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A GAzetA dos Municípios

Banda Sinfônica se
apresenta em shopping

Taubaté e São José jogam por vaga na final 
do Paulista de Vôlei Sub-15 Feminino

São Gonçalo recebe sala 
de cinema itinerante

A Banda Sinfônica de 
Taubaté apresenta na pró-
xima quinta-feira, dia 29 
de novembro, um concerto 
musical no Via Vale Gar-
den Shopping, às 20h. A 
entrada é franca. Os com-
ponentes da banda, regi-
dos pelo maestro Rogério 
Wanderley Brito e pelo 
maestro assistente Alexey 
Kurkdjjan, apresentam 
um vasto repertório, com 
músicas consagradas no 
Brasil e a nível interna-
cional, dentre elas: Scor-
pions, Príncipe do Egito, 
obra “Kyrill”, Moment 
for Morricone, The Final 
Countdown e uma sequ-
ência de Bossa Nova. Para 
esta apresentação a banda 
também será regida pelo 
maestro convidado Silval-
des  Aparecido  Ferreira. 

As meninas da equipe sub-
15 de voleibol do Taubaté 
voltam a enfrentar o São 
José dos Campos no dia 
28 de novembro, quarta-
feira, as 17h, no ginásio 
da CTI, pelo segundo jogo 
da semifinal. A partida 
vale uma vaga na decisão 
do campeonato Paulista 

A partir da próxima quarta-
feira, dia 28 de novembro, 
Taubaté recebe uma sala 
de cinema itinerante, no 
bairro São Gonçalo. Serão 
cinco dias consecutivos de 
sessões do projeto “Rodo-
cine Caedu 2ª Edição”, em 
parceria com a Prefeitura 
de Taubaté, que leva o ci-
nema gratuito para crian-
ças, jovens e adultos.
A sala de cinema está ins-
talada em uma carreta que 
ficará localizada na ave-
nida André Cursino dos 
Santos, na praça do bairro 
São Gonçalo, com sessões 
às 8h, 10h, 14h, 16h e 19h. 
Serão apresentados títulos 
internacionais de grande 
sucesso, como Meu Mal-
vado Favorito 3, Mulher
-Maravilha, Thor: Ragna-
rok, Carros 3, Moana entre 
outros, além dos sucessos 
nacionais Os Parças, com 
Tom Cavalcante e Winder-
son Nunes, e Os Farofei-
ros.
Os ingressos são gratuitos, 
individuais e distribuídos 
por ordem de chegada 
uma hora antes do início 
das sessões.
A pipoca e o               refri-
gerante também são gra-
tuitos.
Os filmes incluídos na pro-
gramação foram escolhi-
dos para agradar a toda a 
família. Assim, são histó-
rias para todos os gostos e 
gêneros, como animação, 

Ele iniciou sua experiên-
cia musical em 1985 como 
aluno da Banda  Marcial 
do  Colégio Marista  de  
Ribeirão Preto. É  forma-
do em História, Geogra-
fia, graduado e pós  gra-
duado em Pedagogia. Foi 
Presidente  da Federação 
de Fanfarras e Bandas  
do Estado de  São Paulo 
(FFABESP) e é membro 
da WANSB – WORD As-
sociation for Symphonic 
Bands e Ensembles (Asso-
ciação mundial de Bandas 
e Grupos  Sinfônicos).
A banda Sinfônica de 
Taubaté foi criada em 
2013 e contêm 70 bol-
sistas, entre músicos, 
montadores, arquivista, 
supervisor e um maestro 
assistente, todos mantidos 
pela prefeitura de Taubaté. 

– Taça Prata. No primei-
ro jogo da semi, na casa 
das adversárias, a equipe 
taubateana largou na fren-
te vencendo por 3×2, com 
parciais de 25X22, 25X23, 
19X25, 24X26 e 13X15. A 
treinadora Mariana Cesar 
destaca a atuação da atleta 
Ana Beatriz Oliveira, va-

