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A GAzetA dos Municípios

Cinemark do Via Vale leva 
‘Friends’ para as telonas

Taubaté Shopping recebe maior 
circuito de corridas da América 
Latina; inscrições estão abertas

Operação Campo Limpo: Guaratinguetá e 
Lagoinha terá fará coleta de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas

CONSEG recebe resultados 
das ações preventivas

com adolescentes

Monica, Chandler, Ra-
chel, Ross, Phoebe e Joey 
chegam às telas da Cine-
mark em outubro. Hoje e 
amanhã (16), os fãs ve-
rão no cinema seus per-
sonagens mais queridos, 
o Central Perk, o aparta-
mento de portas e paredes 
lilás e outros cenários icô-
nicos no Especial Friends, 
uma seleção de 12 epi-
sódios da série - quatro 
por noite -, selecionados 
entre a primeira e a sexta 
temporadas. Os ingressos 
já podem ser adquiridos 
pelo App Cinemark, site 
(www.cinemark.com.br) 
e nas bilheterias dos cine-
mas participantes.

Uma das modalidades es-
portivas mais populares 
atualmente é a corrida. O 
exercício cardiovascular 
traz diversos benefícios a 
quem o pratica, como me-
lhora da circulação san-
guínea, redução dos riscos 
de infarto e melhora do 
nível de colesterol, entre 
outros. Para fazer a alegria 
dos apaixonados pelo es-

A “Operação Campo 
Limpo” continua no Vale 
do Paraíba nesta sema-
na, para o recolhimento 
de embalagens vazias de 
defensivos agrícolas. As 
ações são promovidas pela 
Associação Agropecuá-
ria de Guaratinguetá e a 
Cooperativa de Laticínios 
Serramar, com o apoio do 
(InPev Instituto Nacional 
de Processamento de Em-
balagens Vazias), Defesa 
Agropecuária, prefeituras 
municipais e Sindicatos 
Rurais. A operação acon-
tece desde o mês de agosto 
em seis cidades da região. 
Em outubro, a ação será 
realizada hoje (15) em 
Lagoinha e amanhã (16) 
em Guaratinguetá onde os 

O Conselho Comunitário 
de Segurança (CONSEG) 
de Pindamonhangaba re-
alizou mais uma reunião 
ordinária, quando foi dis-
cutido o resultado das 
ações preventivas realiza-
das com adolescentes que 
utilizam álcool e drogas 
em praça pública. Outro 
destaque do encontro foi a 
queda de indicadores cri-
minais no município em 
setembro 2019 no compa-
rativo com o mesmo mês 
do ano anterior.
O relatório das ações pre-
ventivas contra o uso de 
álcool e drogas a adoles-
centes foi apresentado 
pela Secretária Adjunto de 
Assistência Social Thaís 
Batista do Carmo e pela 
assistente social Tathya-
ne de Oliveira Santos. As 
abordagens foram realiza-
das com 53 adolescentes 
nos dias 6, 13 e 20 de se-
tembro com apoio da Po-
lícia Militar, Guarda Mu-
nicipal e entidades Amor 
Exigente e Coalisão.
“Detectamos diversas si-
tuações. São jovens de 

O Especial Friends é 
uma homenagem aos 25 
anos da estreia do pro-
grama na televisão norte 
americana, em 1994. Na 
primeira noite, serão exi-
bidos: “Piloto”; “Aquele 
do Blecaute”; “Aquele do 
Nascimento” e “Aquele 
em que Ross descobre”. 
Na segunda, “Aquele com 
o Vídeo de Formatura”, 
“Aquele em que Ninguém 
Está Pronto”, “Aquele 
da Manhã Seguinte” e 
“Aquele dos Embriões”. 
Para encerrar o Especial, 
o público vai poder assis-
tir aos episódios: “Aquele 
do Chandler na Caixa”; 
“Aquele do Casamento do 

porte, e aqueles que estão 
começando a se interessar 
pela área, o Taubaté Sho-
pping recebe o Santander 
Track&Field Run Series, 
o maior circuito de corri-
das da América Latina. A 
largada da prova acontece 
no centro de compras e a 
retirada dos kits de corrida 
será na loja Track&Field 
do shopping. Os kits in-

