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A GAzetA dos Municípios

Alunos de escola municipal 
lançam balão de sonda

Cemitérios recebem vistorias 
contra o Aedes aegypti

Taubaté abre inscrições 
para II Mostra de Arte “A 
Cultura Afro-brasileira”

Metrópole recebe espetáculo
solidário “Fussta e as crianças”

Alunos que frequentam 
o Programa Integral da 
EMIEF Padre Silvino 
Vicente Kunz, no bairro 
Areão, participam hoje do 
segundo lançamento de 
um balão de sonda pro-
duzido em parceria com a 
Universidade de Taubaté 
(Unitau). A janela de lan-
çamento será das 8h às 9h.
Jovens do 6º ao 9º anos 
do ensino fundamental fi-
caram responsáveis pela 
preparação ou montagem 
dos componentes mais 
simples, como refletor de 
radar e paraquedas. A ideia 
consiste em confeccionar 
e lançar balões capazes 
de atingir 33 mil metros 
de altura ou mais, capazes 
de levar uma carga de até 

Agentes do Controle de 
Animais Sinantrópicos 
(CAS) de Taubaté promo-
vem na próxima semana 
vistoria nos cemitérios do 
município para fiscaliza-
ção e monitoramento de 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti.
As vistorias estão previs-
tas para ocorrer no perío-
do da manhã até amanhã, 
31 de outubro, conforme 
as condições do tempo. 
Serão vistoriados os tú-
mulos, porta-velas, vasos, 
floreiras e estátuas, bem 

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté abre 
até o dia 14 de novembro, 
inscrições para a II Mostra 
de Arte “A Cultura Afro-
-brasileira”.
Para participar, os artistas 
interessados devem entre-
gar as obras e preencher 
uma ficha, de segunda a 
sexta das 8h às 17h (exce-
to feriados) e aos finais de 

No dia 4 de novembro 
às 19h, o Teatro Metró-
pole recebe o espetáculo 
“Fussta e as crianças”. Os 
ingressos podem ser tro-
cados por bolachas doces 
ou salgadas uma hora an-
tes do espetáculo, na bi-

2 Kg contendo, obriga-
toriamente, GPS, rádio, 
câmera e mais o equipa-
mento do experimento a 
ser realizado. Nesse caso, 
uma estação meteorológi-
ca desenvolvida pela equi-
pe “Astronomia no Sítio”, 
além de experimentos do 
laboratório de materiais e 
do Departamento de Bio-
logia da Unitau.
O projeto “Rompendo 
Barreiras” é coordenado 
pelo professor Fernando 
Silva de Araújo Porto, do 
Departamento de Enge-
nharia Mecânica, e con-
ta com a participação de 
alunos de outros cursos 
da universidade e alunos 
da Rede Municipal de En-
sino de Taubaté. Os estu-

como toda a área dos ce-
mitérios. O objetivo é eli-
minar todos os criadouros 
em potencial do mosquito, 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika, chi-
kungunya e febre amarela.
A programação do CAS 
também prevê panfleta-
gem nos cemitérios do Be-
lém e do distrito do Quiri-
rim no feriado de Finados, 
em 2 de novembro, além 
de um arrastão no dia 4 de 
novembro para a remoção 
de materiais.
Entre janeiro e agos-

semana das 9h às 13h na 
Área de Museus, Patrimô-
nio e Arquivos Históricos 
que fica à avenida Thomé 
Portes Del Rey, 925, no 
bairro Jardim Ana Emília.
Cada artista pode inscre-
ver até três obras nos seg-
mentos de pintura ou dese-
nho (não ultrapassando as 
dimensões 100X120 cm 
nas técnicas óleo, pastel, 

lheteria do local.
Todos os alimentos                 
arrecadados serão doados 
a entidades assistenciais 
do município e a apre-
sentação fica por conta do    
Integrarte Dança (Secre-
taria de Turismo e Cultu-

dantes tiveram aulas com 
orientações desde o mês 
de março, duas vezes por 
semana, em encontros de 
três horas. Essa iniciativa 
se baseia no Global Spa-
ce Ballon Challenge, uma 
competição internacional 
promovida pela Univer-
sidade de Stanford e pela 
Massachussetts Institute 
of Technology que contou, 
em 2018, com a participa-
ção de 564 equipes de 68 
países divididos me diver-
sas categorias. Exemplos 
de experimentos premia-
dos compreendem medi-
ção da concentração de 
ozônio através de biomo-
nitoramento, estimativa 
do risco de inundações en-
tre outros.

