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A GAzetA dos Municípios

Escola municipal da
Imaculada em Taubaté lança 
projeto Quem falta faz falta

Secretaria de Cultura leva 
ópera ao Quiririm

Alunos de escola municipal 
de Taubaté se aprofundam
na biografia de Mazzaropi

Oficina de Escuta Ativa 
acontece nesta sexta-feira 

no CPIC em Pinda

A EMEF Vereador Pedro 
Grandchamp, da Fonte 
Imaculada, iniciou no pri-
meiro bimestre o proje-
to “Quem falta faz falta” 
para motivar a frequência 
e assiduidade dos 257 alu-
nos do 1º ao 5º ano do en-
sino fundamental.
De acordo com avalia-
ções internas, de janeiro a 
março de 2019 o número 
de faltas era elevado, não 
somente na sala regular, 
como também em outros 
atendimentos prestados 
pela escola. Em maio, por 
exemplo, foram 696 au-
sências, somando os perí-

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté pro-
move apresentações de 
ópera no Distrito do Qui-
ririm.
No dia 25, domingo, às 
19h o palco de eventos 
recebe “Ópera – um es-
petáculo musical”. Já no 
dia 30, sexta-feira, às 20h 
acontece no Museu da 
Imigração Italiana José 
Indiani, “Óperas e Musi-
cais – Recital de canto e 
piano, com árias, duetos, 
conjuntos de óperas e mu-
sicais”. As apresentações 
fazem parte de projetos 
desenvolvidos pela Pre-
feitura de Taubaté. Ópera 
no Museu e Série in Con-
cert, ambos pelo quarto 
ano consecutivo, levando 
música erudita a diversos 
pontos da cidade para um 
público diversificado e de 

Alunos dos 5º anos da 
EMEF Prof. Ernani Gian-
nico iniciaram neste mês 
o aprofundamento da bio-
grafia do cineasta Amácio 
Mazzaropi durante as au-
las de artes e outras disci-
plinas.
Cerca de 50 alunos estão 
reproduzindo filmes, reali-
zando pinturas e caricatu-
ras, trabalhando músicas e 
entendendo sobre a vida e 
a obra de Mazzaropi.
Durante essa semana, 
por exemplo, o tema será 

O Cpic (Centro de Práti-
cas Integrativas Comple-
mentares) realiza, nesta 
sexta-feira (23), das 8 às 
10 horas da manhã, uma 
oficina de “Escuta Ativa”.
De acordo com os organi-
zadores, a proposta é com-
partilhar conhecimentos e 
ferramentas que possibi-
litem oferecer e receber 

odos da manhã e da tarde.
Foi necessária a criação de 
uma ação para reduzir os 
índices de evasão/fluxo e 
manter as expectativas de 
aprendizagem dos alunos.
Com o objetivo de im-
plementar uma política 
de acompanhamento sis-
tematizado da frequên-
cia, foi criado o projeto 
“Quem falta faz falta”, 
com o preenchimento diá-
rio de uma planilha deno-
minada “Faltômetro” para 
acompanhamento sema-
nal. A planilha fica expos-
ta no pátio. Todos os dias, 
na entrada são feitas ob-

forma gratuita.
“Ópera – um espetáculo 
musical” faz parte da pro-
gramação do projeto Ópe-
ra no Museu, coordenado 
e dirigido pela professora 
e mezzo-soprano Mere 
Oliveira. Nessa apresen-
tação, a direção musical 
e regência são de Juliana 
Christmann e acompanha-
mento de Daniel Cristiano 
Santos ao piano.
A ópera de tema natali-
no, que será apresentada 
em forma de concerto, foi 
montada a partir de uma 
versão adaptada do inglês 
para a língua portuguesa. 
Conta sobre a vida de um 
garoto deficiente, que vive 
com sua mãe, às margens 
da estrada que leva os reis 
magos até Belém. O espe-
táculo conta com solos de 
sopranos, tenor e baríto-

abordado em atividades de 
música em que eles irão 
trabalhar canto e interpre-
tação das canções Triste-
za do Jeca, A Sanfona da 
Véia e Fogo no Rancho. 
Essa proposta irá continu-
ar até o mês de outubro na 
unidade escolar.
Os jovens assistiram Sai 
da Frente e Um Fofoquei-
ro no Céu. Para as aulas 
e a proposta dessas ati-
vidades, os professores 
passaram em julho por 
treinamento no Museu 