agricultores devem levar 
as embalagens de insu-
mos. De acordo com a Lei 
Federal, todas as embala-
gens desse tipo de insumo 
devem ser encaminhadas 
para pontos de descartes 
autorizados, em até um 
ano após a compra do pro-
duto, para evitar riscos a 
saúde humana e de conta-
minação do meio ambien-
tal. As primeiras etapas 
da coleta aconteceram em 
agosto e setembro, no bair-
ro da Rocinha, em Guara-
tinguetá, e nas cidades de 
Cunha, Bananal, São José 
do Barreiro e Lorena. Só 
em Lorena, a ação contou 
com a participação de 68 
produtores, resultando em 
1.200 embalagens recolhi-

bairros mais vulneráveis, a 
maioria inteirado, ou seja, 
envolvidos na sociedade. 
Identificamos jovem fora 
da escola, outro com de-
pressão e alguns questio-
nando até falta de lazer”, 
destacou Tathyane.
As ações terão continuida-
de e o CONSEG sugeriu 
discutir com a Prefeitura 
Municipal ações culturais, 
eventos e até fiscalização 
em estabelecimento co-
merciais que vendem be-
bidas alcoólicas próximo 
a esses fluxos.
Indicadores criminais em 
queda
A Cap. PM Lucimeire Je-
rônymo participou da reu-
nião e apontou a queda de 
índices que estavam pre-
ocupando a segurança do 
município. No comparati-
vo do mês de setembro foi 
detectado queda de roubo 
(56 ocorrências em 2018 
x 22 em 2019), homicídio 
(02 registros em 2018 x 
2019) e furto de veículo 
(18 ocorrências em 2018 e 
13 neste ano).
“Conseguimos essa re-

Ross parte 1”; “Aquele em 
que Todos Descobrem” e 
“Aquele em que Ross Fica 
Doidão”. A série foi lança-
da em 1994 e gravada até 
2004. Protagonizada por 
Courteney Cox, Matthew 
Perry, Jennifer Aniston, 
David Schwimmer, Lisa 
Kudrow e Matt LeBlanc, 
“Friends” ganhou seis 
Prêmios Emmy e um Glo-
bo de Ouro.
Serviço Cinemark
‘Especial Friends’
Data:15 e 16 de outubro
Ingressos: no site (www.
cinemark.com.br), no App 
Cinemark e na bilheteria 
do cinema no shopping 
Via Vale.

cluem camiseta thermodry 
Track&Field, gym bag e 
medalha finisher.
A prova conta com três 
modalidades: de 10km, de 
5km e corrida kids. As ins-
crições podem ser feitas 
pelo site https://www.tfs-
ports.com.br/eventos/tfrs_
taubate_shopping_2019 e 
a corrida acontece domin-
go (27).

das.
Importante: para efetuar 
a entrega, é preciso apre-
sentar CNPJ, Inscrição 
Estadual, nome completo 
e endereço da proprieda-
de. Além disso, as emba-
lagens devem estar vazias, 
perfuradas e, no caso de 
produtos líquidos, passar 
pela tríplice lavagem.
Programação
Lagoinha: 15 de outubro - 
9h30 às 12h / 13h às 16h
Local: Recinto de Ex. Be-
nedito Viriato de Campos 
(Raspadão), R. Cap. Felis-
bino.
Guaratinguetá: 16/10 - 
9h30 às 12h / 13h às 16h
Sec. de Agricultura, R. Al-
berto Barbeta, N° 1400 - 
Pedregulho

dução nesses índices que 
mais nos preocupam gra-
ças a participação da co-
munidade, Vizinhança 
Solidária, retorno da ati-
vidade delegada e opera-
ções desenvolvidas pela 
PM como ações em ma-
drugadas em bairros que 
estavam com aquela inci-
dência de furto de carros 
dentro das garagens das 
residências” afirmou a co-
mandante da PM.
Cuidado com golpes
A Delegada Dra. Renata 
Costillas alertou a comuni-
dade para estar mais atenta 
em situações de golpes e 
estelionatos como vendas 
em OLX e Mercado Livre, 
golpes de boletos falsos, 
whatasapp clonado pedin-
do ajuda e troca de cartão 
durante ajuda em caixas 
eletrônicos. “Fiquem aten-
tos em compras com pre-
ços bem abaixo, e-mails 
com contas estranhas, pes-
soas bem vestidas na fila 
de caixa eletrônico, etc. 
Não podemos facilitar, 
desconfiem”, ressaltou a 
delegada.
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Miscelânea
Curiosidades

