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A GAzetA dos Municípios

Taubaté sedia encontro
regional de presidentes de
Fundos Sociais do Estado

Cuca circula pelas
ruas de Taubaté

Ritmo Livre faz aulão
especial no Outubro Rosa

Prefeitura de Pinda assina contrato para 
início das obras do cemitério e do

terminal rodoviário de Moreira César

Taubaté sediou o encontro 
de presidentes dos Fundos 
Sociais do Estado de São 
Paulo da região adminis-
trativa de São José dos 
Campos. 
O encontro foi nas depen-
dências da escola Madre 
Cecília. Eduardo Pira-
já e Margareth Martins, 
representantes do Fun-
do Social de São Paulo 
(Fussp), apresentaram os 
cursos que são ofertados 
por meio de parcerias com 

A bruxa Cuca foi vista 
nesta quinta-feira, dia 31 
de outubro, circulando 
pelas ruas de Taubaté e 
despertou a curiosidade da 
população. 
A personagem esteve no 
centro e fez uma aparição 
nas principais praças da 
cidade.
A iniciativa da Secretaria 

Em celebração à campa-
nha de prevenção ao cân-
cer de mama, a Secretaria 
de Esportes e Lazer, em 
parceria com a Secretaria 
de Cultura de Taubaté, re-
alizou uma aula de ritmos 
especial “Outubro Rosa”, 
ministrada pela Professo-
ra Irina Guedes, no Palco 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, nesta 
sexta-feira (1), a ceri-
mônia de assinatura do 
contrato com a empresa 
vencedora da licitação, 
a Convale Construtora, 
para que seja dado início 
à ordem de serviço para a 
construção do terminal ro-
doviário e do cemitério de 
Moreira César.
O evento será realizado na 
Vila dos Afetos, em Mo-
reira César, às 10 horas, 

os municípios, como : Es-
cola de Beleza, Estética 
e Bem-Estar; Escola de 
Moda, Papelaria e Casa; 
Escola de Gastronomia e 
Hospitalidade; Escola de 
Bioconstrução; Escola de 
Informática e programa-
ção; além do projeto Praça 
de Cidadania, que busca 
fomentar a autonomia da 
comunidade através de es-
paços de convívio, estudo 
e lazer, capacitação profis-
sional e horta social.

de Turismo e Cultura de 
Taubaté tem como objeti-
vo valorizar uma das prin-
cipais representantes do 
folclore nacional, exaltan-
do a cultura brasileira em 
detrimento ao Halloween, 
festejado pelos america-
nos e já adaptado para ou-
tros países.
A Cuca, como a conhece-

Quiririm. Todos os parti-
cipantes do evento foram 
vestidos de rosa, simboli-
zando o apoio a campanha. 
A ideia partiu da profes-
sora Irina Guedes e seus 
alunos, que levaram suas 
atividades a um espaço 
diferente com a proposta 
de festividade e conscien-

com a presença do prefei-
to Dr. Isael Domingues e 
representantes da empre-
sa, além de demais autori-
dades do município.
O terminal rodoviário será 
construído próximo à en-
trada do Vale das Acácias, 
ao lado da Vila dos Afetos. 
O investimento nesta obra 
é de R$ 2.786.976,05.
Já o cemitério de Moreira 
César (1ª fase) será cons-
truído na avenida Nilceia 
Aparecida Borges de Frei-

Ao todo, participaram do 
evento 23 municípios: 
Aparecida, Arapeí, Areias, 
Caçapava, Cachoeira Pau-
lista, Campos do Jordão, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Igaratá, Ilhabela, Lagoi-
nha, Lavrinhas, Mogi das 
Cruzes, Paraibuna, Que-
luz, Santa Branca, São 
Bento do Sapucaí, São 
José do Barreiro, São José 
dos Campos, São Luiz do 
Paraitinga, São Sebastião, 
Silveiras e Ubatuba.

mos, se apresenta na for-
ma de um jacaré com lon-
gos cabelos loiros graças a 
inúmeras adaptações para 
a televisão. 
No livro escrito por Mon-
teiro Lobato, em 1921, 
a personagem é descrita 
como uma bruxa velha 
com cara de jacaré e gar-
ras de gavião.