apoio para que as pessoas 
vivam desafios emocio-
nais de forma mais serena 
e conectadas com suas ne-
cessidades.
Com duração de duas a 
três horas, o GEA (Gru-
po de Escuta Ativa) tem 
como objetivo oferecer 
um momento especial 
para aprendermos juntos 

servações do quadro com 
os alunos.
As informações são estru-
turadas em gráficos e foi 
verificada, no mês de ju-
nho,  uma queda para 492 
faltas. As turmas que tive-
ram menos faltas foram 
premiadas com um pique-
nique, que será agendado 
seguindo disponibilidade 
de local e data.
Os alunos acolhidos no re-
forço e nas aulas de recur-
so que apresentaram me-
nos faltas também foram 
premiados. O projeto está 
em sua segunda fase  neste 
semestre.

nos, além do coro do Ópe-
ra Studio Vale.
Já o projeto Série in Con-
cert segue sua programa-
ção e apresenta “Óperas 
e Musicais – Recital de 
canto e piano, com árias, 
duetos, conjuntos de ópe-
ras e musicais”. No re-
pertório composições de 
Verdi, Puccini, Bernstein, 
Hoffmann, Mascagni e 
Pergolesi e a execução das 
sopranos Leda Monteiro 
e Janis Soares, da mezzo-
-soprano Luana Lima, do 
tenor Aquillis Skupien, do 
baixista José Alexandre 
Santos e da pianista Jean-
nie Silva.
O Projeto Série in Con-
cert é coordenado, com 
direção musical e artís-
tica, pela cantora lírica e 
professora de canto Leda 
Monteiro.

Mazzaropi.
Após as atividades, os alu-
nos visitam outras salas 
com alunos menores e re-
passam o conteúdo apren-
dido.
O objetivo é valorizar a 
história e a cultura e fa-
zer com que os docentes 
tenham contato com as 
obras que fazem parte da 
vida de Mazzaropi.
A EMEF Prof. Ernani 
Giannico possui 480 alu-
nos matriculados, do 1º ao 
9º ano.

a nos comunicarmos de 
forma mais compassiva e 
assertiva.
Os encontros da “Escuta 
Ativa” são abertos ao pú-
blico e acontecem quin-
zenalmente. O prédio do 
Cpic está localizado na 
avenida Dr. José Luis 
Cembranelli, 1.005, Par-
que das Nações.
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Miscelânea
Curiosidades

Não praticar atividade física tem um peso enorme na incidência de doen-
ças cardiovasculares, porque interfere em todos os outros fatores de risco. 
Veja os problemas da vida sedentária:
- Obesidade
- Dores musculares
- Pressão alta
- Dores cardíacas
- Encurtamento muscular
- Má postura
- Cansaço
- Baixa resistência orgânica
- Alto nível de estresse
***
Cada profissional tem a sua especialidade

Apicultores são os criadores de abelhas
Cinófilos são os criadores de cães
Columbófilos são os criadores de pombos correio
Entomologistas são os especialistas em insetos
Ornitólogos são os especialistas em pássaros
Piscicultores são os criadores de peixes
Sericultores são os criadores de bicho da seda
Zoólogos são os que estudam os animais

Humor

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram 
fósseis humanos de dez milhões de anos, quando uma das alunas loira da 
nossa classe perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?
***
O marido dirige-se à mulher e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se 
esforçar e aprender a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim pode-
remos dispensar as nossas empregadas.
E a esposa respondeu:
- Eu tenho outra idéia bem melhor. Se você se esforçar sendo mais aten-
cioso e carinhoso comigo até poderíamos dispensar o nosso motorista e o 
nosso jardineiro.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca me-
mória, gostaria de agradecer a graça alcançada através de sua interferên-
cia. Obrigado por... Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é 
que foi que o senhor fez mesmo?  

Mensagens

De uma hora para a outra a criatura é tão mal educada que lhe dá vontade 
de responder na mesma altura. Apesar de tudo, aja de madeira diferente. 
A carranca feroz, o humor é máscara que esconde tristeza ou revolta a 
pedir. Não é soltando as palavras presas na garganta que irá mudá-la. Em 
pessoas assim, mexem por dentro atitudes de aceitação, de não revide, 
olhar calmo, porque fazem pensar no erro e se envergonhar. Mantenha a 
tranqüilidade e pense positivo. Um sorriso, um gesto, uma palavra fazem 
milagres. O amor é um jato de água no fogo dos mal educados e odientos.
***
Toda satisfação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no 
seu contentamento quando alguém lhe oferece palavras de afeto e simpatia 
e faça o mesmo com os outros. Mobilize o sorriso e observará que seme-
lhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felici-
dade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção 
do êxito. Auxilie a todos com suas palavras de entendimento e esperança. 
Se você tem qualquer magia remanescendo de véspera comece o seu dia 
da maneira do Sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo.