comédia, ação e aventura. 
Pela manhã e à tarde, os 
filmes destinam-se princi-
palmente para crianças e 
seus acompanhantes.
As sessões noturnas, por 
sua vez, foram pensadas 
para agradar principal-
mente ao público jovem 
e a todas as pessoas que 
procuram uma distração 
para relaxar após o dia de 
trabalho.
O cinema móvel apre-
senta os mesmos recur-
sos encontrados nas salas 
convencionais de cinema 
das grandes cidades. O 
ambiente tem capacidade 
para 77 confortáveis lu-
gares e conta com isola-
mento térmico e acústico. 
Possui ar condicionado, 
bombonière, som estéreo, 
projeção convencional 
ou 3D, gerador próprio e 
elevador de acesso para 
pessoas com necessidades 
especiais.
A mostra de cinema itine-
rante é uma iniciativa das 
lojas Caedu e o projeto 
foi idealizado pela Taxin, 
em parceria com a Pro-
jetos com Incentivo, que 
tem mais de 10 anos de 
experiência em cinema e 
na realização de projetos 
incentivados nas áreas de 
cultura, esporte, educação 
e inclusão social.
O projeto “Rodocine Ca-
edu 2ª Edição” tem iní-
cio em Santos e passará 

A Banda já se apresentou 
em diversas cidades da 
região e no exterior. Em 
2015 participou do Open 
Europa, conquistando me-
dalha de ouro com honra 
e o troféu de segundo lu-
gar, e na Parada Competi-
tiva em terceiro com me-
dalha de bronze. No ano 
de 2017, em sua segunda 
competição internacional, 
nos Estados Unidos, pelo 
Campeonato Mundial de 
Marching Band Spring, a 
Banda Sinfônica faturou o 
ouro inédito com a marca 
de 97 pontos, a maior nota 
da WAMSB (World Asso-
ciation of Marching Show) 
desde a criação do campe-
onato. O Via Vale Garden 
Shopping fica na Avenida 
Dom Pedro I, 7181, no 
bairro São Gonçalo.

riando os ataques e encai-
xando uma boa sequência 
de saques.
Após vitória por virada no 
jogo de ida, as meninas 
do Taubaté vão confian-
tes para enfrentar o rival 
regional na quinta-feira, 
em casa e contando com o 
apoio da torcida.

por mais seis cidades do 
estado de São Paulo em 
parceria com o Governo 
do Estado de São Paulo e 
da Secretaria de Cultura 
através do ProAC. Mais 
informações no site www.
rodocine.com.br.
Confira a programação das 
sessões:
28/11 (quarta-feira):
8h – Meu Malvado Favo-
rito 3
10h – Carros 3
14h – Extraordinário
16h – Os farofeiros
19h – Thor: Ragnarok
29/11 (quinta-feira):
8h – Sing
10h – Moana
14h – Jumanji
16h – Os Parças
19h – Mulher Maravilha
30/11 (sexta-feira):
8h – Moana
10h – Meu Malvado Favo-
rito 3
14h – A Bela e a Fera
16h – Os farofeiros
19h – Homem Aranha, de 
volta ao lar
01/12 (sábado)
8h – Meu Malvado Favo-
rito 3
10h – Carros 3
14h – Extraordinário
16h – Os farofeiros
19h – Thor: Ragnarok
02/12 (domingo):
8h – Sing
10h – Moana
14h – Jumanji
16h – Os Parças
19h – Mulher Maravilha
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Miscelânea
Curiosidades

Aniversários de casamentos

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belri-
zonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. 
Eles tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhe-
cer até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo 
pra aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo 
certo de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo 
certo de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, 
ela tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciên-
cia. Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos 
olhos do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo 
para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.