Festejar a data em que a pessoa completa mais um ano de vida não é 
costume existente em todo mundo. No Vietnã, por exemplo, essa come-
moração não acontece na data do nascimento das pessoas, mas no Ano 
Novo, de maneira coletiva. As festas de aniversário surgiram no Ocidente. 
Os antigos romanos já comemoravam o dia do aniversário de uma pessoa 
conhecido como “dies soltiemnes natais”. Os bolos de aniversário apare-
ceram na Grécia, quando os adoradores de Artemis, a deusa da fertilidade, 
passaram a oferecer no seu templo, um preparado de mel e pão, no forma-
to de uma lua (daí também a expressão “lua de mel”. As velas colocadas 
em cima do bolo também surgiram na época dos deuses antigos, pois as 
pessoas acreditavam que a fumaça das velas levava as preces dos fiéis até 
o Céu, além de proteger o aniversariante dos espíritos maus e garantir sua 
proteção para o próximo ano. 
***
Sabendo que o exército de seu país importava canivetes alemães, Karl El-
sener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes Victorianos 
foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Elsener colocou 
o brasão do país para diferenciá-los dos alemães e os batizou homenagean-
do seus pais Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores 
mais refinados, ele aperfeiçoou os canivetes e assim surgiram os modelos 
com ferramentas abre latas, chave de fenda, punção e saca rolhas, serrote, 
alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho para pesca, lente 
de aumento e até uma pequena bússola. Os primeiros popularizaram-se 
depois da Secunda Grande Guerra Mundial, com as unidades americanas. 
Atualmente, a linha para oficiais tem cem diferentes combinações.

Humor

O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos bra-
ços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel 
da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se 
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.

Mensagens

Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento 
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar 
para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo 
que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, separan-
do as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus 
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará 
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima

1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se aprende bem senão pela experiência.
Para fazer o fogo são necessárias apenas duas pedras.
Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.
Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.
Nem tudo que dá pra ver é o certo.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

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

Livro D-25, FLS. nº 113, Termo nº 7094
Faço saber que pretendem se casar GABRIEL LUIZ DIAS NAKAMURA e MAYARA FERNANDA GOMES DO VALE, 
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 agosto de 1995, de profissão técnico de informática, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Guilherme Porto Pereira, nº 180, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de 
JOSÉ LUIZ PEREIRA NAKAMURA, de 59 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 24 de junho de 1960 e de 
MÔNICA CADIMA DIAS NAKAMURA, de 49 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 02 de novembro de 1969, 
ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 10 de maio de 1995, de profissão 
arquiteta, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua das Condessas, nº 326, Campos do Conde III, Tremembé/SP, 
CEP: 12120-000, filha de MEYER ELIAS DO VALE, de 46 anos, natural de Santo André/SP, nascido na data de 16 de março 
de 1973 e de EDINÉIA APARECIDA GOMES DO VALE, de 45 anos, natural de São Lourenço/MG, nascida na data de 20 
de setembro de 1974, 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 112, Termo nº 7093
Faço saber que pretendem se casar DONIZETTI BANDEIRA DOS SANTOS e ROSELY VERÔNICA DA SILVA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 05 de agosto de 1987, de profissão metalurgico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Avenida das Samambaias, nº 102, Vale das Flores, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ DONIZETTI DOS SAN-
TOS, natural de São Luiz do Paraitinga/SP e de ELIZABETE BANDEIRA DA SILVA DOS SANTOS, natural de São Luiz do 
Paraitinga/SP, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural de Cunha-SP, nascida em 18 de abril de 1987, de 
profissão vendedora, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de AVELINO 
PEREIRA DA SILVA, falecido em Lagoinha/SP e de TEREZINHA GALHARDO DA SILVA, de 63 anos, natural de Cunha/
SP, nascida na data de 23 de dezembro de 1955, residente e domiciliada em Tremembé/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. 

