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A GAzetA dos Municípios

5º Encontro dos Cervejeiros 
Artesanais de Ilhabela

Enem terá aplicação digital 
em 2020 em fase piloto

Deputada pede R$ 100 mil para
infraestrutura em Tremembé

Indústria automotiva terá que melhorar 
competitividade para concorrer com 

carros europeus, diz Anfavea

No dia 13 de julho, a Con-
fraria dos Cervejeiros Ar-
tesanais de Ilhabela pro-
move a quinta edição de 
seu encontro anual, em um 
evento aberto ao público 
que tem o objetivo de es-
timular a produção local, 
fomentar a atividade em 
Ilhabela e apresentar aos 
moradores e visitantes as 
cervejas produzidas pelos 
participantes do grupo.
O ponto alto do evento 
será a degustação de oito 
tipos diferentes de cerve-

O Ministério da Educação 
anunciou em Brasília, que 
o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) vai se 
tornar digital. A proposta 
é de uma implementação 
progressiva. Em 2020, a 
versão digital será aplica-
da em fase piloto.
A previsão do governo é 
abandonar as versões im-
pressas em 2026. Nada irá 
mudar para os participan-
tes inscritos em 2019.
Segundo o MEC, no pri-
meiro ano de teste, o mo-
delo digital será aplicado 
para 50 mil pessoas em 15 
capitais do país. A expec-
tativa é que a versão digi-
tal abra outras possibilida-
des como a de realização 
do exame em várias datas 
ao longo do ano, por agen-
damento.
Em 2020, portanto, o 
Enem terá três aplicações: 
a digital, a regular e a rea-
plicação. Este último caso 
é voltado para candidatos 
prejudicados por algum 
problema logístico ou de 
infraestrutura durante a 
realização da prova di-
gital. Eles terão direito à 
reaplicação, que ocorrerá 
em papel.

A deputada estadual Leti-
cia Aguiar (PSL), solici-
tou ao Governo do Estado 
de São Paulo que destine 
R$ 100 mil em obras de 
infraestrutura para atender 
a demanda da população 
de Tremembé.
Tenho recebido solicita-
ções dos moradores de 
Tremembé para que as 
ruas e avenidas da cidade 
sejam recapeadas ou pavi-
mentadas.
Nosso mandato tem como 
objetivo levar desenvol-
vimento para as cidades 

O Brasil está defasado 
em competitividade no 
mercado automotivo, é o 
que pensa o presidente da 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), 
Luiz Carlos Moraes. Se-
gundo ele, a indústria e 
o governo vão precisar 
“correr contra o tempo” 
para preparar o setor auto-
motivo para o acordo co-
mercial entre o Mercosul 
e a União Europeia (UE). 
Moraes alerta que é pre-
ciso melhorar a competi-
tividade das montadoras 
instaladas no país para 
conseguir concorrer com 
os carros fabricados na 
Europa. 
O acordo entre os dois 
blocos econômicos foi 
assinado na semana pas-
sada e prevê a eliminação 
das tarifas de importação 

ja artesanal, produzidas 
por membros da Confra-
ria e por seus convidados. 
Participarão do evento a 
Cervejaria Doctor’s, que 
levará uma Witibier e uma 
Speciality IPA; a Das Ca-
bras, com uma American 
Pale Ale; A Süd Bier, com 
sua IPA - India Pale Ale; 
a Cervejaria Caiçara, com 
a American Stout; a Atlan-
tis, com uma Pilsen; a 
Konde Beer, com a Ameri-
can IPA e a MadMug, com 
uma Kölsch. A programa-

Para o governo, o Enem 
Digital vai permitir a uti-
lização de novos tipos de 
questões com vídeos, in-
fográficos e até a lógica 
dos games. Também será 
possível aplicar o Enem 
em mais municípios.
“Até 2026, a prova vai ser 
muito parecida com o que 
é hoje, mas toda ela vai 
ser feita no computador, 
como foram as transfor-
mações lá fora. Até 2026, 
todo mundo vai fazer a 
prova pelo computador, 
e vai poder fazer isso em 
várias datas ao longo do 
ano”, disse o ministro 
da Educação, Abraham 
Weintraub.
Segundo ele, o estudante 
que ficar de fora de um 
exame poderá fazer a ou-
tra aplicação.
Não haverá distinção de 
valor entre a aplicação di-
gital e em papel, de acordo 
com a pasta.
Enem 2020
O Enem 2020 já tem data. 
De acordo com o MEC, o 
exame será aplicado em 
dois domingos, nos dias 
11 e 18 de outubro no 
formato digital. O Enem 
regular, em papel, será 