tização. A ação é realizada 
por meio do projeto “Mo-
vimenta Taubaté” e busca 
proporcionar aos clientes 
uma experiência diferente, 
além de promover saúde e 
apresentar a população os 
projetos sociais esportivos 
oferecidos pela adminis-
tração municipal.

tas, no Laerte Assunção 
e o investimento é de R$ 
1.266.431,05.
“Essas obras eram uma 
solicitação antiga da po-
pulação e vêm para solu-
cionar problemas crônicos 
do distrito. 
Agora, nossa administra-
ção está conseguindo co-
locar em prática e cumprir 
o compromisso com os 
moradores da região de 
Moreira César”, afirmou o 
prefeito.
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Miscelânea
Curiosidades

Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? 
Na Antártida não há bactérias e em razão disso, os alimentos podem ser 
consumidos após anos sem uso, não existem também o mofo, nem as latas 
enferrujam e nem o alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flutuantes 
(iceberg) são formados por água doce e, em razão disso os mesmos flu-
tuam, pois a água doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte 
visível do iceberg sobre as águas representam uma média de 10% do seu 
total. Os 90% restantes estão sob as águas. Lá só existem duas estações: o 
verão com seis meses de duração de Sol (não existem noites) e o inverno 
com seis meses de duração (não existem noites). A temperatura media no 
verão é de zero grau centígrado e no inverno de menos 20 graus centígra-
dos, chegando a máxima de menos 70 graus centígrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem suprir todas as necessidades do nosso planeta 
por alguns séculos. 
***
A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provo-
cada por uma dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células 
vermelhas do sangue, encarregada do fluxo de oxigênio. Entre os sintomas 
da anemia estão a fadiga, a sensação de falta de ar, a irritabilidade e as 
infecções constantes. O primeiro passo para combater a anemia é adotar 
uma nova dieta alimentar.  

Humor

Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras 
em apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!
***
Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, 
diz para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso 
tenho que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que 
eu te dei hoje?
***
A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não 
atingir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozi-
nho. A humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os 
homens caminharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca 
da paz. Os homens não se entendem por quê? Porque eles não estendem as 
mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando deveriam 
aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deveriam 
perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os 
homens perceberam que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A es-
perança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada 
dos homens.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas 
o ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores 
ou a alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Necessárias para 
os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender acrescer não é 
fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.
  
Pensamentos, provérbios e citações

O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Não desista nunca, se está difícil é porque vale a pena.
Prefiro ser um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo.
Nossa paciência alcançará mais do que a nossa força.
Pouco se aprende com a vitória e mais com a derrota.
Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final.
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Prefeitura de Pinda inicia
programação do Novembro Azul

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promove hoje 
(02), uma mobilização na 
Praça Monsenhor Mar-
condes para abertura ofi-
cial da campanha Novem-
bro Azul – mês em que se 
dá a conscientização acer-
ca do câncer de próstata, 
na cidade.
O evento no centro de 
Pindamonhangaba con-
tará com a equipe de nu-
trição da Etec João Go-
mes de Araújo que fará 
orientações nutricionais, 

cálculos de IMC, além de 
orientações sobre a saúde 
masculina. Haverá, ainda, 
a apresentação musical da 
dupla sertaneja Ademar e 
Ademir. O ponto alto do 
evento será uma caminha-
da com saída às 9 horas, 
pelas ruas do centro da 
cidade. Toda a população 
está convidada a partici-
par do evento e levar seu 
apoio a essa causa.
O câncer de próstata é um 
tumor que acomete ho-
mens, principalmente os 

que têm mais de 45 anos. 
Quando diagnosticado 
ainda na fase inicial, pode 
ser curado. Já em casos de 
estágio avançado, a possi-
bilidade de que o paciente 
sobreviva é pequena. Por 
isso, o diagnóstico preco-
ce é muito importante para 
o controle e cura da doen-
ça. Durante o mês, todos 
os postos de saúde da ci-
dade estarão preparados 
para orientar e receber os 
pacientes nesta campanha 
tão importante.