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

Livro D-25, FLS. nº 19, Termo nº 6907
Faço saber que pretendem se casar VALDI DA SILVA JUNIOR e MARCIA ALVES DOS SANTOS, apresentando os docu-
mentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo-SP, 
nascido em 5 de fevereiro de 1979, de profissão motorista, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Maria 
da Conceição de Oliveira Vargas, nº 220, Residencial Vargas, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de VALDI DA SILVA, 
falecido em em Taubaté/SP na data de 9 de fevereiro de 1985 e de MARIA APARECIDA DA SILVA, de 77 anos, natural de 
Lorena/SP, nascida na data de 15 de outubro de 1941, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, 
nascida em 26 de fevereiro de 1973, de profissão lojista, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo ende-
reço do contraente, filha de NESTOR ALVES DOS SANTOS, de 85 anos, natural de São Luiz do Paraitinga, nascido na data 
de 13 de setembro de 1933 e de VICENTINA APARECIDA DOS SANTOS, de 81 anos, natural de Tremembé/SP, nascida 
na data de 14 de setembro de 1937, residentes e domiciliados 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-25, FLS. nº 19, Termo nº 6906
Faço saber que pretendem se casar ÁLEF LOURENÇO MACHADO e LAIRA LETÍCIA OLIVEIRA BROTA, apresentando 
os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tauba-
té-SP, nascido em 7 de outubro de 1994, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia 
Amador Bueno da Veiga, Km 138, CPP Dr. Edgard Magalhães Noronha, Una, Tremembé/SP, filho de DARCY DA SILVA 
MACHADO, falecido em Taubaté/SP na data de 7 de janeiro de 2011 e de ANDERLEA LOURENÇO, de 44 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na data de 7 de dezembro de 1973, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, 
nascida em 22 de janeiro de 1993, de profissão secretária de polo, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua 
Padre Roberto Landell de Moura, nº 296, Sônia Maria, deste 1º subdistrito, filha de AIRTON DE CAMPOS BROTA, de 57 
anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 28 de setembro de 1961 e de ANA FLAVIA DE OLIVEIRA BROTA, de 45 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 15 de setembro de 1973, residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade. 

Tremembé, 28 de novembro de 2018. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Projeto educativo sobre 
Bullying é premiado

em evento

Nos dias 23, 24 e 25 de 
novembro, representantes 
da Secretaria de Educação 
de Taubaté estiveram na 
cidade de Embu das Artes 
participando do encontro 
“Redes que Transformam: 
Juntos para somar experi-
ências e mudar a Educa-
ção no Brasil”.
A participação ocorreu 
pela parceria da Prefeitura 
de Taubaté, por meio da 
Secretaria de Educação, 

com a Fundação Lemann 
e durante o evento ocor-
reu a premiação do proje-
to “Prevenção ao bullying 
e à violência escolar”, da 
EMEF Professora Judith 
Campista Cézar. O traba-
lho da escola foi exposto, 
aos participantes de outras 
redes públicas de ensino 
do país.
A Rede Municipal de 
Taubaté, também, expôs 
seus estudos realizados 

sobre a Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC) 
e a Educação Infantil de 
Tempo Integral.
Essas trocas de experiên-
cias têm como objetivo a 
união de esforços em prol 
da melhoria na educação e 
atua nas frentes Políticas 
educacionais, Formação 
continuada em serviço e 
Conectividade e inovação 
na Rede Municipal de En-
sino.
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Quinta-feira tem troca de 
ingressos para

a Superliga de Vôlei

Cadastro Único reforça 
convocação de idosos e 
pessoas com deficiência

Handebol e representante 
do atletismo da Eafi

recebem homenagem

Balcão de Empregos de 
Taubaté convoca

para vagas

Na próxima quinta-feira, 
29 de novembro, acontece 
na Secretaria de Esportes e 
Lazer a troca de ingressos 
para a partida entre as equi-
pes de vôlei EMS Taubaté 
Funvic e SESC-RJ, válida 
pela 7ª rodada da Super-
liga Cimed 2018/2019. O 
jogo acontece no próximo 
sábado, 1 de dezembro, às 
20h, no ginásio Abaeté.
Serão disponibilizados 
900 ingressos para este 
jogo, sendo 10% reserva-
dos para atender pessoas 
dos grupos especiais: pes-
soas com deficiência, ido-
sos com idade igual ou su-
perior a 65 anos, gestantes 
e as pessoas acompanha-
das por crianças de colo. 
Para a troca de ingressos 
destes grupos, devem ser 
apresentados documentos 
comprovatórios de sua ne-
cessidade de atendimento 
prioritário. Caso não seja 