paulistas, principalmente 
as que estão localizadas 
na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte.
Trabalho muito pela po-
pulação do Estado de São 
Paulo e com a população 
de Tremembé, não poderia 
ser diferente.
A deputada trabalha para 
que mais emendas che-
guem nos próximos dias 
para outros municípios da 
região.
Os pedidos apresentados 
pela deputada ainda tra-

para 90% dos produtos 
comercializados entre os 
países sul-americanos e 
europeus. Os termos ain-
da precisam ser ratificados 
pelos parlamentos dos sig-
natários e, após essa eta-
pa, a implementação das 
novas regras acontecerá 
gradualmente ao longo de 
15 anos. 
O presidente da Anfavea 
admitiu que há o risco dos 
carros da UE ganharem 
espaço no mercado bra-
sileiro com a redução das 
tarifas de importação, que 
atualmente está em 35%. 
“É uma ameaça, sim. E a 
gente tem que atacar isso”, 
enfatizou Moraes na apre-
sentação do balanço do se-
tor. Para ele, é necessário 
uma reforma na área tribu-
tária, além de melhorar as 
condições burocráticas e 
logísticas para a indústria 

ção contará também com 
música ao vivo, sorteio de 
brindes, jogos cervejeiros 
e muita animação! Para 
participar da degustação 
é preciso comprar o Pas-
saporte Cervejeiro, que dá 
direito a uma caneca per-
sonalizada e degustação 
dos oito tipos de cerveja. 
Os passaportes custam 
R$ 99,00, são limitados 
e devem ser comprados 
antecipadamente na Cer-
vejaria Caiçara, na praça 
Coronel Julião, 74 - Vila.

aplicado, aos demais estu-
dantes nos dias 1º e 8 de 
novembro.
Como se trata de projeto-
-piloto, os estudantes que 
tiverem algum problema 
com a prova digital terão 
direito a refazer o exame 
na reaplicação, que atual-
mente é destinada a estu-
dantes que foram prejudi-
cados por questões como 
falta de energia elétrica, 
chuvas e outras intercor-
rências.
O exame será aplicado na 
versão digital no ano que 
vem em Belém (PA), Belo 
Horizonte (MG), Brasí-
lia (DF), Campo Gran-
de (MS), Cuiabá (MT), 
Curitiba (PR), Florianó-
polis (SC), Goiânia (GO), 
João Pessoa (PB), Manaus 
(AM), Porto Alegre (RS), 
Recife (PE), Rio de Janei-
ro (RJ), Salvador (BA) e 
São Paulo (SP).
Edição do Enem 2019
Em 2019, mais de 10,2 
milhões de provas serão 
impressas para o Enem.
Os custos da aplicação 
superam R$ 500 milhões 
para os mais de 5 milhões 
de participantes confirma-
dos na edição.

mitam na secretaria de 
Desenvolvimento Regio-
nal. Em breve, a prefeitura 
deverá apresentar os pro-
jetos executivos.
Segundo a deputada, “ao 
longo de todo esse man-
dato, além das emendas 
parlamentares, continu-
arei apresentando e de-
batendo com o Governo 
do Estado de São Paulo, 
secretarias e órgãos, a                                      
realização de ações que 
visam a melhoria da qua-
lidade de vida da popula-
ção”, finalizou.

nacional.
Moraes acredita que há 
até a possibilidade dos ve-
ículos montados no Brasil 
conseguirem penetrar no 
mercado europeu, caso es-
timule a competitividade. 
“Nós consideramos a hi-
pótese firme de exportar”, 
afirmou. De acordo com 
ele, o planejamento de in-
vestimentos das empresas, 
que no setor automotivo 
é feito com horizonte de 
7 anos, vai considerar o 
acordo como fator impor-
tante.
A busca por competitivi-
dade também deve me-
lhorar os preços dentro do 
mercado brasileiro. “Nós 
estamos buscando a redu-
ção do custo de produção 
para exportar, mas isso vai 
ser aplicado para o consu-
midor brasileiro também”, 
ressaltou.
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Miscelânea
Curiosidades