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

Livro D-25, FLS. nº 123, Termo nº 7114
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ CARLOS DA SILVA e HELOISA ZAINA, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Brás-AL, nascido em 16 
de março de 1951, de profissão funcionário público aposentado, de estado civil viúvo, residente e domiciliado na Rua Iraí, 
nº 03, Parque das Fontes, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de JOSÉ PEDRO DA SILVA, falecido em São Paulo/SP e 
de ROSALIA LEANDRO DA SILVA, falecida em São Paulo/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 15 de janeiro 
de 1965, de profissão funcionária pública aposentada, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de PAULO ZAINA, de 83 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 06 de outubro de 1936 e de 
EDITH DE LIMA ZAINA, de 85 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 17 de outubro de 1934, ambos 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 122, Termo nº 7112
Faço saber que pretendem se casar LUIZ GUSTAVO PEREIRA e BRUNA SILVA CAMPOS, aprensentando 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 14 
de abril de 1997, de profissão estudante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Brasilina Moreira dos Santos, 
nº 1244, Jardim Sônia Maria, Taubaté/SP, CEP: 12081-400, filho de ADILSON CARLOS PEREIRA, de 56 anos, natural de 
São Luiz do Paraitinga/SP, nascido na data de 01 de julho de 1963 e de MARIA ODELI RODRIGUES PEREIRA, de 50 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 09 de junho de 1969, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural 
de Taubaté-SP, nascida em 25 de julho de 1997, de profissão analista de segurança da infor, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada na Rua José Emiliano de Lima, nº 135, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha de SIDINEI 
ALVES DE CAMPOS, de 52 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 02 de janeiro de 1967 e de MÔNICA APARE-
CIDA DE SALLES SILVA CAMPOS, de 51 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 24 de agosto de 1968, ambos 
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 122, Termo nº 7113
Faço saber que pretendem se casar DIEGO TOMAZ DA SILVA e KARINA JAMILE ZAMBELLINI, aprensentando 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 09 de março de 1990, de profissão oficial administrativo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
dos Girassóis, nº 33, Campos Elíseos, Taubaté/SP, CEP 12090-290, filho de JOÃO FRANCISCO DA SILVA, de 72 anos, na-
tural de Caçapava/SP, nascido na data de 08 de fevereiro de 1947 e de VERA LUCIA TOMAZ DA SILVA, de 62 anos, natural 
de Natividade da Serra/SP, nascida na data de 14 de junho de 1957, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é 
natural de Tremembé-SP, nascida em 11 de outubro de 1990, de profissão motorista, de estado civil solteira, residente e domi-
ciliada na Rua dos Amarilis, nº 22, Flor do Vale, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de PAULO SERGIO ZAMBELLINI, 
de 53 anos, natural de São Caetano do Sul/SP, nascido na data de 23 de setembro de 1966 e de MARIA ANGELICA SILVA 
ZAMBELLINI, de 51 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 13 de agosto de 1968, ambos 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.
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Departamento de Trânsito de Pinda
apresenta projeto para aprovação do DER

CPIC realiza palestra sobre 
constelação familiar em Pinda

FESTE começa na próxima 
semana em Pinda

Vila dos Afetos conclui as
atividades do Outubro Rosa com 
programação especial em Pinda

Na manhã desta quinta-
-feira (31), a Secretaria de 
Segurança Pública de Pin-
damonhangaba, por meio 
do Departamento de Trân-
sito, protocolou o pedido 
de semáforo na rotatória 
do Parque da Cidade. De 
acordo com informações 
da Prefeitura, o procedi-
mento passa por estudos 
para que a melhoria seja 
realizada.
Localizada entre ao Par-
que da Cidade e hiper-
mercado Tenda, a rotária é 
apontada como um ponto 
crítico no trânsito da ci-
dade, motivo pelo qual a 
Prefeitura de Pindamo-

Na próxima segunda-fei-
ra (4/11), o Cpic (Centro 
de Práticas Integrativas e 
Complementares) promo-
verá uma palestra sobre 
a constelação familiar e 
sistêmica, das 13h30 às 
16 horas, o momento será 
ministrado por Dimas Oli-
veira. O conceito “conste-
lação familiar” trata-se de 
uma ferramenta terapêuti-
ca, desenvolvida pelo ale-
mão Bert Hellinger. Por 
meio dela, é possível ver 
os emaranhados de cada 
pessoa, ligados aos seus 
ancestrais, e, inconscien-