Pensamentos, provérbios e citações

O que o bom senso não consegue resolver, o tempo resolve.
Fale a verdade mesmo que ela esteja contra você.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vale mais que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
Quem não vive para servir, não serve para viver.
O futuro é comprado pelo presente.
Fraqueza e crueldade são coisas que andam sempre juntas.
O amor é um sonho que chega para o pouco ser que se é.
A renúncia é a liberdade, não querer é poder.
Antes tarde do que nunca.
Aqui se faz aqui se paga.
Não existe atalho para qualquer lugar que vale a pena ir.
A estrada da vida só tem espinhos quando andamos sozinhos.
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Taubaté realiza o I Fórum Municipal 
de Políticas Públicas para

População em situação de rua

Workshop do CPIC
será hoje em Pinda

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social, promove no 
dia 30 de agosto, a partir 
das 8h,  o I Fórum Muni-
cipal de Políticas Públicas 
para População em situa-
ção de rua –  “Da Invisi-
bilidade à garantia de di-
reitos sociais”. O encontro 
acontece na Câmara Mu-
nicipal de Taubaté e para 
participar é necessário se 
inscrever em: http://www.
taubate.sp.gov.br/centro-
pop/
A iniciativa, organizada 
pelo Centro Pop – Centro 
de Referência Especiali-
zado para a População em 
Situação de Rua,  reforça a 
importância da data de 19 
de agosto, marcada como 
o Dia Nacional de Luta 
pela Pessoa em Situação 
de Rua em razão do mas-
sacre ocorrido em 2004 na 
praça da Sé que culminou 
na morte violenta de sete 
pessoas que viviam nessa 
condição.
O acesso ao Centro Pop 
é realizado por meio da 
busca ativa (abordagem 
social), tanto quanto por 
demanda espontânea. O 
equipamento possui equi-

Acontece hoje (22), o “6° 
Workshop de Políticas 
Públicas, Plantas Medi-
cinais, Aromaterapia e 
Fitoterapia”, a partir das 
8 horas da manhã, no au-
ditório do Cpic – Centro 
de Práticas Integrativas 
Complementares. A aber-
tura oficial está marcada 
para as 8h45.
O evento contará com pa-
lestras, oficinas e até práti-
ca de yoga, além de expo-
sições de plantas e óleos 
essenciais, e feira orgâni-
ca. O workshop é volta-
do para produtores rurais, 
pesquisadores, técnicos da 
rede municipal de saúde e 
da agricultura, empresá-
rios, além do público em 
geral. Mais de 200 pesso-
as já se inscreveram para 
o evento.
O Cpic fica na rua José 
Luiz Cembranelli, 1.005 
– Parque das Nações (ao 
lado da Secretaria Muni-
cipal de Saúde). Mais in-
formações pelo telefone: 
3642-2420.
Programação
7h30 às 8h – Credencia-

pe técnica formada por 
assistentes sociais e psi-
cólogos que buscam co-
nhecer a história de vida 
e auxiliar na reconstrução 
de vínculos rompidos e na 
superação da condição de 
rua vivenciada.
São realizados encami-
nhamentos para os princi-
pais segmentos de servi-
ços, segundo as demandas 
apontadas pelos usuários, 
tais como: aquisição de 
documentos no Poupatem-
po, Cartório de Registro 
Civil, Cartório Eleitoral; 
encaminhamentos para 
atendimento médico na 
área de saúde, tratamento 
para dependência química 
no Caps AD; avaliação de 
conduta no Caps II; enca-
minhamentos para área de 
habitação; orientações ju-
rídicas; órgãos de defesa e 
direitos; recâmbio para a 
cidade de origem aos mi-
grantes; entre outros.
O equipamento disponibi-
liza ainda oferta de: higie-
ne pessoal, lanche, vestu-
ário; ticket “Bom Prato” 
e acolhimento no Abrigo 
Institucional para Popula-
ção em Situação de Rua, 
como também a elabora-
ção e construção conjunta 