to já foram confirmados 
190 casos de dengue em 
Taubaté. Ainda não há 
registros confirmados de 
zika, chikungunya ou fe-
bre amarela. Ações de 
educação continuada con-
tinuam sendo as melhores 
opções para o combate ao 
mosquito. Palestras em 
escolas, orientações nas 
visitas casa a casa, pan-
fletagem e a busca cons-
tante pelo engajamento da 
comunidade estão entre 
as atividades diárias dos 
agentes do CAS.

aquarela, carvão, etc), es-
cultura e modelagem, com 
altura máxima de 120 cm, 
relacionadas com o tema 
da mostra.
A II Mostra de Arte “A 
Cultura Afro-brasilei-
ra” terá sua abertura ofi-
cial dia 21 de novem-
bro,         às 19h. Mais                                       
informações pelo telefone 
3621-6044.

ra); Capoeira de Angola 
– prof. Marcelo Garcia                        
(Secretaria de Turismo e 
Cultura) e Paulinho zum-
ba.
O Teatro Metrópole fica 
na rua Duque de Caxias, 
312, Centro.
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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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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 120, Termo nº 7109
Faço saber que pretendem se casar WELLINGTON JONATAN NOGAROTTO COELHO e ÁDALA GRAND-CHAMPS DE 
SOUZA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Tremembé-SP, nascido em 01 de dezembro de 1986, de profissão vigilante, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Estrada Municipal José Andrade Filho, nº 5550, Poço Grande, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de CEL-
SO VITORINO COELHO e de BERNADETE DE FATIMA NOGAROTTO, de 61 anos, natural de Tremembé/SP, nascida 
na data de 27 de julho de 1958, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 13 de 
outubro de 1988, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha 
de WALTER FERNANDO DE SOUZA e de MARIA CÉLIA GRAND-CHAMPS COELHO DE SOUZA, ambos residentes e 
domiciliados em Taubaté/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 121, Termo nº 7110
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO CARLOS MARTINS SOARES DA SILVA e MARISTELA RODRIGUES 
OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasilei-
ro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 21 de abril de 1968, de profissão aposentado, de estado civil divorciado, residente 
e domiciliado na Rua Clara Nunes, nº 125, Jardim Jaragua, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de LIVALDO SOARES 
DA SILVA, falecido em São Paulo/SP na data de 18 de abril de 1969 e de ERCILIA MARTINS SOARES DA SILVA, de 
79 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascida na data de 29 de junho de 1940, residente e domiciliada em São Luiz 
do Paraitinga/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 11 de dezembro de 1962, de profissão bióloga, de estado civil 
divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ LEAL OLIVEIRA, de 81 anos, natural 
de Silvianópolis/MG, nascido na data de 17 de julho de 1938 e de MARIA SUELY RODRIGUES OLIVEIRA, de 78 anos, 
natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 14 de julho de 1941, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/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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Festival: Oktobervale agita o 
fim de semana em São José 

dos Campos com ação social

São José dos Campos se 
prepara para receber um 
evento que vai movimen-
tar a região.  A Oktoberva-
le vai, a partir desta quin-
ta, 31, até domingo, 03 de 
novembro, receber inúme-
ras pessoas que apreciam 
um bom rótulo de cerveja, 
além da gastronomia, que 
vai oferecer diversos tipos 
de lanches gourmet, por-
ções variadas, joelho de 
porco, barrinha de cereal 
(torresmo), pernil e cala-
bresa, bolinho de feijoada, 
considerado o melhor da 
cidade. Já para os aman-
tes dos doces, churros e 
sorvete na chapa não po-
derão faltar. “Um ambien-
te onde os amigos podem 
se encontrar, conversar, 
apreciar uma boa cerveja, 
inclusive teremos vários 
rótulos de cervejas artesa-
nais. E para acompanhar, 
teremos também a par-
te gastronômica que está 
repleta de porções diver-
sificadas, vários tipos de 
lanches, ou seja, será um 
fim de semana bem gosto-
so, diferente e que dá para 
reunir os amigos, além da 
família, e vivenciar mo-

