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A GAzetA dos Municípios

Governo do Estado divulga 
programação da Virada

Cultural em Taubaté

Cras São Gonçalo promove rodas 
de conversa de prevenção

ao câncer de mama em Taubaté

Chuva cancela aulão de ritmos
na Praça Santa Terezinha

Taubaté vence 3 categorias da 
6ª Edição do Prêmio Culturas 
Populares “Selma do Coco”

Pelo terceiro ano consecu-
tivo, Taubaté recebe a Vi-
rada Cultural Paulista. O 
evento acontece nos dias 
nos dias 10 e 11 de novem-
bro, na Avenida do Povo, e 
a entrada é franca.
A Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo divul-
gou nesta sexta-feira, dia 
26 de outubro, os artistas 
que estarão no palco prin-
cipal de Taubaté. As atra-

O Cras (Centro de Refe-
rência de Assistência So-
cial) do bairro São Gonça-
lo em Taubaté, promoveu 
na manhã desta sexta-feira, 
26 de outubro, no salão de 
festas do condomínio Sér-
gio Lucchiari, uma roda 
de conversa de prevenção 
ao câncer de mama, como 
parte da Campanha Outu-
bro Rosa.
No dia 30 de outubro, a 

A Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté informa 
que, em razão da chuva 
intermitente desta quin-

O prêmio promovido pelo 
Ministério da Cultura, que 
está em sua sexta edição, 
agraciou três categorias 
entre os  500 mestres, 
mestras, grupos, comuni-
dades e instituições priva-
das sem fins lucrativos de 
cultura popular, incluin-
do o legado de artistas já 
mortos. O prêmio é de R$ 
20 mil para cada categoria, 
o dobro do valor da edição 
de 2017.
Segue a lista de classifica-
dos e premiados de Tauba-
té:
PESSOA FÍSICA (MES-
TRES E MESTRAS)

ções envolvem músicos 
da cidade e região, além 
de artistas conhecidos em 
todo território nacional. O 
show de encerramento é 
com o grupo Titãs.
A Virada Cultural Paulista 
é realizada pelo Governo 
do Estado de São Paulo 
em parceria com a Prefei-
tura de Taubaté.
No ano passado, cerca de 
30 mil pessoas prestigia-

ação acontecerá na própria 
unidade, que fica na rua 
Camilo Gomes Quintani-
lha, 60 – São Gonçalo.
Reunião BPC – Também 
nesta sexta ocorreu a ter-
ceira reunião descentra-
lizada sobre o programa 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) na Es-
cola com o tema “Direito, 
Acompanhamento e Sus-
pensão”. O objetivo do 

ta-feira, 25 de outubro, 
o              aulão de ritmos, 
especial da campanha na-
cional                 Outubro 

– Aparecida Josiane Sam-
paio
– Congada São Benedito – 
Joaquina de Oliveira
– Rota da Liberdade no 
Centro Cultural Afrobra-
sileiro e Biblioteca Zumbi 
dos Palmares – Solange 
Cristina Virgínio Barbosa
– Capoeira Ginga Brasil 
– Lucio Flavio de Cam-
pos Torres – (Classificado 
como suplente)
– Folia de Reis do Bairro 
Água Quente Taubaté – 
Waldomiro Francisco Pe-
reira (Classificado como 
suplente)
– Dança de São Gonçalo 

ram o evento. Confira pro-
gramação deste ano:
Sábado, 10/11:
18h – Rude Dog ska
19h30 – Confraria Musical
21h – MC Soffia
22h30 – Mariangela Zan
23h59 – Hugo e Tiago
Domingo, 11/11:
15h30 – Bandabala
17h – Simoninha Jazz 
band
18h30 – Titãs

programa é promover a 
elevação da qualidade de 
vida e dignidade das pes-
soas com deficiência até 
18 anos; garantir o acesso 
e permanência na escola e 
acompanhar os estudantes 
por meio da articulação 
intersetorial e da gestão 
compartilhada nas três es-
feras do governo, entre as 
políticas de Educação, As-
sistência Social e Saúde.

Rosa, que aconteceria na 
praça Santa Terezinha das 
19h às 20h30,  foi cance-
lado.