Livro D-25, FLS. nº 113, Termo nº 7095
Faço saber que pretendem se casar JEFFERSON LUIZ FERRAZ e ELCILENE DE OLIVEIRA SÉRIO, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamonhan-
gaba-SP, nascido em 30 de abril de 1993, de profissão cozinheiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Travessa 
Maria Ferraz, nº 98, Feital, Pindamonhangaba/SP, CEP 12441-242, Feital, filho de EVANIL FERRAZ, de 53 anos, natural 
de Moreira César/SP, nascido na data de 20 de junho de 1966 e de MARIA APARECIDA GONÇALVES FERRAZ, de 49 
anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 27 de agosto de 1970, ambos residentes e domiciliados em Pinda-
monhangaba/SP. Ela é natural de Pedro II-PI, nascida em 10 de novembro de 1993, de profissão professora, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Abrahão Jorge Ferreira, nº 40, Jardim Bom Jesus, Tremembé/SP, CEP 12120-000, 
filha de JOSÉ ELCIMAR SÉRIO, de 53 anos, natural de Simões/PI, nascido na data de 07 de janeiro de 1966 e de ANTONIA 
ELIENE DE OLIVEIRA SÉRIO, de 46 anos, natural de Pedro II/PI, nascida na data de 13 de junho de 1973, 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 114, Termo nº 7096
Faço saber que pretendem se casar LUCAS ANDRÉ DA SILVA e DANIELE APARECIDA CARDOSO, 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 11 de julho de 1990, de profissão metalúrgico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Benedito 
Rodrigues Alves, nº 45, Padre Eterno, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de LUIZ CARLOS DA SILVA, de 53 anos, na-
tural de Tremembé/SP, nascido na data de 31 de julho de 1966 e de MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SILVA, de 51 
anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 27 de setembro de 1968, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 25 de novembro de 1993, de profissão funcionária pública, de estado civil sol-
teira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ APARECIDO CARDOSO, 45 anos, natural 
de Taubaté/SP, nascido na data de 18 de janeiro de 1974 e de ELISETE RODRIGUES DA SILVA, de 43 anos, natural de 
Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 10 de junho de 1976, 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 im-
prensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 114, Termo nº 7097
Faço saber que pretendem se casar THIAGO HENRIQUE TORRES FREITAS e NAARA NATHAN CARVALHO AMA-
RAL, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de São Paulo-SP, nascido em 20 de novembro de 1988, de profissão marmorista, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 138,5, Una, Tremembé/SP, filho de LUCIANO SOARES DE FREITAS 
e de MARIA DEBORA TORRES. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida em 16 de maio de 1998, de profissão do lar, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada Rua Astolphina Duarte do Páteo, nº 31, Jardim Umarizal, São Paulo/SP, filha de 
RONNIE DOMINGUES DO AMARAL e de VALERIA CRISTINA COSTA CARRICO CARVALHO. 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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PF em ação conjunta com a
Receita e Polícia Civil apreendem 

quase 20 kg de cocaína

Jacareí Rugby perde Clássico Caipira 
e encerra primeira fase do Brasileiro 

em quarto lugar no grupo A

A PF, no Aeroporto In-
ternacional de São Paulo, 
apreendeu, em ação con-
junta com a Receita Fe-
deral e Polícia Civil, entre 
os dias 8 e 13 de outubro 
quase 20 Kg de cocaína 
oculta com passageiros 
e dentro de encomendas 
aéreas. Dentro de uma en-
comenda aérea destinada 
às Ilhas Seychelles, servi-
dores da Receita Federal 
encontraram quase 1 Kg 
de cocaína oculta em fras-
cos de cosméticos. Neste 
mesmo dia, (8), um casal 
de chilenos foi detido por 
tentar introduzir em terri-
tório nacional 65 frascos 
de medicamentos e anabo-

O Jacareí Rugby recebeu 
o São José neste sábado 
(12) em jogo pelo Cam-
peonato Brasileiro 2019. 
Mesmo jogando em casa, 
o Jacareí foi derrotado pe-
los vizinhos, por 19 a 12, 
e encerrou a primeira fase 
do torneio em quarto no 
grupo A. A próxima par-
tida dos jacarés acontece 
no dia 26 de outubro, em 
Bento Gonçalves (RS), 
contra o Farrapos.
Jacareí e São José inicia-
ram a partida de forma 
intensa. Os joseenses con-
seguiram o primeiro try da 
partida e abriram o placar. 
Jacareí encostou no mar-
cador com penal de Leo, 
levando o placar a 5 a 3. 
Ainda no primeiro tempo, 
São José conseguiu um try 
convertido e Jacareí mais 
pontos em penais para en-
cerrar a primeira etapa em 
12 a 9 para os visitantes.
Na segunda etapa, Jacareí 