mentos de alegria”, disse 
Lilian de Paula, organiza-
dora do evento. Atrações
A festa vai contar com 
diversas atrações, entre 
elas, Kadão acústico, De 
Sanja Duo, Romero Araú-
jo Acústico, Lon Amorim 
toca Raul 70, Samuel Ma-
rinello, Supernova banda 
e Rodrigo Terra. Haverá 
também a competição Vi-
ra-Vira, onde uma disputa 
entre homens e mulheres 
dará uma originalidade ao 
evento, que promete ser 
um sucesso. Além de to-
das essas atrações, mesas 
de sinuca estarão dispo-
níveis para o público em 
momentos de lazer.
Alerta: Novembro Azul
O mês de novembro é 
marcado pela campanha 
Novembro Azul, uma for-
ma de conscientizar os 
homens para, após os 40 
anos, realizarem o exa-
me que detecta possível 
anormalidade na próstata, 
que pode ocasionar o cân-
cer.  Muitos homens não 
fazem o exame por ver-
gonha e preconceito. Por 
conta disso, profissionais 
que estarão no evento, de-

verão orientar o público e 
fazer um alerta sobre as 
consequências que podem 
ocorrer caso o exame seja 
ignorado. “É muito impor-
tante esse tipo de trabalho 
porque a saúde é funda-
mental. Para esse evento 
teremos um público mas-
culino grande. Faremos a 
orientação sobre todos os 
aspectos e principalmen-
te tirar essa imagem pre-
conceituosa que existe em 
relação a esse assunto”, 
explica Lílian de Paula, 
organizadora do evento. 
A Oktobervale começa 
nesta quinta-feira,  31 de 
outubro e vai até domin-
go, 03 de novembro no 
Shopping Oriente,  em 
São José dos Campos.  
São esperadas cerca de 10 
mil pessoas para os quatro 
dias de festa.
Serviço - Oktobervale
Quando: De 31 de outubro 
a 03 de novembro
Horário: Quinta e sexta 
das 17h às 22h - Sábado e 
domingo das 11h às 21h.
Local: Shopping Oriente 
- Rua Andorra, 500 - Jd. 
América / São José dos 
Campos.

Alunos de programa esportivo 
participam de evento

Palestra gratuita fala sobre
rastreamento na olericultura

Mais de mil alunos da 
Rede Municipal de En-
sino participaram esta 
semana de um evento es-
portivo que encerra o ano 
do CETI (Cidadania e Es-
porte em Tempo Integral) 
da Secretaria de Educa-
ção de Taubaté. O CETI 
é uma parceria entre as 
secretarias de Educação e 
Esporte, com os  princi-
pais objetivos de intensi-
ficar as oportunidades de 
socialização, promover a 
permanência do aluno no 

O Sindicato Rural de Pin-
damonhangaba, em parce-
ria com o Senar, realiza no 
dia 31 de outubro, a pales-
tra “Rastreamento na Ole-
ricultura”.  
A palestra que  acontece 
no auditório do Sindicato 
Rural, das 8h30 às 12h30, 
será ministrada pelo espe-
cialista Vladimir Ricardo 
da Rosa Moreira.
A palestra é gratuita, mas, 

ambiente escolar, propor-
cionar a formação inte-
gral, melhorar as múltiplas 
competências, promover o 
contato com o esporte e o 
conhecimento cultural.
O evento de Ginástica 
reuniu 20 escolas parti-
cipantes com 520 alunos 
envolvidos, o Atletismo 
envolveu 23 escolas parti-
cipantes com 364 alunos e 
a Copa de Futsal do Inte-
gral movimentou 17 esco-
las com times masculinos, 
com 204 alunos envolvi-

as vagas são limitadas. 
As inscrições devem ser 
feitas pelo telefone (12) 
98308-0015.
O sistema de rastreamen-
to é utilizado para  auxi-
liar o monitoramento e o 
controle de resíduos de 
agrotóxicos na cadeia pro-
dutiva de vegetais frescos 
destinados à alimenta-
ção humana.  A Instrução 
Normativa Conjunta Nº 

dos e representantes de 14 
escolas com times femini-
nos e  168 alunas.
Ao todo, foram 1.206 alu-
nos do período Integral 
envolvidos nas compe-
tições, participando ati-
vamente como árbitros, 
mesários e na organização 
dos eventos.
O programa está atual-
mente em 47 unidades da 
rede municipal de ensino 
e atende cerca de 10.100 
alunos, com idade de 6 a 
15 anos.

2 do MAPA e da Anvisa, 
foi publicada em 2018, no 
Diário Oficial. A norma é 
válida em todo o território 
nacional.
Entre os temas abordados 
estão: legislação aplica-
da, responsabilidades dos 
agentes da cadeia produti-
va, cronograma de imple-
mentação, prioridades do 
produtor rural e fiscaliza-
ção.