O Cadastro Único, vincu-
lado à Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social de Taubaté, realiza 
desde setembro o cadastra-
mento de idosos e pessoas 
com deficiência de Tauba-
té, que recebem o Benefí-
cio de Prestação Continu-
ada (BPC). O prazo para 
inscrição é até o dia 31 de 
dezembro de 2018 e o não 
cadastramento implicará 
na perda do direito de re-
ceber o benefício.
Existem atualmente 4.825 
beneficiários cadastrados 
entre idosos e pessoas com 
deficiência. Deste total, 
cerca de 1.500 pessoas ain-
da precisam se cadastrar. A 
inscrição acontece a partir 
das 7h30, com distribui-
ção de senha, de segunda 
a sexta-feira, no andar tér-
reo do prédio da CTI, na 
praça Félix Guisard, 11, 
Centro. Para os munícipes 
que residem nos territórios 
dos Centros de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras) Santa Tereza e São 
Gonçalo, o serviço de ca-
dastro e atualização cadas-
tral está disponível com 
agendamento nas próprias 
unidades. O responsável 

Nesta terça-feira, dia 27 
de novembro, os alunos da 
equipe de handebol da Es-
cola de Atletas e Formação 
Integral (Eafi) e o atleta 
Enzo, do atletismo Tauba-
té, foram homenageados 
pelo levantador Rapha, 
capitão da EMS Taubaté 
Funvic e embaixador da 
Eafi, além de seus familia-
res, professores e autorida-
des do município.
Os jovens atletas foram re-
cebidos com louvor graças 
aos bons resultados nos 
Jogos Escolares da Juven-
tude (etapa nacional), que 
se encerrou no último do-
mingo em Natal (RN).
Enzo foi campeão da pro-
va de 75m e bronze no 
revezamento. Está classifi-
cado para o Sul-americano 
Escolar que acontece na 

O Balcão de Empregos de 
Taubaté reforça a necessi-
dade de preenchimento de 
vagas para cinco funções.
Entre as ofertas em aberto 
estão vagas para operador 
de caldeira especializa-
do, chapeiro, marceneiro 
e ajudante de marceneiro, 
além de adesivador/ enve-
lopador. Para se cadastrar 
no Balcão de Empregos é 
necessário apresentar RG, 
CPF (ou CNH), compro-
vante de endereço e car-
teira de trabalho. A orien-

apresentado nenhum do-
cumento que comprove tal 
necessidade, caberá à or-
ganização decidir se pode 
ou não realizar a troca.
O ponto de troca de in-
gressos será no ginásio da 
CTI, à rua das Três Meni-
nas, s/nº, e o horário é das 
8h30 às 22h. O ingresso 
será trocado por 1 quilo 
de alimento não perecível 
(exceto açúcar e sal), que 
será doado às instituições 
de caridade da cidade. 
Cada pessoa poderá trocar 
no máximo dois ingressos, 
desde que sejam apresen-
tados os CPFs e os 2 qui-
los de alimento (em caso 
de troca de dois ingres-
sos), para todos os tipos de 
ingressos. Crianças de até 
4 anos não precisam do 
ingresso. Antes do início 
da troca, nenhum torce-
dor poderá sair. Isso será 
caracterizado pela organi-

familiar também pode se 
cadastrar pelo beneficiário 
desde que seja maior de 
16 anos, resida na mesma 
casa que o mesmo, e divi-
da despesas e renda.
Os documentos necessá-
rios para o cadastro são: 
comprovante de endereço 
(com nome de um compo-
nente do cadastro), com-
provante de aluguel, conta 
de luz atual e conta de água 
atual. De todos os maiores 
de idade que moram na re-
sidência: originais de RG, 
CPF, título de eleitor, car-
teira de trabalho, certidão 
de nascimento/casamento, 
holerite atual das pessoas 
que estiverem trabalhando 
com registro em carteira e 
comprovante do seguro-
desemprego, aposentado-
ria/BPC/LOAS ou qual-
quer outra fonte de renda.
Para os menores de idade 
que moram na residên-
cia é necessário: certidão 
de nascimento/RG/CPF, 
carteira de idade (para 
idade igual ou superior a 
16 anos), declaração de 
escolaridade (fornecida 
pela escola onde a criança 
estuda e com data atual), 
comprovante de renda ou 