lizantes sem a devida au-
torização legal.
No final da noite da quin-
ta-feira (10) e início da 
madrugada da sexta (11), 
equipes da PF, Receita e 
Polícia Civil, apreende-
ram mais de 14 Kg de co-
caína com passageiros, a 
droga, que estava escondi-
da em fundos falsos de ba-
gagem e sob as vestes de 
passageiros, tinha como 
destino países da África e 
Europa. Foram presos um 
sueco, um brasileiro e uma 
mulher sul-africana.
Na tarde da sexta-feira 
(11), 52 volumes, conten-
do quase 3 Kg de cocaína, 
foram encontrados ocultos 

empatou a partida e ficou 
praticamente o segundo 
tempo inteiro no campo 
do adversário buscando a 
virada. A única escapada 
do São José acabou em 
mais um try convertido e 
decretou números finais 
ao placar em 19 a 12 para 
os joseenses.
Jacareí encerra a primeira 
fase com 20 pontos, qua-
tro vitórias e duas derro-
tas. Pela tabela de classi-
ficação da competição, o 
cruzamento faz com que 
Jacareí tenha o Farrapos 
(RS) como adversário nas 
quartas de final. Os gaú-
chos encerraram a primei-
ra fase com o primeiro lu-
gar no grupo B com cinco 
vitórias em cinco jogos.
Campeonato Paulista - 
Pelas categorias de base, 
o Jacareí Rugby M20 en-
frentou o Pasteur e foi 
derrotado por 38 a 27. A 
equipe jacareiense segue 

dentro de tecidos que esta-
vam na mala pertencente 
a uma brasileira que pre-
tendia embarcar para Zu-
rique, na Suiça.
Um homem, nacional da 
Nigéria, portador de Re-
gistro Nacional de estran-
geiro, foi entrevistado por 
policiais federais no do-
mingo (13) e confessou 
ter engolido cápsulas con-
tendo cocaína. Devido ao 
risco de morte, o suspeito 
foi conduzido a um hospi-
tal público onde expeliu a 
droga ingerida, 87 cápsu-
las cujo peso somou um 
quilo e meio. O destino da 
droga era a cidade de La-
gos, na Nigéria.

em terceiro lugar na clas-
sificação do grupo único 
desta categoria.
Pelo M16, o SESI Jaca-
reí Preto foi derrotado 
pelo Pasteur por 19 a 12. 
Os jacarés seguem em 
segundo na competição 
com 15 pontos, três vitó-
rias e apenas uma derro-
ta. O líder segue sendo o 
SESI Jacareí Vermelho, 
que acumula 19 pontos 
com quatro vitórias e uma 
derrota no torneio. Super 
Treino - Após as partidas 
do Campeonato Paulista 
de Rugby Juvenil, os jaca-
rezinhos tiveram diversas 
atividades em campo com 
o Super Treino especial de 
Dia das Crianças. As ca-
tegorias M8, M10, M12 e 
M14 do SESI Jacareí Ru-
gby participaram de diver-
sas atividades com temáti-
ca dessa data e tiveram um 
dia inesquecível de muito 
rugby.
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Parque da Cidade recebe
programação do Outubro Rosa 

em São José dos Campos

Público em Aparecida
chega a 145 mil pessoas
no feriado da Padroeira

O sábado de feriado co-
meçou ensolarado e com 
informações para os que 
passaram pelo Parque da 
Cidade, na região norte. 
No mês mundial de cons-
cientização e prevenção 
ao câncer de mama, a Se-
cretaria de Saúde da Pre-
feitura de São José dos 
Campos realiza diversas 
ações com foco na pre-
venção.
Francisca Martins da Sil-
va Rocha, 63 anos, mora 
no Bosque dos Eucalip-
tos e faz tratamento do 
câncer. Há cerca de cin-
co meses ela conheceu o 
GAPC (Grupo de Apoio a 
Pessoas com Câncer), que 
frequenta semanalmente, 
e onde participou de um 
projeto com alunos do 2º 
ano do curso de Publicida-
de do Colégio Técnico da 
Univap.
Os estudantes tiraram fo-
tos de mulheres que vi-
venciaram ou se tratam do 
câncer de mama e fizeram 
uma exposição no Par-
que da Cidade. “O grupo 
me dá bastante apoio, era 
muito tímida antes e agora 
estou me soltando. Partici-
pei do projeto das fotos e 
gostei muito, espero poder 
ajudar algumas mulhe-
res com isso. Sempre tive 
apoio da minha família, 
meu esposo, meus filhos 
e meu netinho junto co-
migo, sei o quanto isso é 
importante”, disse dona 
Francisca.
“Uso a rede pública de 
saúde e tem sido mui-
to bom, o tratamento e o 
apoio da família são muito 
importantes, tudo cami-
nha junto e bem. As mu-
lheres devem se cuidar e 
se ajudar”, afirmou.
Ao lado de dona Francisca, 
seu esposo, Antônio Ma-
nuel da Rocha, ouvia todo 
orgulhoso. Eles completa-
ram 34 anos de casamento 

