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A GAZETA DOS MUNICÍPIOS

Literatura infantil na
contemporaneidade é tema 
de mesa-redonda na FLIT

A exposição itinerante
“A coleta seletiva e você”

chega em Taubaté

CMDCA publica
chamamentos para seleção 
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Programa Bolsa Família de 
Taubaté capacita 270 servidores

“A literatura infantil na 
contemporaneidade” é 
tema de mesa-redonda no 
dia 23 de setembro, às 11h, 
na FLIT – Feira de Litera-
tura Infantil de Taubaté.  
A FLIT acontece pelo se-
gundo ano consecutivo em 
Taubaté com muita litera-
tura, shows e diversão para 
a criançada na área coberta 
da Avenida do Povo.
Com a participação dos 
escritores Heloisa Prieto, 
Gustavo Rosseb e da edu-
cadora Denise Guilherme 
Viotto, o bate-papo dis-
cutirá a produção literária 
destinada ao público in-
fantil, o hábito de leitura 
e os desafios enfrentados 
pelo gênero perante a tec-
nologia.
Heloisa Prieto é autora de 
mais de 50 obras de lite-
ratura infanto-juvenil. É 
coautora da série “Mano”, 
que inspirou o filme “As 
melhores coisas do mun-
do”, “Mil e um fantas-

Taubaté recebe nos dias 27 
e 28 de agosto a exposição 
itinerante “A coleta seleti-
va e você” com atividades 
para comunidade, catado-
res e cooperativas na Es-
cola Municipal do Traba-
lho da Jaboticabeiras.
Com formato dinâmico, 
lúdico e interativo, a expo-
sição aborda a importância 
do envolvimento de todos 
(cidadãos, catadores, estu-
dantes, consumidores, po-
der público, entre outros) 
na coleta seletiva, rota dos 
resíduos sólidos, curiosi-
dades sobre os resíduos e 

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
Adolescente (CMDCA) 
publicou nessa quarta-fei-
ra, 22 de agosto, no diário 
oficial, dois chamamentos 
públicos que tratam da 
seleção de projetos relati-
vos à promoção, proteção 

A gestão do setor respon-
sável pelo Programa Bol-
sa Família de Taubaté deu 
início nesta terça-feira, 21 
de agosto, no hotel San 
Michel, a uma capacitação 
para 270 servidores das 
secretarias de Desenvol-
vimento e Inclusão Social, 
Educação e Saúde. A pro-
gramação segue nos dias 
22 e 23, das 8h às 17h.
O objetivo da capacitação 
é reforçar a necessidade 
do acompanhamento das 
famílias beneficiárias na 
condicionalidade saúde. 
No início do ano Taubaté 
contava com 5.936 famí-
lias cadastradas no progra-
ma.
 O principal tema abordado 
nesse ano, principalmente 
com os servidores da área 

mas”, adaptado para o tea-
tro, e roteirista da série “Lá 
Vem História”, exibida na 
TV Cultura. É formada 
em letras e é mestra em 
comunicação e semiótica. 
Iniciou sua carreira como 
contadora de histórias e 
recebeu diversos prêmios, 
entre eles o Jabuti.
Gustavo Rosseb é autor 
da série “As Aventuras de 
Tibor Lobato”, no qual 
ambienta personagens 
do folclore brasileiro nos 
tempos modernos. A série 
– uma espécie de Sítio do 
Pica-Pau Amarelo mistu-
rado com Harry Potter e 
Desventuras em Série – é 
uma trilogia, cujo primeiro 
livro, “A Guardiã de Mui-
raquitãs”, será adaptado 
ao cinema. Formado em 
Rádio e TV, ele também é 
roteirista e músico.
Denise Guilherme Viotto 
é mestre em educação pela 
PUC e educadora com 22 
anos de experiência. É 

a importância de que todos 
trabalhem juntos para pro-
vocar uma mudança posi-
tiva.
A exposição faz parte do 
Programa de Educação 
Ambiental do Gasoduto 
Campinas – Rio de Janeiro 
– Etapa ll (PEA Gascar). O 
PEA Gascar é um projeto 
educativo, condicionante 
da licença ambiental (Li-
cença de Operação) do ga-
soduto, emitida pelo Iba-
ma, e tem como objetivo 
contribuir para a melhoria 
da gestão de resíduos sóli-
dos nos municípios onde 