próxima semana no Peru.
E o time de handebol tam-
bém garantiu o ouro na 
categoria. A equipe é for-
mada somente por atletas 
taubateanos do Programa 
Eeafi que acontece na es-
cola municipal do Sedes.
Os Jogos Escolares da Ju-
ventude são a maior com-
petição estudantil realiza-
da no país. Organizados 
pelo Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) desde 2005, 
os Jogos Escolares da Ju-
ventude reuniram este 
ano, pela primeira vez, 
as duas faixas etárias (12 
a 14 e 15 a 17 anos) em 
uma etapa nacional que 
movimentou Natal (RN), 
levando esporte, educação 
e cidadania para cerca de 5 
mil atletas/alunos de 2.157 
escolas públicas e priva-

tação é que o cadastro seja 
sempre atualizado para ge-
rar mais oportunidades ao 
candidato.
O atendimento ao público 
é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 15h, e as vagas 
são atualizadas constante-
mente no site da prefeitu-
ra: www.taubate.sp.gov.
br/empregataubate.
A unidade está localiza-
da no Emprega Taubaté, 
na praça Dr. Barbosa de 
Oliveira, s/n, Centro (piso 
superior da Rodoviária 

zação como abandono do 
direito ao ingresso. Desta 
forma, é passado o direito 
para a próxima pessoa da 
fila. Não serão trocados 
ingressos na hora do jogo.
A organização solicita 
que cada torcedor leve 
saquinhos plásticos para 
a retirada do próprio lixo 
produzido durante o jogo 
e ressalta que é proibida 
a entrada de instrumentos 
musicais, capacetes, guar-
da-chuvas e bebidas alco-
ólicas ou não, em garrafas 
ou latinhas. Somente será 
liberada a entrada de água 
em copos plásticos.
A recomendação é que 
os torcedores não deixem 
para trocar os ingressos na 
última hora, pois a expec-
tativa é de lotação e não 
serão realizadas trocas na 
hora do jogo. Os portões 
do Abaeté serão abertos 
uma hora antes da partida.

pensão (se tiver) e guarda 
de menores de idade que 
porventura não tenham 
mãe morando na mesma 
residência.
A inscrição no Cadastro 
Único também permite 
que o beneficiário tenha 
acesso a outros programas 
sociais como a tarifa so-
cial de energia elétrica e 
a carteiras do idoso, entre 
outros.
As famílias dos benefici-
ários do BPC já inscritas 
no Cadastro Único devem 
atualizar os dados sempre 
que houver modificações, 
como mudança de endere-
ço, alteração na composi-
ção familiar, ou, ainda, no 
prazo máximo de até dois 
anos. A desatualização do 
cadastro poderá levar à 
suspensão do benefício.
O BPC é a garantia de um 
salário mínimo mensal 
concedido ao idoso acima 
de 65 anos ou a cidadão 
com deficiência física, 
mental, intelectual ou sen-
sorial de longo prazo, que 
o impossibilite de partici-
par de forma plena e efeti-
va na sociedade, em igual-
dade de condições com as 
demais pessoas.

das de todos os estados do 
Brasil.
Os números dos Jogos Es-
colares da Juventude 2018 
são grandiosos e podem 
ser comparados a uma edi-
ção de Jogos Pan-ameri-
canos. Além dos atletas e 
gestores das delegações, 
participaram ainda 464 
árbitros, 220 voluntários, 
sendo 90 militares das três 
Forças Armadas – Exérci-
to, Marinha e Aeronáutica 
–, técnicos e observadores 
de oito confederações es-
portivas. Uma delegação 
convidada do Japão, com 
25 integrantes, também 
participou da competição, 
em um intercâmbio com 
as cidades asiáticas que re-
ceberão o Time Brasil nos 
Jogos Olímpicos Tóquio 
2020.

Velha).
Vagas em aberto
Operador de caldeira – 
com experiência na função 
e nr-13 (curso de seguran-
ça na área de calderaria)
Chapeiro – que more pró-
ximo ao distrito de Quiri-
rim
Marceneiro – com experi-
ência na função
Ajudante de Marceneiro – 
com experiência na função
Adesivador / envelopador 
de autos – com experiên-
cia na função



Pinda reforça combate ao Aedes com 
mutirão nas unidades públicas

Ribeirão Grande sedia III
Encontro de Turismo Rural

de Pindamonhangaba

Conferência do Conselho Municipal 
da Criança e do Adolescente
acontece nesta quarta-feira