O 12 de outubro é dia de 
comemorações no Santuá-
rio Nacional de Aparecida 
(SP). Mais de 145 mil fiéis 
participaram das celebra-
ções até o meio-dia deste 
sábado (12).
Desde o primeiro minuto 
do dia, uma vigília acolheu 
os peregrinos que chega-
ram durante a madruga-
da. Grupos e movimentos 
da cidade de Aparecida e 
região conduziram o mo-
mento oracional.
Ao longo de toda a noi-
te, o Santuário Nacional 
não fechou seus portões, 
que permanecem abertos 
até às 22h deste domingo 
(13). O Nicho que abriga 
a Imagem original da Pa-
droeira do Brasil também 
se manteve aberto desde a 
manhã do dia 11 de outu-
bro. Milhares de fiéis pas-
saram diante da Padroeira 
do Brasil ao longo do dia, 
formando filas nas rampas 
de acesso ao espaço.
As missas em louvor a 
Nossa Senhora Aparecida, 
seis até o fim do dia, fica-
ram repletas de devotos. 
A primeira, às 5h, iniciou 
o cronograma de celebra-
ções eucarísticas. Às 7h, a 
Eucaristia foi dedicada às 
crianças, também come-
moradas neste dia. A ati-
vidade marcou a abertura 
da Semana da Criança, re-
alizada até o dia 18 de ou-
tubro. A ação é realizada 
pelo Santuário Nacional 
em parceria com o Minis-
tério Público do Trabalho 
e o Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região.
Durante a principal mis-
sa do dia, às 9h, o maior 
templo dedicado à Virgem 
Maria no mundo ficou pe-

neste sábado reforçando 
uma mensagem importan-
te: “um deve compreender 
e ajudar o outro em todos 
os momentos da vida”.
Ângela Maria Silva Sou-
za, 56 anos, do Galo Bran-
co, participa de ações de 
conscientização há mais 
de 12 anos, após ter per-
dido uma filha com câncer 
no cérebro.
“Desde quando ela ficou 
doente e se foi, eu me 
cuido mais, faço exames 
e participo de ações deste 
tipo. Informação é muito 
importante, uso a rede de 
saúde da cidade e não te-
nho do que reclamar, sem-
pre que precisei fui bem 
atendida”, diz.
A equipe técnica da Se-
cretaria de Saúde e alunos 
da faculdade de medicina 
Anhembi Morumbi pres-
taram esclarecimentos e 
distribuíram material in-
formativo para a popula-
ção com foco na importân-
cia da prevenção durante 
toda a manhã.
Programação
A mesma ação acontece-
rá novamente nos dias 14 
(das 13h30 às 17h) e 16 
(das 8h30 às 12h), no Ter-
minal Rodoviário Inter-
municipal, e no dia 20, no 
Parque Vicentina Aranha, 
das 8h30 às 12h30.
Outra atividade programa-
da é uma mostra de arte 
sobre o tema, realizada em 
parceria com a Secretaria 
de Educação, com abertu-
ra programada para o dia 
24, às 14h, no Cefe (Cen-
tro de Formação do Edu-
cador), na Avenida Olivo 
Gomes, 250, em Santana,
Durante todo este mês, as 
40 UBS’s também estão 
mobilizadas na campa-
nha de orientação sobre 
o tema, com distribuição 
de material informativo 
sobre câncer de mama, 
câncer de colo de útero, 