e defesa dos direitos das 
crianças e adolescentes de 
Taubaté.
As inscrições devem ser 
feitas entre os dias 22 de 
agosto a 22 de setembro, 
diretamente na sede do 
conselho, na praça Coro-
nel Victoriano, nº 1, Cen-

da saúde, é a identificação 
e o combate da violência 
contra a mulher, tendo em 
vista os inúmeros casos de 
feminicídio ocorridos re-
centemente no país.
Os assuntos que serão 
abordados durante o en-
contro são:
– “Hábitos Saudáveis”, 
com a professora da Uni-
tau, Fabíola Nejar;
– “Palestra Motivacional” 
com Daniela Nepomuce-
no, psicóloga no CRAS 
Sabará;
– “Condicionalidades do 
Programa Bolsa Família 
na Saúde” com Larissa Ri-
beiro, nutricionista e ges-
tora do Bolsa Família na 
Saúde;
– “Violência, enfrenta-
mentos e intervenções na 

formadora de professores, 
consultora na área de pro-
jetos de leitura e idealiza-
dora e diretora da A Taba, 
empresa especializada na 
curadoria de livros infantis 
e juvenis, formada por um 
grupo de especialistas, que 
tem como objetivo formar 
um coletivo de pessoas 
que vive e experimenta 
leituras.
Além da mesa-redonda, 
a programação do dia in-
clui atividades de dança e 
teatro e show de encerra-
mento com o grupo Balão 
Mágico, às 19h.
Neste segundo ano, a FLIT 
acontece de 17 a 23 de se-
tembro na área coberta da 
Avenida do Povo. A entra-
da é gratuita. Mesa-redon-
da “A literatura infantil na 
contemporaneidade”
Data: 23 de setembro
Horário: 11h
Local: Área coberta da 
Avenida do Povo
Entrada gratuita

passa o gasoduto da Nova 
Transportadora do Sudeste 
(NTS).
A exposição acontece nos 
dias 27 de agosto, das 
13h30 às 17h30, e 28 de 
agosto, das 8h às 17h30, 
na Escola Municipal do 
Trabalho, na Rua Ma-
rechal Artur da Costa e 
Silva, 1555, Vila Jaboti-
cabeiras. Para mais infor-
mações e inscrição nas 
oficinas entrar em contato 
com a Secretaria de Meio 
Ambiente da Prefeitura de 
Taubaté no telefone (12) 
3624-4195.

tro (no Centro Cultural).
Os projetos poderão ser 
financiados pelo Fum-
cad (Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança 
e           Adolescente) e 
pela emenda impositiva nº 
166, também vinculada ao 
Fundo.

Proteção Social Especial” 
com Renata Almeida do 
Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social (Creas);
– “Conversando com a 
rede para o enfrentamento 
da violência doméstica”, 
com a assistente social da 
Casa Abrigo para mulhe-
res em situação de violên-
cia doméstica, Jozimara da 
Silva Dassie;
– “A importância 
do Cadastro Único 
na                     Assistên-
cia e Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC) da 
Lei Orgânica de Assistên-
cia Social (LOAS)”, com 
os                assistentes 
sociais do Cadastro Único, 
Dárcia           Coutinho e 
Samuel dos Santos.
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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

Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas 
há quem não resista mordiscá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábi-
to ser prazeroso para várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são 
nada positivos. Afinal, muitos micro-organismos são ingeridos e também 
há risco para a saúde dos dentes. O ato pode estar relacionado a origem 
de auto-estima e ansiedade. Por isso, estratégias devem ser tomadas para 
dar fim a essa mania, progressivamente. Confira algumas, mantendo-as 
sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum pedaço lascado e 
você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer as unhas semanalmente, 
a boa aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante 
ficar uma semana por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois 
ela facilita a descamação das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, 
esse ato substitui o movimento repetitivo e inconsciente de mordiscar as 
unhas. Como esse hábito é, geralmente, reflexo de ansiedade vale a pena 
investir em atividades em que ela possa ser extravasada como praticar 
exercícios físicos, ler livros ou escrever.
***
As frutas, como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e 
revigora as forças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão traba-
lho para serem consumidas, principalmente por causa das suas cascas e 
sementes. A solução para isso é simples, o suco. Além de ser fácil de con-
sumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. Sabores combi-
nados comumente, como laranja com mamão, abacaxi com hortelã e uva 
com morango, são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. 
Pesquisas informam que é mais eficiente adicionar sucos do que folhas às 
dietas. Experimente substituir os refrigerantes por sucos, mas lembre-se 
de lavar muito bem as frutas e usar sempre água mineral filtrada, ingerir 
o suco logo que prepará-lo também é muito importante. Evite adoçar os 
sucos e, se o fizer prefira mel ou açúcar mascavo, pois eles são mais sau-
dáveis do que o açúcar refinado.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu alqueire de terra era do 
tamanho de uma fazenda. Sua vaca deitada e o rabo dela sobrava para o 
quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca 
na noite anterior. Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Ai eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne dela?
E ele me respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as so-
bras da refeição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar 
gratidão. Ela então, obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo...

Mensagens

Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos 
atendem as necessidades. Valorizaremos os amigos que nos socorrem, que 
se interessam por nós, que nos escrevem, que nos telefonam pra saberem 
como estamos indo. As amizades são uma dádiva de Deus. Mais tarde, 
haveremos de sentir a falta daqueles que não nos deixam experimentar a 
solidão. 
***
Uma hora ou outra o destino se ajeita, as coisas se acertam, o passado é 
esquecido e as dores desaparecem. Quem tem que ficar fica o que é ver-
dadeiro permanece e o que não desaparece. Não tenha pressa, não guar-
de mágoas, não queira pouco. Sempre queira o melhor. Espere na sua. 
Aprenda a ser paciente. Aprenda a curtir uma boa música, quando a tris-
teza bater. Aprenda a ignorar o que te faz mal. Aprenda, sobretudo, a ter 
fé. Fé de que por mais difícil que seja o Universo, ele sempre irá cumprir 
a seu favor.
***
Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, 
não te ama. O destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide 
quem fica nela. A verdade dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que 
você se lembra dela. Então, valorize quem valoriza você e não trate com 
prioridade quem te trata como opção.

Pensamentos, provérbios e citações

Se não souber escutar, não deves falar.
Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.
O entendimento busca, mas quem encontra é o coração.
É melhor prevenir do que remediar.
Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.
Nem todos que vagam estão perdidos.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

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

Livro D-24, FLS. nº 279, Termo nº 6826
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA e JAINE 
PEDROSO VIANI, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo arti-
go 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 14 de março de 1999, de profissão motorista, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rua dos Emboabas, nº 237, casa 2, Alto São Pedro, 
Taubaté/SP, filho de CLAUDINEI ALVES DE OLIVEIRA, de 45 anos, natural 
de Juquiá/SP, nascido na data de 8 de agosto de 1973 e de MARIA JAQUELINE 
SANTOS DE OLIVEIRA, de 43 anos, natural de Mogi das Cruzes/SP, nascida 
na data de 8 de outubro de 1974, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/
SP. Ela é natural de Sumaré-SP, nascida em 20 de junho de 1999, de profissão 
do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Avenida Girassois, nº 
70, Residencial Flor do Campo, Tremembé/SP, filha de ELEILDO VIANI, de 
51 anos, natural de Pirapozinho/SP, nascido na data de 1 de outubro de 1966 e 
de CELMA PEDROSO DA SILVA VIANI, de 49 anos, natural de Correia de 
Freitas/PR, nascida na data de 4 de dezembro de 1968, ambos residentes e domi-
ciliados 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. 