– Pedro Emboava da Sil-
va – (Classificado como 
suplente)
GRUPOS/COMUNIDA-
DES
– Centro Cultural Zum-
biarte Capoeira – Wesley 
Lauritino da Silva – Pre-
miado
– Escola de Capoeira An-
gola Raiz Negra de Tauba-
té-SP – Marcelo Garcia 
Siqueira – Premiado
PESSOA JURÍDICA
– Associação das Enti-
dades Administradoras 
e Usuárias do Canal Co-
munitário da Cidade de 
Taubaté – Premiado
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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
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, se-
guir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Es-
tabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia 
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos, 
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com 
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos 
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e 
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restrição 
excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio 
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces 
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a 
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar 
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e 
aproveitar para caminhar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, de-
senvolvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é 
atormentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz.

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

Livro D-25, FLS. nº 10, Termo nº 6889
Faço saber que pretendem se casar GABRIEL TEODORO DA SILVA e ANA PAULA BRISA, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, nascido em 
12 de dezembro de 1993, de profissão ajudante de funileiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Antonio 
de Souza, Pena, nº 46, Tremembé/SP, filho de VALDIR TEODORO DA SILVA, de 59 anos, natural de Tremembé/SP, nascido 
na data de 21 de março de 1959 e de MARCIA VALERIA MENDES AMARAL, de 55 anos, natural de São Paulo, nascida 
na data de 21 de julho de 1963, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida 
em 18 de julho de 1997, de profissão balconista, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de LUCIA HELENA BRISA, de 55 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 16 de novembro de 
1962, 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. 

Livro D-25, FLS. nº 11, Termo nº 6890
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR e FRANCINE ROZENA DE SOUZA LINO DA 
SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Tremembé-SP, nascido em 20 de junho de 1981, de profissão marceneiro, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua Nara Lobato de Moraes Pereira, nº 94, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de ANTONIO DE 
OLIVEIRA, de 60 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 28 de dezembro de 1957 e de ZULEIKA LAZARINI 
DE OLIVEIRA, de 58 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 16 de junho de 1960, ambos residentes e domici-
liados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 1 de janeiro de 1997, de profissão do lar, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOÃO LINO DA SILVA, de 51 anos, natural de 
Recife/PE, nascido na data de 2 de março de 1967 e de ROSANA DE SOUZA DA SILVA, de 46 anos, natural de Taubaté/SP, 
nascida na data de 8 de setembro de 1972, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Novembro Azul reforça
estratégias de saúde do homem

Taubaté veste azul em 
novembro para  cons-
cientização da sociedade 
e população masculina, 
em especial, sobre a im-
portância da prevenção 
e diagnóstico precoce do 
câncer de próstata e diabe-
tes. A campanha Novem-
bro Azul tem o objetivo de 
fortalecer as estratégias de 
saúde do homem.
Para isto, serão realizadas 
nas unidades de saúde pa-
lestras educativas para a 
sensibilização do público 
masculino em aderir as 
consultas e aos programas 
disponíveis na rede(tria-
gem para diabetes , hiper-
tensão arterial , oferta dos 
testes rápidos , prevenção 
de tabagismo e hanseníase 
e estímulo a prática de ati-
vidade física).
O Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) estima 
68.220 novos casos de 

câncer de próstata este ano 
no Brasil. Balanço da Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté indica que foram 
registradas 20 mortes por 
câncer de próstata no mu-
nicípio entre janeiro e se-
tembro deste ano. Do total 
de casos, a grande maioria 
(10) ocorre em pacientes 
com mais de 80 anos. Em 
números absolutos, o total 
de casos se mantém o mes-
mo em relação ao mesmo 
período do ano passado.
O diagnóstico precoce é 
vital para o sucesso no 
tratamento do câncer de 
próstata. 
A prevenção deve começar 
ainda na juventude, com 
um estilo de vida saudável 
e uma dieta rica em frutas, 
verduras, cereais integrais 
e com menos gordura, aju-
dando a diminuir o risco 
de câncer. E mais impor-
tante do que a dosagem 

isolada do PSA (exame 
laboratorial) é o acompa-
nhamento frequente da 
saúde do homem e  ficar 
alerta para qualquer sinal 
suspeito como:
• Micção frequente.
• Fluxo urinário fraco ou 
interrompido.
• Vontade de urinar fre-
quentemente à noite (Nic-
túria).
• Sangue na urina ou no lí-
quido seminal.
• Disfunção erétil.
Aproveitando o momento 
da Campanha do Novem-
bro Azul, também será re-
alizada a triagem de novos 
casos de diabetes através 
do teste de glicemia capi-
lar. Estima- se que a pre-
valência de diabetes média 
na população brasileira 
acima de 18 anos seja de 
6,9%. Em Taubaté, seriam 
previstos cerca de 16.870 
novos casos.
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Acelera Taubaté chega
a 91 quilômetros de

vias recapeadas
e previne enchentes

Banda Sinfônica se
apresenta no Metrópole

A Banda Sinfônica de 
Taubaté apresenta na pró-
xima terça-feira, dia 30 de 
outubro, um concerto mu-
sical no Teatro Metrópole, 
às 20h. A entrada é franca.
Os componentes da ban-
da, regidos pelo maestro 
Rogério Wanderley Brito 
e pelo maestro assistente 