A anta brasileira

O maior mamífero do planeta é a baleia azul, que atinge 33 metros de 
comprimento e pode pesar até 130 toneladas. Já entre os animais terres-
tres, o elefante africano é o maior, podendo pesar até 8 toneladas e alcan-
çar 4 metros de altura. Mas você sabe qual animal lidera o ranking entre 
os mamíferos do nosso país? A anta brasileira aparece no primeiro lugar 
dessa lista. Ela mede em média 1,10 metros de altura e curiosamente, o 
comprimento da fêmea, 2,20 metros, é um pouco mais do que o macho 
que mede 2 metros. No Brasil, o animal, que chega a pesar cerca de 100 
quilos, é encontrado na Amazônia, na Mata Atlântica e no Pantanal. A 
anta brasileira também é encontrada em outros países, como na Colômbia, 
Venezuela e Paraguai. Apesar da tromba que lembra a de um elefante, a 
sua não tem relação com a do grandalhão. Na verdade, ela é “parente” de 
burros, cavalos, rinocerontes e zebras. As antas são herbívoras e têm há-
bitos principalmente noturnos, porém realizam atividades durante o dia. 
O animal, que também é conhecido como tapir, costuma freqüentar zonas 
ricas em água e também é um ótimo nadador.
***
Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma 
estrutura chamada região tapetal, composta de células especiais que pro-
vocam a dupla estimulação dos cones e bastonetes responsáveis pela per-
cepção de cores e formas localizadas na coróide, camada que reveste in-
ternamente quase toda a esfera ocular e, essa região funciona como um 
espelho. A luz atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes uma vez 
e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os 
novamente.

Humor

Um sueco, um nigeriano e um argentino estão esperando o nascimento de 
seus filhos, Eis que surge a enfermeira e diz:
- Senhores, houve uma tremenda confusão. Os bebês foram trocados e não 
sabemos mais quem é quem. Só sei que temos dois brancos e um negro.
- Não tem problema. Sugeriu o nigeriano. Cada um escolhe um bebê e 
vamos fazer um sorteio para determinar a ordem da escolha.
Feito o sorteio, a primeira escolha coube ao sueco. Ele entrou no berçário, 
olhou os bebês e saiu com o negro no colo.
- Mas que é isso! Gritou o nigeriano. Você pegou o negro. Esse obviamen-
te é o meu bebê. Eu sou negro, minha esposa é negra. Me dá esse bebê. 
Volta e escolha um dos brancos!
E o sueco, já indo embora, diz:
- Você ta maluco? E se eu pego o argentino?
***
Numa cidade do interior, o padre e o prefeito não tinham boas relações, 
mas o padre é obrigado a pedir um favor ao prefeito:
- Senhor prefeito, tem um burro morto em frente à Igreja Matriz!
- Mas não é o senhor que deveria cuidar disso? Afinal, não é o senhor que 
cuida dos mortos?
- Sim, mas também tenho a obrigação de avisar os parentes do falecido.
***
Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Essa foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particu-
lar e a resposta foi esta: “O vale do paraíba é de uma suma importância, 
pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, já que existe 
o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do 
paraíba? Sabemos que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias 
de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do paraíba é muito importante 
para equilibrar sua economia doméstica”.

Mensagens

Quem se acha superior por ser mais estudado, se engana. Há muitos sa-
beres e esta história exemplifica muito bem isso. Um advogado e uma 
professora estavam num barco, atravessando um rio, quando o advogado 
pergunta ao barqueiro se ele conhecia leis. Diante da sua negativa, o advo-
gado sentenciou: Que pena, você perdeu metade da sua vida. A professora 
indaga se ele sabia ler. Quando o barqueiro diz que não, ela fala: Que pena 
você perdeu metade da sua vida. De repente, o barco começa a virar e o 
barqueiro pergunta se eles sabiam nadar. Ao ouvir a negativa, o barqueiro 
lamenta: Sinto muito, mas vocês vão perder todo a vida.

Pensamentos, provérbios e citações

Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos.
As aflições verdadeiras são raras vezes eloqüentes.
A linguagem do amor está nos olhos.
São testemunhas os olhos do que o coração.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.
O apreço é o lubrificante da vida. 
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País que mais gasta com
agrotóxicos, é preciso cuidado