mento
8h15 às 8h45 – Prática 
de yoga: “Pranayama e 
Meditação” – Prof. Daya 
(Instituto Daya Shakti)
8h45 às 9h – Abertura ofi-
cial
9h às 9h45 – Palestra: 
“Políticas Públicas em Fi-
toterapia no Município de 
Pindamonhangaba: Histó-
rico e Perspectivas” – Dra. 
Beatriz Franco Curcio
9h45 às 10h – Café com 
mostra de artesanato
10h às 10h45 – Palestra: 
“Faça do seu Alimento 
o seu Remédio: caracte-
rísticas nutricionais das 
Plantas Alimentícias Não 
Convencionais – Panc’s” 
– Nutricionista Elizabe-
th Maria Bismarck Nasr 
(graduada pela Faculda-
de de Saúde Pública da 
USP; coordenadora do 
Programa de Nutrição do 
Departamento de Políti-
cas de Saúde da Secretaria 
de Saúde de São José dos 
Campos)
10h45 às 11h30 – Pales-
tra: “Semeando Aromas – 
oficina prática com Óleo 

de um Plano Individual de 
Atendimento (PIA), para 
cada assistido (munícipe), 
onde são realizadas tenta-
tivas de reinserção fami-
liar e comunitária, visando 
sempre o fortalecimento 
de sua autonomia, como 
proposta de dirimir a pe-
nalização que se impõe 
pela situação de vulnera-
bilidade social.
A unidade fica na rua Vi-
cente Santoro, s/nº, Par-
que Sabará. 
O atendimento é de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, e para abordagem 
social, de domingo a do-
mingo, das 8h às 20h, no 
telefone: 3621-7002.
Serviço:
I Fórum Municipal de Po-
líticas Públicas para Popu-
lação em situação de rua
Data: 30 de agosto
Local: Câmara de Taubaté 
– avenida professor Walter 
Thaumaturgo, 208 – Jar-
dim das Nações
8h – credenciamento
Apresentação cultural: 
usuários do Centro Pop
Mesa de trabalho
12h – intervalo
Rodas de conversa
Apresentação de proposta
16h – encerramento

Essencial de Lavanda” 
– Eloisa Marcondes (tra-
balha com aromaterapia 
clínica desde 2001; for-
manda no Instituto Flor e 
Ser; terapeuta floral desde 
1987, com especialização 
internacional na Califór-
nia, Austrália e Alasca)
11h30 às 13h30 – Almoço
13h30 às 15h – Oficina: 
“Prática de identificação 
de Plantas Medicinais 
para uso seguro“ – Pro-
fessor Dr. Marcos Furlan 
(Faculdade de Agronomia 
– Unitau)
13h30 às 15h – Oficina 
“Destilação de Óleo Es-
sencial” – 30 vagas – Dra. 
Sandra Pereira da Silva 
(Polo Regional Vale do 
Paraíba – Aptasaa)
15h às 15h30 – Café com 
mostra de artesanato
15h30 às 16h30 – Pales-
tra: “Florais de Minas: a 
natureza das Flores har-
monizando a natureza 
Humana” – Terapeuta do 
Sistema Florais de Minas 
Zuma Pavitra (criadora e 
coordenadora do projeto 
Rosa Viva)André Gohr conquista o

Bicampeonato na volta
ciclística cidade de Brusque

O ciclista André Gohr, 
da equipe Funvic/Pinda-
monhangaba, conquistou 
o bicampeonato na Volta 
Ciclística Cidade de Brus-
que, realizada entre os 
dias 17 e 18 de agosto, em 
Brusque (SC).
A 12ª edição da competi-
ção teve início no sábado 
(17), com um contrarre-
lógio individual, onde o 
campeão brasileiro da mo-
dalidade, venceu e abriu o 

caminho para a conquista 
de mais um título.
Na etapa de estrada, dis-
putada no domingo (18), 
André marcou seus princi-
pais adversários diretos e, 
ao final, comemorou mais 
um título em 2019, com 
o tempo de 2h06min49. 
O segundo lugar na geral 
ficou com Armando Reis 
(Indaiatuba), a 10 segun-
dos do campeão e o ter-
ceiro foi para Fernando 

Finkler (AVAÍ/Florianó-
polis), a 31 segundos.
“Bicampeão da Volta de 
Brusque! Um prazer enor-
me correr na minha cida-
de, com a presença de fa-
miliares e amigos. 
Muito obrigado a todos 
os meus apoiadores que 
fazem isso se tornar pos-
sível”, comemorou o ci-
clista da Funvic/Pindamo-
nhangaba que é natural de 
Brusque.