O programa Acelera 
Taubaté chega ao final de 
outubro com mais de 91 
quilômetros de ruas reca-
peadas, obras de amplia-
ção do sistema viário e 
recomposição de trechos 
danificados. A instalação 
de sistemas de drenagem 
e contenção de enchentes 
está adiantada e já conse-
gue reduzir os impactos 
das chuvas em bairros his-
toricamente afetados por 
problemas de alagamen-
tos.
Com o início da estação 
chuvosa em função da pri-
mavera, o cronograma de 
serviços de algumas fren-
tes de trabalho pode passar 
por uma reprogramação.
Recapeamento – Até o 
momento já foram exe-
cutados serviços de reca-
peamento em 231 ruas e 
avenidas, totalizando 91 
mil metros de extensão e 
840 mil m² de área. Estão 
em andamento serviços de 
sinalização horizontal nas 
ruas recapeadas.
Barreiro – Os avanços no 
sistema viário do Barreiro 
já são perceptíveis, com a 
conclusão dos serviços de 
alargamento de via e dre-
nagem em um trecho com 
cerca de 800 metros de ex-
tensão a partir da avenida 
Dom Pedro I. Também já 
foi aplicada uma primeira 
camada de asfalto, restan-
do a aplicação da camada 
final. As obras incluem 
serviços de drenagem, 
implantação de galerias 
de águas pluviais, substi-
tuição de guias e sarjetas, 
bocas de lobo e construção 
de calçadas no trecho ini-
cial de 2,2km, compreen-
dido entre a avenida Dom 
Pedro I e a Avenida Euzira 
Tavares Matos.
Quiririm – No sistema vi-
ário Quiririm, estão con-
cluídos os serviços de 
restauração do pavimento, 
calçadas e implantação de 
ciclofaixa na avenida Cô-
nego João Maria Raimun-
do da Silva.  Na estrada 
do Pinhão, as calçadas já 
foram restauradas. Resta a 
aplicação da camada final 
de asfalto para concluir 
o trecho entre a rotatória 
com a Rua Edmundo Mo-
rewood e a rotatória da Als-
tom sentido centro. Neste 
mesmo trecho, no sentido 
bairro, os serviços de res-
tauração do pavimento já 
foram iniciados. Também 
seguem em execução os 
serviços de terraplanagem 
e drenagem, com assenta-
mento de tubos de concre-
to e construção de guias e 
sarjetas entre a rotatória da 
Alstom e a avenida Padre 
Hugo Bertonazzi.
Recuperação  – No Jar-

Alexey Kurkdjjan Ogalla 
Guerrero, apresentam 
um vasto repertório, com 
músicas consagradas no 
Brasil e a nível internacio-
nal, dentre elas: “Othello 
de Alfred Reed” – basea-
do na tragédia de Willian 
Shakespeare e “Coração 
de Estudante” de Milton 