Livro D-24, FLS. nº 279, Termo nº 6827
Faço saber que pretendem se casar EDEN CARLOS AZOLA e SIMONE APA-
RECIDA FERREIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Ca-
çapava-SP, nascido em 21 de julho de 1978, de profissão engenheiro, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Gonçalves Dias, nº 91, Campos do 
Conde II, Tremembé/SP, filho de BENEDITO AZOLA, de 60 anos, nascido na 
data de 19 de outubro de 1957, residente e domiciliado em Caraguatatuba/SP, 
natural de Roseira/SP e de LEONTINA CAETANO AZOLA, de 59 anos, nas-
cida na data de 2 de novembro de 1958, residente e domiciliada em Caçapava/
SP, natural de Caçapava/SP. Ela é natural de Santa Luzia-MG, nascida em 17 
de abril de 1983, de profissão bancária, de estado civil divorciada, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de IMACULADA CON-
CEIÇÃO FERREIRA, de 53 anos, nascida na data de 28 de setembro de 1964, 
residente e domiciliada em Santa Luzia/MG, natural de Belo Horizonte/MG. 
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

Vacinação contra o Sarampo e 
Polio imuniza mais de

3 mil crianças em Pinda

Dando prosseguimento à 
campanha nacional de va-
cinação contra o sarampo 
e a poliomielite, a Secreta-
ria de Saúde de Pindamo-
nhangaba, com o reforço 
do “Dia D”, que aconte-
ceu no último sábado (18), 
imunizou mais de três mil 
crianças.
De acordo com dados di-
vulgados pela Vigilância 
Epidemiológica, nesta ter-
ça-feira (21), 3.976 crian-
ças foram imunizadas con-
tra a pólio e 3.971 contra 
o sarampo, registrando 
respectivamente 48,52% 
e  48,46% da meta que é 
de 8.200. O público-alvo 

desta campanha é crian-
ças de um a menores de 
cinco anos, pois este é o 
grupo mais suscetível a 
contrair as doenças. “As-
sim, os pais e responsáveis 
têm papel fundamental na 
manutenção na eliminação 
destas doenças e devem le-
var as crianças a uma uni-
dade de vacinação mais 
próxima”, comenta o di-
retor de Vigilância Epide-
miológica da Prefeitura, 
Rafael Lamana.
Segundo o Ministério da 
Saúde, a vacina é o meio 
mais eficaz de inibir o 
reaparecimento dessas 
doenças que já foram eli-

minadas. A campanha em 
Pindamonhangaba irá até 
o dia 31 de agosto, e as va-
cinas estão disponíveis em 
todas as unidades de saú-
de, dentro do horário de 
atendimento que é das 8 às 
11h30 e das 13 às 16h30. É 
preciso apresentar a cartei-
ra de vacinação da criança.
Lamana enfatiza que além 
das crianças, todas as pes-
soas precisam manter em 
dia sua carteira de vacina-
ção. Desta forma, aqueles 
que não tomaram essas va-
cinas podem procurar os 
postos, no atendimento de 
rotina para regularizar sua 
carteira de vacinação.
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Concorrência para
restaurante no Parque da
Cidade segue até dia 30

Corporação Musical Euterpe 
comemora seu 193°

aniversário nesta quarta

“Rock no Museu” acontecerá 
neste sábado na cidade

Dia da Família na Escola orienta
sobre prevenção de acidentes

com animais peçonhentos

Termina no dia 30 de agos-
to o prazo para a concor-
rência para a instalação de 
restaurante ou lanchonete 
no Parque da Cidade. A 
instalação será no imóvel 
de 300m² próximo ao por-
tal de entrada e a licitação 
está aberta no site da Pre-
feitura. 
Os interessados terão dez 
anos para explorar o espa-
ço, com possibilidade de 
prorrogação de mais dez 
anos.
Para participar da licita-
ção, o interessado deve 
entrar no site da Prefeitura 
(www.pindamonhangaba.
sp.gov.br), clicar em Li-
citações / Chamamento, 
depois em Consulta Lici-

A famosa Corporação Mu-
sical Euterpe da cidade, 
fará seu aniversário de 193 
anos nessa quarta-feira 
(22), às 20 horas, no Tea-
tro Galpão. A banda é uma 
das mais antigas do Bra-
sil, sendo fundada em 22 
de agosto de 1825. Nesse 
evento, começa o mais 