antes de consumir alguns alimentos

No final do mês de junho, 
o governo liberou o uso 
de mais 42 novos agrotó-
xicos, totalizando só este 
ano 239 novos pesticidas 
no mercado. Ao todo, já 
são mais de 2 mil produ-
tos disponíveis para serem 
usados nas lavouras bra-
sileiras. De acordo com a 
Organização das Nações 
Unidas, o Brasil é o país 
que mais gasta com agro-
tóxicos. Segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), 
entre 2000 e 2012, o uso 
de agrotóxicos no país do-
brou. E dados do Ministé-
rio da Saúde, entre 2007 e 
2014, apontam que o país 
registrou cerca de 25 mil 
ocorrências por intoxica-
ções por essas substâncias.
Para o Biólogo Giuseppe 
Puorto, membro do CR-
Bio-01 – Conselho Re-
gional de Biologia – 1ª 
Região (SP, MT e MS), 
a liberação dessas subs-

tâncias merece total aten-
ção, em que o principal 
interesse seja a saúde das 
pessoas. “É indispensável 
avaliar com muito cuida-
do quais são os limites de 
segurança desses produtos 
e o verdadeiro risco que 
oferecem à saúde dos ho-
mens. 
Tanto dos trabalhadores, 
que operam com essas 
substâncias, como tam-
bém da população em 
geral, que consome os ali-
mentos”, diz Puorto, que 
lembra ainda que os agro-
tóxicos têm provocado a 
morte de milhões de abe-
lhas no Brasil, além de ou-
tros impactos ambientais.
De maneira geral, a po-
pulação deve ficar atenta 
aos riscos da ingestão de 
alimentos contaminados 
e tomar todos os cuidados 
necessários para consumi-
-los com maior segurança 
possível. Abaixo, o Biólo-
go do CRBio-01 dá algu-

mas dicas de como garan-
tir uma boa higienização 
dos alimentos:
– No caso de vegetais 
como alface, escarola e 
agrião, por exemplo, lave 
folha por folha, criteriosa-
mente;
– Para vegetais, como pi-
mentão e abobrinha, ou 
frutas, como maçã, lave 
a casca preferencialmente 
com a ajuda de uma bucha 
usada apenas para esse 
fim;
– Coloque os alimentos 
de molho em água clora-
da (tem um produto à base 
de hipoclorito de sódio, 
à venda em supermerca-
dos), por até 30 minutos; 
Após esse tempo, volte 
a lavar os alimentos em 
água corrente para elimi-
nar resíduos flutuantes;
– Se não for consumi-los 
imediatamente, seque os 
alimentos, coloque em sa-
cos plásticos apropriados 
e os guarde na geladeira.
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153ª Festa do Divino anima temporada 
de julho a partir do dia 11, em Ubatuba

Uso contínuo de descongestionantes 
nasais pede atenção

Adestrador de cães de
celebridades apresenta primeiro 
hotel 100% pet friendly do Brasil

A tradicional Festa do Di-
vino Espírito Santo pro-
mete animar a temporada 
de julho em Ubatuba, en-
tre os dias 11 e 21 de ju-
lho, na Praça da Matriz, 
na Paróquia Exaltação da 
Santa Cruz.
Em sua 153ª edição, a fes-
ta, que neste ano vem com 
o tema “O sopro que re-
nova” e o lema “Envia teu 
Espírito, Senhor, e renova 
a face da Terra” pretende 
atrair 30 mil pessoas du-
rante os onze dias de festa.
Sempre com o intuito de 
oferecer ações que pro-
movam a fé, a tradição e a 
cultura, a Festa do Divino 
de Ubatuba traz para seu 
público a religiosidade, 
por meio do Império do 
Divino e da novena, com 
procissões e santas missas 
diariamente. Já na parte 
social, a festa conta com 
barracas de comes e bebes, 
entretenimento, shows de 
prêmios, apresentações da 
tradição caiçara e a tradi-
cional tainha na brasa, um 
dos carros-chefes da gas-
tronomia local.Uma pro-
gramação com repertório 

O medicamente pode cau-
sar vício e prejudicar a 
saúde
A congestão nasal é uma 
reação do organismo a 
processos infecciosos 
alérgicos, virais ou bac-
terianos, como a gripe, 
os resfriados e a sinusite, 
ou por problemas anatô-
micos, como o desvio do 
septo. “Com a mucosa na-
sal irritada, os vasos san-
guíneos se dilatam, o vo-
lume de sangue e também 
de secreção aumentam 
na região, dificultando a 
respiração. Com o uso do 
descongestionante, que 
contêm substâncias vaso-
constritoras, os vasos se 
contraem, desincham e 
sobra mais espaço para a 
passagem do ar”, explica 
Dr. Arnaldo Tamiso, otor-
rinolaringologista do Hos-
pital Paulista. Além disso, 
durante as estações com 
clima frio e seco, os agen-

