 99186-
6398, Érika (Sou + Turma 
da Corrida) 98190-0506, 
Lauri e Gustavo (Espaço 
FIT) 98255-3051, Van-
derlei 99151-3483, e no 
Fundo Social de Solida-
riedade (3643-2223 ou rua 
Deputado Claro César, 53, 

total de 46 inscritos, sendo 
31 para composição e 15 
para interpretação. Nesta 
sexta-feira (19) será feita 
uma pré-seleção e serão 
divulgados os 10 selecio-
nados de cada categoria. 
As inscrições para a 5ª edi-
ção do “Festival de Músi-
ca da Juventude” estão en-

está prevista a participação 
de 67 crianças da escola 
Sesi de Pindamonhanga-
ba nesta quinta-feira, dia 
18. No próximo dia 26, 
um grupo de 120 crianças 
estará presente  durante o 
evento do Dia da Cuca. 
Em novembro, no dia 9, 
das 10h às 11h20 mais um 
grupo com 30 crianças de 
Redenção da Serra fará a 
visita ao parque.
Desde setembro, o Par-
que do Itaim é classificado 
como Unidade de Conser-
vação na categoria de Pro-
teção Integral. Isto garante 
que a área possa se bene-
ficiar do recebimento de 
recursos oriundos de com-
pensações ambientais de 
grandes empreendimen-
tos, visando a proteção, 
conservação e recuperação 
do espaço hoje considera-

nhangabense iniciou seus 
treinamentos ainda crian-
ça. O reflexo do empenho 
esportivo durante a infân-
cia pode ser observado 
atualmente. Apenas neste 
ano Marcos conquistou 
diversos títulos como: o 
Mundial Estudantil, em 
Marrocos; o Sul-america-
no no Equador e o Campe-
onato Brasileiro, em Per-
nambuco.
“Para nós é uma imensa 
satisfação ver um atleta 
como Marcos que se de-
dica dia a dia nos treina-
mentos estar entre os cinco 
melhores atletas do mundo 
nos 110 metros com barrei-
ra da sua categoria. Para-
benizo também o trabalho 
incansável de seu técnico, 
professor Luiz Gustavo, e 
de seu preparador físico, 
professor Ramatiz”, desta-
ca o secretário da Semelp, 
professor Everton China-
qui. Marcos retornará para 
o Brasil nesta sexta-feira 
(19). 

centro).
O dinheiro arrecadado será 
destinado ao GAPC, que 
custeará exames preventi-
vos de câncer no colo de 
útero e na mama. A cada 
duas inscrições os partici-
pantes podem beneficiar 
uma mulher que faz parte 
do grupo. 
De acordo com os or-
ganizadores, 500 va-
gas estão disponibiliza-
das para a corrida, que                                    
contemplará cerca de 250 
exames.
O coordenador de Even-
tos, Ricardo Flores, afirma 
que este é um momento 
de promoção de atividade 
física que faz bem para o 
corpo e ainda contribui so-
cialmente para a saúde da 
mulher.

cerradas, o prazo foi até o 
último domingo (14).
O evento é uma realização 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba por meio do 
Departamento de Cultura. 
O Teatro Galpão fica na 
Rua Luiza Marcondes de 
Oliveira, 2.750, no Parque 
das Nações.

do de relevância ambiental 
pro município. O parque 
possui área total de 107 
hectares, localizado em 
plena área urbana, onde 
são encontradas manchas 
remanescentes de Mata 
Atlântica e de Cerrado, 
nascentes, rica biodiversi-
dade, além de patrimônios 
culturais e atividades am-
bientais que servem como 
alternativa ao turismo cul-
tural e educativo.
  Os interessados em agen-
dar uma data para partici-
par das atividades devem 
entrar em contato na Se-
cretaria de Meio Ambien-
te, de segunda a sexta-feira 
das 8h às 17h, pelos tele-
fones 3633-5008 ou 3624-
4195. O Parque do Itaim 
está localizado na avenida 
São Pedro, nº 2.000, Alto 
São Pedro.