dim  Santa Tereza, segue 
em execução a escavação 
e implantação do muro de 
contenção, com cravação 
de estacas de concreto, 
concretagem de blocos de 
fundação, vigas e pilares 
e assentamento de blocos 
de concreto. Já foram libe-
rados para o tráfego dois 
trechos da avenida Timbó. 
Segue a reconstrução de 
gabião em outros pontos 
da avenida. Um muro com 
252 metros de extensão 
próximo à avenida Fran-
cisco César Nascimento já 
está concluído.
Drenagem – O reforço no 
sistema de drenagem foi 
concluído na Chácara In-
grid, Estiva e na rua Nel-
son Campello (região cen-
tral).  
No São Gonçalo e no Par-
que Aeroporto, as obras es-
tão em fase de conclusão, 
com serviços de drenagem 
concluídos e recuperação 
do pavimento em anda-
mento. E na Água Quente, 
a obra está em andamen-
to, com aproximadamente 
150 metros de tubulação 
de drenagem já implanta-
da. Nos bairros cujos ser-
viços já foram concluídos 
ou estão em fase final, já é 
possível verificar o escoa-
mento das águas da chuva, 
o que deve evitar ocorrên-
cias de alagamento nos pe-
ríodos mais críticos.
Bacias – E no Parque Três 
Marias, as escavações se-
guem em andamento. A 
armação do vertedouro 
foi concluída e em alguns 
pontos já ocorre a concre-
tagem. 
Também já foram conclu-
ídos os serviços de liga-
ção da saída da bacia de 
amortecimento de águas 
pluviais com a galeria 
existente na rua Brasili-
na Moreira dos Santos. 
Mesmo com a obra ainda 
em andamento, também 
é possível verificar neste 
local que a bacia já conse-
gue acumular e direcionar 
o escoamento das águas da 
chuva, em benefício à co-
munidade local.
 Em dezembro do ano pas-
sado as ordens de serviço 
para as empresas vence-
doras das licitações co-
meçaram a ser emitidas. 
O financiamento interna-
cional no valor de US$ 
60 milhões para o Acelera 
Taubaté foi assinado em 
Brasília no dia 1º de de-
zembro. O contrato prevê 
a melhoria das condições 
de acesso ao transporte 
público e ao fluxo do trá-
fego urbano, por meio de 
infraestrutura viária, mo-
bilidade urbana, segurança 
pública e conservação de 
áreas verdes.

Nascimento.
A classificação do espe-
táculo é livre e os ingres-
sos serão distribuídos uma 
hora antes na bilheteria do 
teatro.
A Banda Sinfônica de 
Taubaté foi criada em 
2013 e possui 70 bolsistas, 
entre músicos, montado-

res, arquivista, supervisor 
e um maestro assistente, 
todos mantidos pela Pre-
feitura de Taubaté.
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 lugar, 
e na Parada Competitiva 
em terceiro com medalha 
de bronze.
No ano de 2017, em sua 
segunda competição in-
ternacional, nos Estados 
Unidos, pelo Campeona-
to Mundial de Marching 
Band Spring, a Banda 
Sinfônica faturou o ouro 
inédito com a marca de 
97 pontos, a maior nota da 
WAMSB (World Associa-
tion of Marching Show) 
desde a criação do campe-
onato.
O Teatro Metrópole fica na 
Rua Duque de Caxias, 312, 
Centro. Mais informações 
pelos telefones (12) 3624-
8695 e (12) 3621-6040.



Carreta da Mamografia inicia 
atendimentos em Pinda

na segunda-feira

Vôlei feminino disputa pódio 
na Liga Sorocabana

Novo Malbec Magnetic traz o magnetismo das uvas brancas

Após passar por manu-
tenção, a Carreta da Ma-
mografia “Mulheres de 
Peito”, do Governo do Es-
tado, iniciará suas ativida-
des em Pindamonhangaba. 
Anteriormente estaciona-
da no pátio da Prefeitu-
ra, agora a carreta está na 
parte de trás do prédio da 
Prefeitura.
A manutenção foi finaliza-
da na noite de quinta-feira 
(25) e a manhã de sexta-
feira (26) foi toda de testes 
para sanar possíveis pro-
blemas. Durante os testes, 
algumas mulheres foram 
atendidas.

No próximo sábado 
(3/11) a equipe feminina 
de             vôlei da Semelp 
(Secretaria Municipal de                           
Esportes e Lazer) irá dis-
putar o terceiro lugar pela 

Lançamento de O Boticá-
rio traz notas frutadas de 
Riesling, junto com o to-
que amadeirado originário 
da família Malbec, criando 
uma fragrância sensual e 
marcante.
Para potencializar o mag-
netismo natural de todo 
homem, O Boticário foi 
até o leste da França para 
criar o novo Malbec Mag-
netic – a primeira versão 
criada a partir de uvas 
brancas.
As notas frutadas das raras 
uvas Riesling, combinadas 

De acordo com a admi-
nistração da Carreta da 
Mamografia, a previsão é 
que na segunda-feira (29), 
os atendimentos sejam ini-
ciados, com a distribuição 
de senhas. Os atendimen-
tos serão de segunda-feira 
a sábado, sendo de segun-
da a sexta, distribuição 
de 50 senhas por ordem 
de chegada e atendimen-
to no mesmo dia, das 9 
às 18 horas; e no sábado, 
distribuição de 25 senhas, 
com atendimento das 9 às 
13 horas. Caso haja algum 
outro problema técnico, 
haverá avisos pregados 

Liga Sorocabana, às 16 
horas, no ginásio Juca Mo-
reira. 
O jogo contra o Boituva 
pode ser acompanhado 
gratuitamente. 