Projeto será feito em par-
ceria com o Hotel Surya-
-Pan, de Campos do Jor-
dão, sendo que a primeira 
fase, a do Day.
Use, será lançada no dia 
6 de julho; a partir do se-
gundo semestre, local terá 
creche e hotel para cães
Segundo o Portal Turismo 
4 patas, existem no Brasil 
pouco mais de 400 hotéis 
pet friendly no Brasil. Se 
depender do crescimento 
econômico do setor, nos 
próximos anos este núme-
ro pode triplicar: em 2018, 
o mercado pet brasileiro 
faturou mais de R$ 20 bi-
lhões, projetando o país 
como o segundo maior 
do mundo, com 6,4% de 
participação, à frente de 
países como Reino Unido, 
Canadá e China. Entretan-
to, ainda existe muito a ser 
explorado, pois os EUA – 
que são o, líder mundial 
no segmento – retêm a fa-
tia de 50% do mercado.
Mas será que todos os 
hotéis de lazer são 100% 
pet friendly? Para Cleber 
Santos, empresário do 
segmento e especialista 
em comportamento ani-
mal, a resposta é não. Se-
gundo ele, muitos hotéis 
e estabelecimentos dizem 
aceitar animais, mas não 
oferecem uma estrutura à 
altura. “Permitir a entra-
da, disponibilizar um osso 
e um tigela de água está 
mais para simpatizante a 
pets do que pet friendly”, 
explica.
Insatisfeito com o termo, 
que é usado “erroneamen-
te” no mercado, Santos 
decidiu lançar um proje-
to em um hotel que fosse 
100% friendly, encontran-
do como parceiro Fernan-
do Hernandez Jr, diretor 
do Surya-Pan – que fica 
em Campos do Jordão e é 
considerado como um dos 
mais românticos e bem lo-
calizados da região.
“A função do Surya-Pan 
sempre foi reconectar as 
pessoas com a natureza, 
sem ter que se deslocar 
para refúgios ou parques 
florestais quase inaces-
síveis. Com o tempo, 
percebemos que casais 
poderiam ter uma recone-
xão maior ao lado de seu 
melhor amigo, ou mesmo 
hóspedes individuais gos-
tariam de ter a experiência 
da CÃOvivencia”, explica 
Hernandez, que ao longo 
dos anos fez adaptações 

vasto também está sendo 
preparada para o público 
que curte os shows mu-
sicais. E para inovar, este 
ano a comissão organiza-
dora da festa trará a famo-
sa banda de forró Rastapé, 
que se apresentará no dia 
17 de julho, a partir das 
22h, no palco da Praça da 
Matriz. Como já é espera-
do, a festa também realiza 
o grande show de prêmios 
que traz como prêmio 
principal um carro 0km.
Frei Wilmar Villalba, pá-
roco da Exaltação da San-
ta Cruz, reforça que a festa 
do Divino é uma manifes-
tação de fé, mas também 
de serviço. “Nossa comu-
nidade se une para realizar 
essa grande festa em favor 
das obras da paróquia. São 
mais de 450 pessoas que se 
dispõem voluntariamente 
a servir a comunidade de 
fé e a comunidade que nos 
visita para prestigiar esse 
momento”, ressalta.
História
Embora a celebração ao 
Espírito Santo ocorra no 
calendário litúrgico no dia 
de Pentecostes, a “Fes-

tes alérgenos, como poei-
ra e poluição, ficam mais 
tempo suspensos no ar, 
aumentando mais a irrita-
ção da mucosa nasal e fa-
vorecendo o entupimento 
do nariz. “Mesmo assim, o 
descongestionante só deve 
ser usado em casos especí-
ficos, por exemplo, duran-
te um resfriado, quando a 
pessoa não consegue dor-
mir porque não está res-
pirando bem. Mas o uso 
deve ser pontual e por, no 
máximo, cinco dias”, diz o 
especialista.
Riscos e alternativas
Uma das consequências 
do uso frequente deste me-
dicamento é que o efeito 
tende a diminuir, e o nariz 
volta a ficar entupido cada 
vez mais rápido. Assim, a 
passagem do ar só acon-
tece de forma satisfatória 
com o uso do produto.
“Outros problemas mais 
graves podem surgir, tais 