Pindamonhangaba se pre-
para para o mais tradicio-
nal Festival de Teatro da 
região. A Secretaria de 
Cultura e Turismo da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba dará início, na próxi-
ma quinta-feira (7), à 41ª 
edição do Festival Nacio-
nal de Teatro, o FESTE. O 
evento contará com uma 
programação até o fim da 
primeira quinzena de no-
vembro, além de palestras 
e workshops. De acordo 
com os organizadores, a 

O Outubro Rosa foi encer-
rado com chave de ouro  
com uma programação 
especial na Vila dos Afe-
tos, em Moreira César. O 
evento foi uma parceria 
entre o Fundo Social de 
Solidariedade e a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.
As atividades começa-
ram ainda bem cedo, com 
a tradicional caminhada 
rosa, promovida pelo gru-
po Terapia e Lazer, que 
contou com dezenas de 
mulheres que levaram a 
conscientização pelas ruas 
do distrito.
Ao retornarem, houve 
uma palestra e dinâmica 
geral, além de um coffe 
break oferecido pelo Fun-

nhangaba solicitou um es-
tudo de viabilidade técni-
ca sobre essa melhoria. No 
último mês, o prefeito Dr. 
Isael Domingues recebeu 
em seu gabinete os técni-
cos da Secretaria de Segu-
rança e Departamento de 
Trânsito juntamente com 
Alexandre Zum Winkel, 
da empresa Tranzum Pla-
nejamento e Consultoria 
de Trânsito.
De acordo com a diretora 
de Trânsito, Luciana Via-
na, a empresa contratada 
para elaboração do pro-
jeto técnico da rotatória 
concluiu os trabalhos, os 
quais foram avaliados pela 

temente, podem desenvol-
ver sintomas e padrões de 
comportamento que impe-
çam a pessoa de ter uma 
vida mais harmônica, flui-
da e livre. A proposta des-
ta terapia se volta a permi-
tir que a ordem do sistema 
familiar seja reorganizada, 
para que a pessoa que está 
sendo constelada possa se-
guir seu próprio destino.
A constelação familiar 
consiste em um trabalho 
que leva a vida adiante, 
que ajuda a melhorar e 
curar relacionamentos, 
que fortalece a pessoa em 

edição de 2019 do Feste 
terá seis espetáculos adul-
tos, quatro espetáculos in-
fantis, quatro espetáculos 
de rua e cinco espetáculos 
convidados, somando 21 
peças, em nove dias de 
apresentações nos seguin-
tes locais: Teatro Galpão, 
Parque da Cidade, Museu 
Histórico, CEU das Artes 
e Bosque da Princesa. To-
dos com entrada gratuita.
A Secretaria de Cultura e 
Turismo Pindamonhanga-
ba destaca que o objetivo 

do Social, e um show bas-
tante animado com o mú-
sico pindamonhangabense 
Wagner Muzak.
De acordo com o asses-
sor de eventos da Pre-
feitura, Ricardo Flo-
res, a programação da                                           
campanha Outubro Rosa 
está cada vez mais ela-
borada, para que alcance 
a mais pessoas, devido 
a grande importância do 
tema.
A programação do Outu-
bro Rosa foi oficialmen-
te encerrada às 16 horas, 
com a missa na Paróquia 
São Vicente de Paulo.
O evento contou com a 
presença da presidente do 
Fundo Social de Solidarie-

Secretaria de Segurança 
através Departamento de 
Trânsito, e posteriormente 
foi entregue ao DER (De-
partamento de Estradas 
e Rodagem) para devida 
avaliação técnica e autori-
zação para execução.
“Por tratar-se de um tre-
cho de ligação das vias 
municipais com a rodovia 
do DER é necessária essa 
avaliação conjunta com 
órgão do estado, porém 
as obras e instalação dos 
equipamentos semafóri-
cos será toda executada 
pela Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba”, 
conclui a diretora.