à assinatura amadeirada da 
linha Malbec, dão origem 
a uma perfumaria marcan-
te e extremamente seduto-
ra e magnética.
A novidade chega em 15 
de outubro a todas as lojas 
do Brasil, e-commerce e 
revendedoras autorizadas.  
Cultivadas na Alsácia, as 
uvas Riesling possuem um 
aroma intenso e único, po-
tencializado pelo solo su-
permineralizado da região 
francesa.
“Os minerais entregam à 
uva um cheiro muito par-

na carreta e será divulga-
do por meio da imprensa, 
facebook e site da Prefei-
tura.
A Carreta da Mamografia 
permanecerá em Pinda até 
o dia 10 de novembro, sen-
do os exames até o dia 8 de 
novembro. Mulheres de 35 
a 49 anos precisarão apre-
sentar o pedido médico, 
cartão SUS e RG; acima de 
50 anos serão necessários 
somente o RG e o cartão 
SUS. Os exames devem 
ser retirados no prédio da 
Saúde da Mulher, que fica 
na rua João Gama, 115, o 
antigo P.A. da Unimed. 

A boa classificação 
das meninas na com-
petição se justifica no                                        
empenho dos professores 
e alunos da Secretaria de 
Esportes.

ticular, e nos inspirou a 
criar uma fragrância sen-
sual e inovadora. É uma 
uva bastante complexa, 
que traz notas frutadas 
e muito modernas. Ela 
proporciona a Malbec 
Magnetic a essência per-
feita para complementar 
o magnetismo natural de 
todo homem”, explica o 
Gerente de Perfumaria do 
Boticário, Jean Bueno.  A 
embalagem também tem 
inspiração nos tonéis de 
aço, nos quais as uvas são 
maceradas para produção 
de vinho. Toda cromada, 
ela é manuseada com lu-
vas pelos colaboradores da 
fábrica do Boticário, para 
que cheguem reluzentes 
ao consumidor.  Para com-
plementar a perfumação, a 
linha será composta tam-
bém por um Shower Gel 
Cabelo e Corpo e Deso-
dorante Antitranspirrante 
Aerossol.  No lançamento, 
a compra de dois ou mais 
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itens tem desconto de 15% 
(válido para toda linha 
Malbec).  
Boti Recicla Depois de 
usar os produtos, O Boti-
cário convida os consumi-
dores a retornarem as em-
balagens vazias por meio 
do seu programa de logís-
tica reversa Boti Recicla. 
Os coletores estão em to-
das as quase 4 mil lojas do 
país, onde os consumido-
res são incentivados a fa-
zer o descarte sustentável.  
As embalagens são reco-
lhidas e doadas para as 34 
cooperativas de recicla-
gem parceiras, localizadas 
em vários estados. 
Serviço:  
Malbec Magnetic Desodo-
rante Colônia, 100ml 
Preço: R$ 169,90 
• O acorde de terra 
rica em minerais e o frutal 
da uva branca da Alsácia, 
combinados com o toque 
amadeirado, revelam uma 
fragrância que traduz a 

força magnética do ho-
mem Malbec.  
 Malbec Magnetic Deso-
dorante Antiranspirante 
Aerossol, 75ml    
Preço: R$ 29,90 
 48h proteção antitranspi-
rante e contra o mau odor 
• 72h de proteção 
antibacteriana seca rápido, 
toque seco 
• Dermatologica -
mente testado 
• Não contém álcool 
etílico e corantes 
• Deixa a pele “se-
quinha”, todo o dia 
• Combate o exces-
so de transpiração 
• Minimiza/evita o 

aparecimento de manchas 
amarelas roupas brancas; 
molhadas na roupa; mo-
lhadas coloridas 
• O proporciona sen-
sação de proteção durante 
todo o dia 
 Malbec Magnetic Shower 
Gel Cabelo e Corpo, 205g 
Preço: 31,90 
 Deixa os cabelos macios 
• Limpa sem resse-
car pele e cabelos 
• Revigora o cabelo, 
contribuindo para o brilho 
e maciez 
Informações para a im-
prensa: 
Christiane Nociti 
16-97400-9648