para receber os visitantes 
de “quatros patas”, como 
a Pet Pool – piscina so-
mente para cachorros.
Projeto ComportPet e 
Surya-Pan
Disputadíssimo em todos 
os períodos do ano, o ho-
tel, que já é pet friendly 
desde 2017, dará início a 
um projeto mais ambicio-
so do que o existente, com 
previsão para conclusão 
no final deste ano com a 
inauguração de um hotel 
exclusivo para pets.
1a Fase – DDC (Dog Day 
Care)/ 2a Fase – Banho e 
Estética
A primeira fase da implan-
tação do projeto já estará 
funcionando a partir do 
primeiro final de semana 
de julho. O DDC – Dog 
Day Care – acontecerá to-
dos os sábados, com uma 
programação diversifica-
da, dentro do Surya-Pan, 
entre tutores e pets.
Ao longo do dia, aconte-
ce um percurso de trilhas 
em três modalidades, re-
creação no lago e peque-
nas cachoeiras, atividades 
na piscina e brincadeiras, 
workshop e palestras so-
bre pets e comportamento 
animal, além de pôr do sol 
em uma das vistas mais 
bonitas da região. “Quere-
mos estimular este víncu-
lo dos tutores e pets com 
a natureza. Os animais 
amam este tipo de ativida-
de, principalmente quan-
do ocorre em companhia 
de outros cachorros e do 
dono”, diz o Hernandez.
Os valores para essa expe-
riência é de R$350 o casal, 
junto com o pet. Existe o 
plano individual com pet 
– R$200 -, porém pets de-
sacompanhados não são 
aceitos.
Com previsão para ter 
início entre agosto e se-
tembro, a área de banho 
para pets poderá ser usada 
pelos hóspedes do hotel. 
O objetivo da construção 
desta área é justamente 
para atender uma deman-
da antiga dos hóspedes.
“Após o uso da PET 
POOL, muitos cachorros 
eram secados na tempe-
ratura ambiente ou por 
toalhas especiais que o 
Surya-Pan oferecia. En-
tretanto, percebemos que 
muitos queriam ter um 
serviço profissional à dis-
posição, que terá a cura-
doria da ComportPet, em-
presa gerida por Cleber 

ta do Divino” é realizada 
em Ubatuba sempre no 
mês de julho. Isto por-
que os antigos tinham por 
tradição festejar a tercei-
ra pessoa da Santíssima 
Trindade em comunidade, 
partilhando de comes e 
bebes da culinária local. 
Então, para confraterni-
zar, eles aguardavam a 
chegada das tainhas, que 
migravam da região Sul 
nesta época do ano, para 
então pescá-las e assá-las 
na brasa, como é feito até 
hoje.
A programação da 153ª 
Festa do Divino já está 
disponível pelo site www.
divinoubatuba.com.br.
Serviços:
Paróquia Exaltação da 
Santa Cruz
Endereço: Praça Exalta-
ção da Santa Cruz – Cen-
tro
Instagram: @paro-
quiaexaltacao
Facebook: /par.exaltacao-
dasantacruz
Império do Divino
Praça Exaltação da Santa 
Cruz, ao lado da loja Gol-
finhos

como a rinite medica-
mentosa, taquicardia e 
hipertensão. O ideal seria 
existir a necessidade de 
prescrição médica para a 
venda desse remédio nas 
farmácias”, alerta o otorri-
nolaringologista.
Uma alternativa para 
aqueles que desejam pa-
rar com o uso contínuo de 
descongestionantes nasais 
é fazer uma avaliação com 
um otorrinolaringologista 
para identificar possíveis 
desvios no septo e inchaço 
nasal, podendo, até mes-
mo, realizar uma cirurgia 
para a correção.
Para casos pontuais, como 
resfriados e sinusites, é 
importante evitar a irrita-
ção da mucosa. “Aplicar 
soro fisiológico nasal com 
frequência, manter-se hi-
dratado e conservar a casa 
limpa e arejada podem 
ajudar muito”, afirma Dr. 
Tamiso.