O “Rock no Museu” acon-
tecerá neste sábado (25), 
das 15 às 22 horas, no Mu-
seu Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina. A realização 
tem o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba e do 
Fundo Social de Solidarie-
dade.
O evento terá várias ban-
das de Rock, como: Tuba-
rão de Bacia, Novos Ma-

No sábado (18), no CMEI 
Dr Francisco Lessa Júnior, 
Cidade Jardim, o Dia da 
Família na Escola teve um 
tema diferente: a preven-
ção de acidentes com ani-
mais peçonhentos, tendo 
destaque para o escorpião.
A iniciativa foi da profes-
sora Madalena, do Infantil 
II B, que organizou uma 
conversa para essa orien-
tação. 
O escorpião foi escolhido 

tações, escolher a moda-
lidade Concorrência, para 
ter acesso ao processo 
17554, modalidade 3/2018 
e baixar os anexos.
De acordo com o secre-
tário de Meio Ambiente, 
Habitação e Regulariza-
ção Fundiária, Marcus 
Vinícius Faria Carvalho, 
que responde pelo Parque 
da Cidade, a ideia de criar 
um espaço para comercia-
lização de alimentação no 
parque surgiu para melhor 
ainda mais a infraestrutura 
oferecida para os cerca de 
30 mil visitantes/mês que 
o local recebe.
Os valores mensais da per-
missão de uso das áreas 
objeto do presente chama-

novo projeto do grupo sin-
fônico, o Coral, formado 
por pessoas a partir dos 18 
anos. Outros projetos do 
grupo como a Banda de 
Aprendizes CME e a Or-
questra de Cordas Jovens, 
também irão se apresentar 
no dia. Cada conjunto irá 
tocar duas músicas. De-

cacos, Guerrilha Verbal, 
Lady Rock e Agnus; além 
de oficinas com profes-
sores da Fasc (Faculdade 
Santa Cecília), exposições 
e muito mais.
“Será uma noite de bate 
papo cultural com música 
ao vivo, a idéia é criar um 
espaço para as pessoas se 
interagirem e se divertirem 
culturalmente”, afirmou 
o coordenador do Museu, 

como tema pois ocorre em 
muitos municípios vizi-
nhos e no nosso não seria 
diferente. 
“A intenção do projeto é 
alertar as crianças, assim 
que virem qualquer bichi-
nho, chamarem um adulto 
e em momento algum co-
locarem a mão”, explicou 
a professora.
Por meio de folhetos in-
formativos e jogos de 
memória que estimulam 

mento, será de no mínimo 
12 UFMP – Unidade Fis-
cal do Município de Pin-
damonhangaba, que equi-
vale na presente data ao 
valor de R$ 1.082,16.
O secretário destacou ain-
da que, após o término da 
concorrência, no dia 30 
e, após todos os trâmites 
burocráticos necessários, 
a partir do ano que vem a 
instalação do restaurante 
e/ou lanchonete já poderá 
ser concretizada.
Os interessados poderão 
solicitar esclarecimentos 
sobre essa licitação pelo 
3644-5600 ou e-mail lici-
tacao@pindamonhangaba.
sp.gov.br, até o dia 28 de 
agosto.

pois dessas apresentações, 
a Banda Sinfônica da Eu-
terpe se apresentará para 
fazer o encerramento da 
celebração. A noite termi-
na com o tradicional “Pa-
rabéns” para homenagear 
os 193 anos da Corpora-
ção Musical Euterpe. A 
entrada é gratuita.

José Caramez. “Este é um 
projeto piloto para que as 
pessoas possam estar ex-
plorando outros eventos 
na parte externa do mu-
seu”, completou.
Importante destacar que 
é proibido o consumo e a 
entrada de bebida alcoóli-
ca no local. O Museu fica 
na rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, 260, centro. A 
entrada é gratuita.

a prevenção, a professora 
organizou um leque de in-
formações indispensáveis 
para que os pais possam 
também orientar seus fi-
lhos, fortalecendo ainda 
mais a rede de prevenção.
Esta ação faz parte do  
Projeto de Responsabili-
dade Social deste CMEI, 
sendo que todos da escola, 
professores e funcionários 
auxiliam na sua realiza-
ção.