Palestras estimulam 
posse responsável 

de animais

Teatro sobre rodas chega 
a Pinda para discutir
alimentação saudável

Chegara à cidade o 
“BuZum!”, Companhia 
itinerante de teatro de bo-
necos sobre rodas, apoiada 
pelo Ministério da Cultu-
ra e pelo Instituto CCR. 
A itinerância chegará ao 
Vale e apresentará nas es-
colas municipais em Pin-
da nessa sexta-feira (19) e 
segunda-feira (22) o novo 
espetáculo sobre a alimen-
tação saudável: “Sabor de 
Vitória”.
A peça irá explicar de for-
ma poética e lúdica como 
o alimento influencia di-
retamente na vida de um 
ser humano e como pode 
colaborar com um destino 
mais positivo e com me-
nos doenças. A obesidade 
cresceu 60% no Brasil nos 
últimos dez anos. Uma em 
cada cinco pessoas no país 
está acima do peso, segun-
do pesquisa divulgada no 
Ministério da Saúde, em 
2017.  “Quando mais cedo 
começarmos a entender 
isso, melhor será, afinal, 
a obesidade infantil tem 
crescido muito nos últi-
mos anos”, afirma Maria-

Agentes do Controle de 
Animais Sinantrópicos 
(CAS) de Taubaté inicia-
ram este mês uma série 
de palestras em escolas da 
rede municipal para divul-
gar a importância da posse 
responsável de cães e ga-
tos.
A ideia é conscientizar 
os estudantes e evitar 
os maus tratos e o aban-
dono, estimulando o                                   
cuidado com os animais 
de estimação no contexto 
residencial.
Entre os critérios de sele-
ção das escolas que rece-
berão as palestras estão as 
regiões com maiores in-
dicadores de abandono de 
animais. A meta é atingir 
20 escolas até o final de 

ne Gutierrez, diretora de 
produção do BuZum!
Na sexta-feira (19), a 
apresentação será na E.M. 
“Prof. Augusto César Ri-
beiro”, nos horários: 9h 
– 9h40 - 10h20 - 13h30 – 
14h10 – 14h50. A escola 
fica na rua Vicente Correa 
Leite, 185 - Vila Rica.
Na segunda-feira (22), a 
apresentação será na E.M. 
“José Gonçalves da Silva” 
– “seu Juquinha”, nos ho-
rários: 9h – 9h40 - 10h20 
- 13h30 – 14h10 – 14h50. 
A escola fica na rua Bene-
dito Machado Gomes, 137 
–Liberdade.
As apresentações são vol-
tadas para crianças e ado-
lescentes das escolas. O 
espetáculo tem duração 
de 20 minutos, com capa-
cidade de 50 pessoas por 
sessão. A classificação é 
de 3 a 11 anos.
Depois o BuZum! Segue 
para outros estados e ci-
dades para completar 132 
dias de apresentação, com 
800 sessões gratuitas para 
40 mil pessoas, em escolas 
públicas.

novembro.
As palestras desta semana 
estão previstas para ocor-
rer entre quarta-feira e 
sexta-feira, nos períodos 
da manhã e tarde.
Cronogramas de palestras:
Dia 17 de outubro – Emef 
Professor Dr. Ramon de 
Oliveira Ortiz (estrada do 
Barreiro, 5.602), às 8h e 
15h
Dia 18 de outubro – 
Emef Professora Judith                         
Campista Cesar (rua Pa-
raná, 320, Vila São Geral-
do), às 9h, 10h, 14h e 15h
Dia 19 de outubro – 
Emef Professor Walter 
de Oliveira (rua Brasilina                    
Moreira dos Santos, 1.351, 
Sônia Maria), às 9h, 9h30, 
16h e 16h30
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