Santos”, explica.
3a fase – Hotel 100% Pet 
Friendly
Entre novembro e dezem-
bro, está prevista a con-
clusão das obras do Pet 
Surya-Pan. Com acomo-
dações humanizadas (sem 
grades ou gaiolas), o es-
paço terá “acomodações”, 
brinquedos individuais e 
coletivos (piscina de bo-
linhas), dentro das depen-
dências do complexo.
Profissionais qualificados 
serão responsáveis por 
monitorar o espaço, que 
poderá receber até 30 ani-
mais. “Enquanto hóspedes 
forem fazer turismo na 
cidade ou região, cuidare-
mos dos animais como se 
estivem em uma creche. O 
objetivo é tranquilizar os 
donos enquanto estiverem 
fora das dependências do 
hotel, fornecendo ativi-
dades recreativas para os 
cães e um espaço para que 
relaxem ao final destas ati-
vidades.”, explica Santos.
Serviço Dog Day Use – 
Surya-Pan
Quando: A partir de 6 de 
julho, todos os sábados de 
julho e agosto
Horário: 12h às 19h
Onde: Hotel Surya-Pan 
– Av. Dr. Fausto Bueno 
Arruda Camargo, 1055 – 
Alto Boa Vista, Campos 
do Jordão
Sobre Cleber Santos – Es-
pecialista em comporta-
mento animal, atua como 
adestrador de cães há 12 
anos, quando cuidava do 
canil de treinamento du-
rante o serviço militar. 
Trabalhou para grandes 
canis do interior de São 
Paulo, treinando cães de 
policiais de todo o Brasil. 
Além da experiência pro-
fissional, fez diversos cur-
sos, estágios e especializa-
ções, inclusive em outros 
países – Canadá, Estados 
Unidos, Argentina, Chile 
e Alemanha. Desde 2010, 
está também à frente da 
ComportPet, centro que 
oferece consultoria com-
portamental, adestramen-
to e serviços de hotelaria 
e creche, além de atendi-
mento veterinário, estética 
animal e terapias alterna-
tivas para pets, como a 
musicoterapia. É um dos 
únicos profissionais do 
Brasil que também adestra 
gatos, e vem sendo requi-
sitado como adestrador de 
pets de famosos, entre eles 
o DJ Alok.
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Pinda brilha nos
Jogos Regionais

Teatro Galpão recebe peça 
teatral gratuita em Pinda

Projeto Cine Férias leva sessões
de cinema a bairros de Caçapava

Inscrições para o Concurso do
Símbolo Cultural de Pindamonhangaba 

são prorrogadas até setembro

Nesta semana, os atle-
tas e técnicos da Semelp 
(Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba), estão 
brilhando na sexagésima 
terceira edição dos Jogos 
Regionais, em São Sebas-
tião. A equipe de Pinda-
monhangaba vem colecio-
nando vitórias. Nos Jogos 
que começaram, ainda, 
na última semana, Pin-
da conquistou resultados 
positivos. Como a vitória 

A Companhia Teatral Fei-
jão apresenta o espetáculo 
Dá Tchau – rumo à Esta-
ção Grande Avenida, gra-
tuitamente, às 20 horas, no 
Teatro Galpão. O evento é 
promovido pela Secretaria 
de Cultura por meio do 
PROAC. A apresentação 
faz parte da programação 
cultural comemorativa 
dos 314 anos de emanci-
pação político-administra-
tiva de Pindamonhangaba.
A peça fala sobre uma 
pessoa de classe média 
que tenta escrever uma 
narrativa que dê conta dos 

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
promove a partir do dia 
10 de julho mais uma edi-
ção do projeto Cine Férias 
com realização de sessões 
de cinema gratuitas em 
cinco bairros do municí-
pio.
A programação contempla 
filmes infantis, animações 
e desenhos, sucessos de 
público e crítica nos cine-
mas. O objetivo do projeto 
é promover entretenimen-
to e lazer para população 
no período de férias. As 
sessões ao ar livre serão 
realizadas nos dias 10, 17, 
24 e 25 de julho.
O desenho “O Menino e 
o Mundo” abre a progra-
mação no dia 10 em ses-
são especial do projeto, às 

A Secretaria de Cultura 
e Turismo de Pindamo-
nhangaba prorrogou, até 
dia 8 de setembro, as ins-
crições para o concurso do 
Símbolo Cultural da cida-
de. A intenção é identificar 
uma prática cultural com a 
participação da população 
que represente a Princesa 
do Norte.
De acordo com a Secreta-
ria de Cultura e Turismo, o 
concurso tem como objeti-
vo a seleção de um símbo-
lo cultural que representa-
rá a promoção artesanal de 
Pinda, elegendo a melhor 
proposta. O concurso tem 
como função também esti-

de 2×1 sobre a equipe de 
Franco da Rocha, no bad-
minton feminino, a vitó-
ria também veio no bad-
minton masculino, sobre 
o time de Guarulhos por 
3×0. Mas, a participação 
brilhante que Pindamo-
nhangaba vem fazendo, 
não parou por aí. Houve 
ainda o 3×0 no bocha, 
1×0 no futebol masculino 
sobre o time de Guara-
tinguetá, 2×0 do futebol 
feminino sobre Franco da 