Reinauguração da Piscina do 
Centro Esportivo terá Festival 

de Nado Livre em Caragua

Alunos que participam 
das aulas de natação no 
Centro Esportivo Munici-
pal (CEMUG) já podem 
comemorar! Após as au-
las serem suspensas para 
reforma da piscina, as ati-
vidades retornam ao nor-
mal na próxima segunda 
(09/09).
A reinauguração está mar-
cada para o dia 08 de se-
tembro, domingo, a par-
tir das 09h30 no Cemug. 

Alunos do Centro Espor-
tivo, Ciase Sumaré, Ciase 
Travessão e Ciase Jetuba 
participarão do Festival 
Nado Livre, com cerca 
de 20 provas para marcar 
a estreia da nova piscina. 
As categorias das provas 
serão Infantil, Adulto e 
PCD.
A reforma contemplou a 
troca de pastilhas, insta-
lação de rejunte especial e 
novo revestimento. Além 

disso, a Prefeitura execu-
tou a cobertura metálica 
do local e reforma da ar-
quibancada. 
O investimento faz parte 
do projeto de revitaliza-
ção do Centro Esportivo 
Municipal, elaborado pela 
Secretaria de Obras Públi-
cas.
Com a finalização da obra, 
cerca de 1,3 mil alunos 
terão acesso a um espaço 
mais seguro.
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Jogos Municipais do Idoso reúnem 
atletas da melhor idade de Pinda

Ciapi aborda vivência sobre
a deficiência visual hoje

Biblioteca Viva de Caragua faz 
parte das comemorações
do Folclore em Festa hoje

Mais de 500 atletas da 
melhor idade participam, 
a partir desta quarta-feira 
(21), dos Jogos Municipais 
do Idoso – JOMI 2019. A 
cerimônia de abertura será 
às 18 horas, no Ginásio 
de Esportes Juca Morei-
ra, centro da cidade. Os 
JOMI são uma realização 
conjunta entre Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Esportes (Departamento 
de Lazer) e Fundo Social 
de Solidariedade. A ce-
rimônia de abertura do 
JOMI contará com o desfi-
le dos atletas representado 
as modalidades, além das 
apresentações de dança e 
sorteio de brindes para o 
público. Participarão dos 
jogos atletas acima de 50 
anos de idade que residem 
em Pindamonhangaba. As 
modalidades da competi-
ção são: atletismo, vôlei, 
natação, truco, bocha, tê-
nis de mesa e muito mais. 
As inscrições ainda po-
derão ser feitas no dia e 
local da competição.  “A 
expectativa é que seja um 
sucesso, já temos 580 ins-
critos. Esperamos que em 
cada modalidade disputa-
da a alegria e socialização 
estejam presentes”, desta-
cou a gestora de Esportes 
e Lazer, Marilda Oliveira 
Barros.

O Centro Integrado de 
Atenção à Pessoa com De-
ficiência e ao Idoso (CIA-
PI) promove hoje (22/08), 
às 10h, uma vivência que 
abordará o tema “Vivendo 
a Experiência da Defici-
ência Visual”, na sala de 
cinema do espaço. A ativi-
dade é aberta ao público.
A experiência será reali-
zada em duas etapas. Na 
primeira, a terapeuta ocu-
pacional Elisete Queiroz 
realizará uma introdução 
sobre deficiências físicas.
Em seguida, os participan-

Sucesso com a garotada no 
22º Festival do Camarão, 
a Biblioteca Viva, projeto 
realizado desde o início 
do ano na Biblioteca Mu-
nicipal Afonso Schmidt, 
fará parte da programação 
do Folclore em Festa hoje 
(22/08), data em que se 
comemora o folclore bra-
sileiro, a partir das 8h, na 
Praça do Caiçara.
O projeto irá atender de 
forma gratuita crianças de 
todas as idades durante o 
período das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h e con-
tará com pintura de dese-
nhos folclóricos, livros, 
jogos, decoração lúdica 
em um espaço adaptado 
com almofadas, mesa e 
tatame emborrachado. Os 