Cpic recebe prêmios por
trabalhos desenvolvidos
em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está empenhada 
nas ações de combate e 
eliminação aos criadouros 
do mosquito Aedes aegyp-
ti. A nova ação é a Sema-
na de Mobilização Contra 
o Aedes aegypti, que teve 
início nesta segunda-feira 
(26) e segue até sexta-feira 
(30).
A Semana considera a mu-
dança da estação climática 
(primavera - verão), com-
binada com o Decreto Es-
tadual nº.  62130/16, que 
determina a mobilização 
na forma de mutirão em 
todas unidades públicas da 
municipalidade, fomen-
tando a “Brigada contra o 
Aedes aegypti”.
A iniciativa é da Secreta-
ria de Saúde, por meio do 
Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, Setor de Vigilância 
Epidemiológica, voltada a 
todos os setores da Prefei-
tura.
De acordo com informa-
ções do diretor Rafael 
Lamana, a “brigada” tem 

O bairro do Ribeirão Gran-
de recebeu, no dia 21 de 
novembro, o III Encontro 
de Turismo Rural de Pin-
damonhangaba.
O evento foi realizado 
no Pesque Truta Ribeirão 
Grande, promovido pelo 
Sindicato Rural com a par-
ceria com o Senar e apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.
O encontro teve como 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com o Conselho da Crian-
ça e do Adolescente, pro-
move, nesta quarta-feira 
(28), a sétima Conferência 
Municipal para discutir di-
retrizes de melhorias para 
a asseguração de direitos 
da criança e do adolescen-
te, em Pindamonhangaba. 
O tema debatido neste ano 
é “Proteção Integral, Di-
versidade e Enfrentamento 
das Violências”.
Como preparação e divul-
gação a realização da VII 
Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, foram 
realizadas na cidade al-
gumas pré-conferências. 
A realização foi pelo pro-
jeto Jataí, Grêmio União 
e Secretaria de Educação 
e Cultura, com apoio do 
Fundo Social de Solidarie-

Neste mês, as facilitadoras 
de projetos do Cpic (Cen-
tro de Práticas Integrativas 
Complementares) recebe-
ram da Secretaria de Saú-
de do Estado de São Pau-
lo diversos prêmios por 
trabalhos desenvolvidos 
em Pindamonhangaba. 
Os prêmios foram entre-
gues durante o Fórum de 
Promoção à Saúde e do 
Consea. As facilitadoras 
Cristina de Castro, Denize 
Napier e Léia Melo, de-
senvolvedoras do “Rosa - 
Roda de saberes: saberes 
e empoderamento popular 
em hábitos saudáveis e 
promoção de saúde” apre-
sentaram à Secretaria de 
Saúde do Estado o pro-
jeto. Segundo Denize, o 
Roda de Saberes promove 
encontros que visam apro-
fundar os conhecimentos e 

a função de se manter vi-
gilante a qualquer objeto 
que possa acumular água, 
e realizar a devida remo-
ção contribuindo para a 
supressão do criadouro do 
mosquito, em seu ambien-
te de trabalho.
Todo aqueles que pude-
rem registrar o ato da vi-
gilância, poderão enviar as 
informações para o ende-
reço eletrônico dengue@
pindamonhangaba.sp.gov.
br para fins de alimenta-
ção no sistema.  Além des-
ta iniciativa, a equipe da 
Saúde continua solicitan-
do o apoio de toda a po-
pulação para se manterem 
vigilantes em suas casas, 
já que dois terços dos cria-
douros do mosquito estão 
nos quintais. Algumas di-
cas para prevenção, são: 
Os materiais inservíveis 
devem ser colocados para 
coleta pública; Tampe 
os tonéis e caixa d’água; 
Mantenha o lixo em sacos 
bem fechados; Mantenha 
as calhas sempre limpas; 
Deixe garrafas sempre 

objetivo proporcionar a 
organização dos agentes 
envolvidos nas atividades 
turísticas, buscando a pro-
moção e a valorização em 
áreas rurais do município.
O Departamento de 
Turismo da Prefei-
tura Municipal de                                                      
Pindamonhangaba esteve 
presente pois reconhece a 
importância das ativida-
des rurais para a capacita-