queno para acolher a mul-
tidão de peregrinos. Até 
os corredores externos da 
Basílica foram utilizados 
pelos fiéis para acompa-
nhar a celebração, pre-
sidida pelo arcebispo de 
Aparecida, Dom Orlando 
Brandes.
Presidente cumprimenta 
Dom Orlando brandes du-
rante missa no SantuÃ¡rio. 
Foto: Marcos CorrÃªa/
PRPresidente cumprimen-
ta Dom Orlando brandes 
durante missa no Santuá-
rio. Foto: Marcos Corrêa/
PRAinda aconteceram 
missas às 13h e 16h. A ce-
lebração do fim da tarde 
contou com a presença do 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro. Ele foi o 
primeiro presidente a par-
ticipar das celebrações do 
12 de outubro na Nova 
Basílica. Fernando Henri-
que Cardoso já havia visi-
tado o templo em maio de 
1998, fora das festivida-
des da Padroeira.
Durante o rito, o chefe do 
executivo brasileiro reali-
zou a primeira leitura, re-
tirada do livro bíblico de 
Ester. A passagem bíblica, 
proclamada todos os anos 
durante a Solenidade da 
Padroeira, é, para os ca-
tólicos, a “prefiguração de 
Nossa Senhora, que assim 
com Ester, intercede pelo 
povo”, explicou Dom Or-
lando, que também presi-
diu a celebração das 16h.
Recordando a história da 
Imagem de Aparecida, o 
arcebispo afirmou que só 
a união e a verdade podem 
restaurar o Brasil. “O que 
faz bem, queridos irmãos 
e irmãs, é procurar a ver-
dade. A verdade é que li-

planejamento familiar e 
intensificação de exames 
preventivos ginecológicos 
e mamografias.
A abordagem ocorre nas 
salas de espera, durante 
o acolhimento e nas con-
sultas. As UBS’s também 
terão decoração especial 
com adesivos, cartazes, 
balões e laços rosa no in-
terior das unidades.
As atividades começaram 
no dia 2 de outubro, com 
aulas simultâneas de rit-
mos de danças, realizadas 
em oito espaços públicos, 
reunindo cerca de 2.000 
pessoas.
Prevenção
O câncer de mama é o re-
sultado do crescimento 
descontrolado de algumas 
células corpo, que come-
çam a se multiplicar sem 
parar e formam o tumor 
maligno. O câncer pode 
não dar sinal nenhum no 
início. Por isso é impor-
tante ter os exames de 
rotina em dia. Não há um 
motivo determinado, mas 
alguns fatores contribuem 
para aumentar as chances 
da doença, com a heredi-
tariedade.
Ele atinge principalmen-
te mulheres acima de 40 
anos, mas também pode 
aparecer nas mais jovens. 
As mulheres entre 50 e 60 
anos são as mais atingidas. 
Mais raramente, pode sur-
gir em homens também.
Por isso é importante a 
prevenção. A mulher deve 
procurar a unidade de saú-
de mais próxima para fa-
zer o exame clínico das 
mamas pelo menos uma 
vez ao ano. A mamografia 
deve ser feita anualmente 
em mulheres acima de 40 
anos ou mais cedo se hou-
ver histórico familiar. A 
doença tem 95% de chan-
ce de cura se descoberta 
no início.

berta. A verdade é que nos 
dá paz. E a verdade é que 
nos leva a viver como ir-
mãos e irmãs. E a nossa 
Verdade é Jesus Cristo”, 
contextualizou.
Finalizando sua mensa-
gem, Dom Orlando se 
dirigiu a Bolsonaro e as-
segurou suas orações ao 
presidente. “Em todas 
as adorações feitas nes-
te Santuário nós rezamos 
pelo papa, pelo arcebispo 
e por todas as autoridades 
constituídas, para que go-
vernem com justiça. São 
Paulo, na primeira carta a 
Timóteo, nos diz que rezar 
pelas autoridades constitu-
ídas é um dever”, afirmou 
o arcebispo.
Movimentação - O maior 
estacionamento aberto 
da América Latina tam-
bém ficou pequeno para o 
grande número de fiéis. A 
grande movimentação fez 
com que o estacionamento 
do Santuário Nacional fe-
chasse os portões por duas 
horas durante a manhã.
Além das romarias vindas 
em veículos, grandes gru-
pos a pé marcaram pre-
sença no maior centro de 
peregrinações na América 
Latina. A Tenda dos Pere-
grinos, espaço que acolhe 
aos romeiros que chegam 
caminhando ou de bicicle-
ta, registrou mais de 1300 
atendimentos, realizado 
por profissionais voluntá-
rios.
A movimentação inten-
sa deve continuar no dia 
de hoje. A expectativa é 
de que mais de 80 mil fi-
éis visitem o Santuário 
Nacional neste domingo, 
estendendo as comemora-
ções da Padroeira.