De acordo com os orga-
nizadores, os jogos têm 
como papel valorizar as 
relações entre os idosos, 
aumentar a autoestima, fu-
gir da rotina e proporcio-
nar mais lazer e qualidade 
de vida, demonstrando ser 
mais do que uma competi-
ção. Todas as competições 
são abertas ao público, que 
está convidado a prestigiar 
os atletas da cidade.
Confira a programação do 
JOMI 2019:
Quinta-feira, dia 22/08:
Modalidade: Bocha
Local: CCI Vila Rica
Horário: às 18h30
Sexta-feira, 23/08:
Modalidade: Truco
Local: Centro Esportivo 
Zito
Horário: às 18h30
Sábado, 24/08:
Modalidade: Chute ao Gol
Local: Centro Esportivo 
Zito
Horário: às 8 horas
Modalidade: Voleibol 
adaptado feminino
Local: Centro Esportivo 
Zito
Horário: às 14 horas
Modalidade: Damas
Local: Centro Esportivo 
João do Pulo
Horário: às 14 horas
Modalidade: Dominó
Local: Centro Esportivo 
João do Pulo

tes receberão óculos veda-
dos para a simulação da 
deficiência visual e passa-
rão por atividades do dia 
a dia de uma pessoa com 
deficiência. O exercício 
será ministrado pelo fisio-
terapeuta Mário Vitório e 
a psicóloga Yasmin Fer-
reira. “A vivência é uma 
atividade que faz parte 
da Semana de Prevenção 
às Deficiências. Com ela, 
queremos mostrar para as 
pessoas como é a sensação 
de alguém com a deficiên-
cia visual. Quais suas difi-

desenhos poderão, ainda, 
ser levados para casa.
Segundo a idealizadora do 
projeto, Rosana Passos, a 
temática folclórica será 
utilizada de forma a enal-
tecer os personagens do 
folclore da literatura bra-
sileira, aliada ao lúdico. 
“O projeto tem o intuito 
de incentivar as crianças 
a gostar da leitura e nada 
melhor do que encorajá-
-los e ao mesmo tempo 
ensinar-lhes sobre nossa 
cultura”, contou.
Durante o 22º Festival 
do Camarão, primeira 
vez em que o projeto foi 
apresentado fora da bi-
blioteca, cerca de 700 
crianças passaram pelo 
espaço durante os 15 dias 

Horário: às 14 horas
Domingo, 25/08:
Modalidade: Voleibol 
adaptado masculino
Local: Ginásio de Espor-
tes Quadra Coberta
Horário: às 8 horas
Modalidade: Xadrez
Local: Clube do Xadrez 
(Ao lado da Quadra Co-
berta)
Horário: às 8 horas
Modalidade: Buraco
Local: Centro Esportivo 
João do Pulo
Horário: às 8 e às 14 horas
Modalidade: Natação
Local: Centro Esportivo 
João do Pulo
Horário: às 9 horas
Modalidade: Tênis de 
Mesa
Local: Centro Esportivo 
João do Pulo
Horário: às 14h30
Terça-feira, 27/08:
Modalidade: Bocha (se-
mifinal e final)
Local: Ginásio de Espor-
tes Quadra Coberta
Horário: às 18h30
Sexta-feira, 30/08:
Modalidade: Bola ao cesto
Local: Centro Esportivo 
João do Pulo
Horário: às 8h30
Sábado, 31/08:
Modalidade: Atletismo
Local: Centro Esportivo 
João do Pulo
Horário: das 7h30 às 8h30

culdades e desafios.”, con-
tou o fisioterapeuta Mário 
Vitório.
Serviço
Vivendo a Experiência da 
Deficiência Visual
Data: Quinta-feira (22/08)
Horário: Às 10h
Local: Centro Integrado 
de Atenção à Pessoa com 
Deficiência e ao Idoso – 
CIAPI
Endereço: Avenida Jorge 
Burihan, 30 – Jardim Ja-
queira
Mais Informações: (12) 
3886-3131

de festa. Aproximadamen-
te 493 desenhos foram                                      
deixados no “varal de de-
senhos” e outros levados 
pelos pequenos visitantes.
“Ficamos muito feli-
zes com o resultado do 
nosso trabalho durante 
o                       Festival do 
Camarão e temos certeza 
de que mais uma vez ser
á                                 um su-
cesso”, concluiu Rosana.
O projeto Biblioteca Viva 
tem como intuito o incen-
tivo à leitura com visita-
das monitoradas e con-
tação de história gratuita 
de segunda à sexta-feira 
na Biblioteca Municipal 
Afonso Schmidt mediante 
agendamento pelo número 
(12) 3882-1216.