tempos sombrios que está 
vivendo. Nesta tentativa 
ela sonha que um dia acor-
da indignada com o estado 
das coisas.
 E, no sonho, esta indig-
nação a leva para a rua – 
para protestar. No início 
sozinha, depois coletiva-
mente, em harmonia com 
outros indignados, toma 
um trem de metrô cujo 
destino é a estação Gran-
de Avenida, para onde está 
marcada uma grande ma-
nifestação.
Durante a viagem as di-
ferenças do coletivo in-

19h, em frente à Estação 
Casa Amarela (Rua José 
Ludgero de Siqueira – 
Vila São João).
O filme mostra a história 
de um menino que, so-
frendo com a falta do pai, 
deixa sua aldeia e desco-
bre um mundo fantástico 
povoado por estranhos 
seres. A animação, que re-
úne várias técnicas artísti-
cas, retrata as questões do 
mundo moderno através 
do olhar de uma criança.
A programação prossegue 
no dia 17 de julho, às 19h, 
com exibição da anima-
ção “Os Incríveis 2”. A 
atração será apresentada 
na quadra aberta do bairro 
Vitória Vale (Rua Delfim 
Lourenço da Cunha).
Nessa sequência da ani-
mação de 2004 da Pixar, 

mular os artistas e pessoas 
da cidade a contribuírem 
com um símbolo que re-
presente o município.
“Pindamonhangaba é rica 
em símbolos seja do ponto 
de vista da natureza, imó-
veis tombados, histórico 
ou mesmo da sua econo-
mia. Com o concurso, a 
seleção, a partir de vários 
critérios estabelecidos, 
escolherá aquilo que é 
mais significativo e assim 
poderá ser aplicado em 
diversos produtos, prin-
cipalmente artesanais”, 
destacou o secretário de 
Cultura e Turismo, Alce-
mir Palma.

Rocha. O handebol femi-
nino venceu, também, por 
10×0 Suzano. E os vôleis 
de praia feminino e mas-
culino venceram por 2×1 
e 2×0, respectivamente, as 
equipes de Franco da Ro-
cha.
Aproximadamente 450 
pessoas, entre atletas, téc-
nicos e funcionários com-
põem a delegação de Pin-
damonhangaba nos Jogos 
Regionais que se encerra-
rão no dia 13 de julho.

dignado assumem o pro-
tagonismo, atiçam raivas 
e ódios e se transformam 
em conflitos oníricos. O 
sonho se transforma em 
pesadelo. 
E o destino final desta via-
gem será o do encarcera-
mento deste coletivo num 
campo de trabalhos força-
dos.
A classificação indicati-
va da peça teatral é de 12 
anos e poderá ser conferi-
da no Teatro Galpão que 
fica na rua Luíza Marcon-
des de Oliveira, 2750 – 
Parque das Nações.

a família de super-heróis 
está de volta. Desta vez, 
Helena é chamada para li-
derar uma campanha que 
pede a volta dos super-
-heróis, enquanto Beto se 
embrenha pelo dia a dia da 
heroica vida normal com 
Violeta, Flecha e o bebê 
Zezé – os quais os super-
poderes estão prestes a se-
rem descobertos. A missão 
deles acaba sofrendo uma 
reviravolta, quando um 
novo vilão surge com um 
brilhante e perigoso plano 
que ameaça todo o mundo.
O mesmo filme será exibi-
do nos dias 24 de Julho, às 
19h, na Praça Village das 
Flores, no bairro Village 
das Flores; e no dia 25, às 
19h, na quadra aberta do 
Jardim Caçapava, na Rua 
Uruguai, 25.

Conforme informações 
divulgadas pela Secreta-
ria de Cultura e Turismo, 
o processo de participação 
para o concurso cultural 
está aberto, desde maio, 
e pode ser consultado no 
site da Prefeitura de Pin-
damonhangaba www.
pinda.sp.gov.br.  Estão 
dispostos para consulta 
também o regulamento e 
formulário de inscrições.
Mais informações podem 
ser obtidas no Palacete 10 
de Julho, sede da Secreta-
ria de Cultura e Turismo, 
que fica na rua Deputado 
Claro Cesar, 33 – centro. 
Telefone 3642-1080.