seu lugar dentro da família 
e do trabalho, que auxilia 
no desbloqueio de dese-
quilíbrios envolvendo a 
saúde, finanças, profissio-
nal e relações afetivas.
Haverá, ainda, duas cons-
telações (sorteio), e os in-
teressados em participar 
da terapia devem fazer 
a inscrição pelo telefone 
3642-2420. A terapia é 
aberta ao público e o Cen-
tro de Práticas Integrativas 
e Complementares fica na 
rua Dr. José Luiz Cembra-
nelli, 1.005, no Parque das 
Nações.

do festival é de estimular 
os grupos de teatro em ati-
vidade no país, revelar no-
vos talentos e promover o 
intercâmbio cultural.
Todas as apresentações 
são gratuitas, porém para 
os espetáculos no Teatro 
Galpão é necessário retirar 
o ingresso com antecedên-
cia na bilheteria do teatro. 
As apresentações com ho-
rários e locais podem ser 
conferidas no site oficial 
da prefeitura, o www.pin-
da.sp.gov.br.

dade, Claudia Domingues, 
do prefeito Dr. Isael Do-
mingues, do subprefeito 
de Moreira César, Nilson 
de Paula, a presidente do 
grupo Terapia e Lazer, 
Ana Maria, entre outras 
autoridades.
Para a presidente do FSS, 
Claudia Domingues, o 
Outubro Rosa é uma cam-
panha muito importante. 
“Ter um mês dedicado 
para a conscientização 
e a prevenção do câncer 
de mama e do câncer de 
colo de útero é de grande 
importância para que as 
mulheres tirem um tempo 
para cuidar de si mesmas. 
A prevenção ainda é o me-
lhor remédio”, lembrou.
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Caraguatatuba estima
receber 60 mil pessoas
no feriado de Finados

Embora o feriado de Fina-
dos caia hoje (2/11), a taxa 
de ocupação em hotéis e 
pousadas da região nor-
te de Caraguatatuba é de 
75,6%, segundo pesquisa 
realizada pela Associação 
Comercial e Empresarial 
(ACE). Foram 246 apar-
tamentos participantes. A 
ocupação média na cidade 
é de 63,85% e a Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Turismo, estima rece-
ber 60 mil turistas.
De acordo com o secretá-
rio da pasta, Cristian Bota, 
como o feriado cai em um 
sábado e muitas pessoas 
vão visitar seus entes que-
ridos, o movimento maior 
deve ser em 15 de novem-
bro que será um feriado 
prolongado.

Para quem pretende passar 
o final de semana na cida-
de, a qualidade da maioria 
das praias é própria para 
banho, segundo análise 
da Cetesb. Das 15 praias e 
rios monitorados, 13 estão 
com bandeira verde, sendo 
elas: Parte da Tabatinga, 
Mococa, Cocanha, dois 
pontos da Massaguaçu, 
Capricórnio, Lagoa Azul, 
Martim de Sá, Prainha, In-
daiá, Pan Brasil, Palmei-
ras e Porto Novo.
Já a temperatura, confor-
me o Centro de Previsão 
do Tempo e Estudos Cli-
máticos do Instituto Na-
cional de Pesquisar Espa-
ciais (Ceptec/Inpe) é de 25 
graus no sábado e poden-
do chegar a 29 graus no 
domingo. Há possibilida-

de de pancadas de chuvas 
no período da tarde.
Lembrando que neste fi-
nal de semana as prin-
cipais atrações são o 3º 
Aviva Caraguá, na Praça 
da     Cultura, no Centro 
da Cidade. Evento reúne 
diversos nomes da música 
gospel. 
Nesta sexta-feira, desta-
que para o DJ PV. No sá-
bado, tem a Marcha para 
Jesus, a partir das 15h, 
com saída da Praça da Bí-
blia, e à noite show com 
Gabriela Rocha. Todos os 
dias também tem apresen-
tação de bandas locais.
De sexta-feira a domingo 
também tem a tradicional 
Feira de Arte e Artesanato 
na Praça Diógenes Ribeiro 
de Lima, a partir das 17h.