dade. 
De acordo com o Conse-
lho Municipal da Criança 
e do Adolescente, o Grê-
mio União em parceria 
com a Secretaria de Edu-
cação, realizou sua pré-
conferência em três núcle-
os escolares, mobilizando 
13 escolas da rede munici-
pal de ensino, foi debatido 
junto às crianças e adoles-
centes os temas que farão 
parte da VII Conferência 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.
Os cinco eixos que serão 
abordados são: garantia 
dos direitos e políticas 
públicas integradas e de 
inclusão social; preven-
ção e enfrentamento da 
violência contra crianças 
e adolescentes; orçamento 
e financiamento de polí-
ticas para crianças e ado-
lescentes; participação, 

a troca de saberes no que 
tange às culturas alimenta-
res regionais, e estimular o 
consumo, empoderamen-
to e valorização de hábi-
tos alimentares antigos e 
seus reflexos na prevenção 
de doenças e melhoria da 
saúde.
Houve também a premia-
ção pelo Consea, no audi-
tório da Prefeitura, das ofi-
cinas de cozinha saudável, 
que acontece pelo Progra-
ma de Alimentação Sau-
dável do Cpic, em que foi 
desenvolvido por: Denize 
Napier, Iracelis Fátima 
de Moraes, Jorge Salum, 
Léia Nunes e Cristina de 
Castro. De acordo com os 
organizadores, os objeti-
vos do trabalho são conhe-
cer, manipular, preparar e 
degustar pratos saudáveis, 
que incluem plantas não 

viradas com a boca para 
baixo; Deixe ralos limpos 
e com aplicação de tela; 
Elimine o prato de vaso de 
planta ou use prato justa-
posto; Limpe com esco-
va ou bucha os potes de 
água para animais; Retire 
água acumulada atrás da 
geladeira ou da máquina 
de lavar roupa. A cidade 
conta ainda com o reforço 
dos Combatentes Mirins, 
nas unidades educacionais 
municipais. “Com a parti-
cipação de todos, mante-
remos Pindamonhangaba 
longe da dengue, chikun-
gunya, zika e febre ama-
rela, que são algumas das 
doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti. Precisamos 
ficar atentos e acabar com 
todos os criadouros, que 
ficam em qualquer quan-
tidade de água parada, até 
mesmo em uma tampinha 
de garrafa. A adesão de 
toda a população, cada um 
fazendo a sua parte, vai 
garantir o sucesso da cam-
panha”, destacou o diretor 
Rafael Lamana. 

ção, troca de experiência,           
crescimento e desenvol-
vimento da área rural da 
cidade.
A diretora de Turismo de 
Pinda, Ana Lúcia Gomes 
Araújo, ressaltou a impor-
tância dessa gestão inte-
grada e o apoio do prefei-
to Isael Domingues, que 
não mede esforços para o 
crescimento do turismo de 
Pindamonhangaba. 

comunicação social e pro-
tagonismo de crianças e 
adolescentes; espaços de 
gestão e                        con-
trole social de políticas 
publicam de criança e ado-
lescentes.
“As coordenadoras que 
organizaram a pré-confe-
rência do Grêmio União 
ficaram surpresas e impac-
tadas com o interesse, a 
seriedade e a criatividade 
na criação das propostas 
advindas das crianças com 
relação à temática aborda-
da”, destaca o gestor do 
Grêmio União, Admauro 
Nunes.
O encontro da VII Con-
ferência dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
acontece a partir das 8 ho-
ras, no auditório dos Sale-
sianos, que fica na rua São 
João Bosco, 727 – Santa-
na.

convencionais, medici-
nais, aromáticas, farelos e 
alimentos aproveitados in-
tegralmente.
“O trabalho com alimenta-
ção saudável no Cpic vem 
na importância da capaci-
tação de unidades de saú-
de, escolas e outras insti-
tuições no que diz respeito 
a utilização de alimentos 
saudáveis, reaproveita-
mento de alimentos e prin-
cipalmente a utilização 
das Pancs (plantas alimen-
tícias não convencionais), 
em que resgatamos a cul-
tura e a sabedoria popular 
de nossas avós e antepas-
sados. Mostramos o valor 
nutricional e funcional dos 
alimentos, muitas vezes 
desconhecidos pela popu-
lação”, comenta a coorde-
nadora do Cpic, Ticianna 
Gama.
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