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A Gazeta dos Municípios

Suzano vence duas
categorias do Prêmio Destaques 

do Setor 2020 da ABTCP

Prefeito de Guaratingueta
permanece na Santa Casa

Empresas que mantiverem home office 
precisarão de novas regras para
garantir segurança no trabalho

A Suzano, uma referência 
global na fabricação de 
bioprodutos desenvolvi-
dos a partir do cultivo de 
eucalipto, foi eleita a me-
lhor empresa do setor em 
duas categorias do Prê-
mio Destaques do Setor 
2020, a mais importante 

O Prefeito de Guaratin-
gueta, Marcos Augustin 
Soliva, permanece inter-
nado na Unidade de Tera-
pia Intensiva Respiratória 

A necessidade de isola-
mento social durante a 
quarentena foi uma opor-
tunidade para que diver-
sas empresas utilizassem 
o modelo de trabalho re-
moto pela primeira vez. 
Dados levantados pela 
agência de marketing de 
performance Conversion, 
divulgados em agosto de 
2020, apontam que 39,8% 
dos brasileiros estão traba-
lhando em home office de 
forma integral ou parcial. 
Com essa experiência, al-
gumas das empresas já de-
clararam que vão manter 
seus colaboradores à dis-
tância mesmo depois da 
pandemia.
Ter empregados traba-
lhando remotamente pode 
oferecer vantagens ao 
empregador, como, por 
exemplo, a redução nos 
custos demandados para 
manter um escritório físi-
co, como aluguel e paga-
mento de funcionários de 
manutenção e limpeza, 
além da possibilidade de 
cortar benefícios, como o 
vale-transporte. Mas, ape-
sar de o colaborador estar 
em casa, ainda é necessá-
rio que ele tenha uma boa 
estrutura de trabalho.
O suporte ao trabalhador 

premiação da indústria de 
celulose e papel entregue 
pela Associação Brasileira 
Técnica de Celulose (AB-
TCP).
Nesta edição, a Suzano re-
cebeu os prêmios nas ca-
tegorias Sustentabilidade 
e Fabricante de Celulose 

(UTI) da Santa Casa da 
cidade, por conta de com-
plicações da infecção cau-
sada pela Covid-19. 
O quadro clínico de Mar-

remoto é previsto dentro 
da lei, tendo em vista que, 
de acordo com o artigo 6° 
da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho), a atua-
ção à distância está sujeita 
aos mesmos deveres e di-
reitos que a presencial.
As adaptações necessárias 
para o bem-estar e bom 
desempenho do emprega-
do podem não terem sido 
feitas a princípio, já que a 
situação da pandemia tem 
caráter emergencial e o 
distanciamento social foi 
urgente. Porém o empre-
gador que não elaborar e 
colocar em prática um pla-
no de ação para a garan-
tia de segurança de seus 
funcionários pode estar 
vulnerável a ações traba-
lhistas.
Profissionais formados em 
engenharia de segurança 
no trabalho afirmam que 
as maiores preocupações 
no momento estão volta-
das a acidentes ergonô-
micos e doenças ocupa-
cionais, nos quais danos 
severos podem acometer o 
trabalhador. 
Para evitar essas e outras 
complicações, as empre-
sas devem se atentar, prin-
cipalmente, aos seguintes 
pontos.

de Mercado. A premiação, 
que acontece há 20 anos, 
prestigia e reconhece os 
fabricantes e fornecedores 
mais respeitados no mer-
cado. Participam do Prê-
mio Destaques do Setor 
todas as empresas associa-
das ou não à ABTCP.

cos neste momento está 
considerado estável. 
O Prefeito está sendo 
acompanhado pela equipe 
responsável pela UTI.

Estrutura de trabalho
É essencial que um lugar 
de trabalho adequado seja 
montado em casa, levando 
em conta a necessidade de 
trabalho de cada ocupa-
ção, deixando à disposição 
do colaborador os equipa-
mentos necessários. Neste 
caso, é possível que a em-
presa tenha de arcar com 
os custos de, ao menos, 
parte dessas adaptações.
Ergonomia 
O trabalho de fisioterapeu-
ta é requisitado neste mo-
mento, em especial para 
prestar orientações sobre 
o que é necessário para 
manter a saúde corporal 
durante o expediente. Esse 
profissional deve ajudar a 
empresa a compreender 
quais equipamentos são 
essenciais para o colabo-
rador, como cadeira de es-
critório, suporte para no-
tebook, apoio para os pés, 
entre outros.
Orientações
Deve haver um programa 
para educar os hábitos da 
equipe em todos os aspec-
tos que foram modificados 
com a adoção do home 
office, incluindo organiza-
ção, autoavaliação, postu-
ra no trabalho e comunica-
ção.
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Miscelânea
Curiosidades

Comemora-se no dia 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tem-
po os tipos (letras) e as ilustrações eram talhadas em madeira. Esta era 
molhada em tinta e comprimida em uma folha de papel. Um livro de 100 
páginas necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente, mas em 1454, o 
alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo criando os tipos 
móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra por palavra, 
através de rodízios das letras. Com isso foi possível popularizar o livro e 
difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro 
alemão, Friedrich Koening inventou a impressora movida a vapor que con-
seguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano, Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da 
imprensa para cinco mil paginas por hora porque permitia a reposição me-
cânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava 
por seis a velocidade da imprensa, por compor mecanicamente os caracte-
res, chegou-se ao fim da era dos tipos móveis alimentados manualmente. 
No século passado, a fotocomposição foi inventada, em que os textos e 
fotos produzidos na redação e montadas manualmente em papel especial e 
depois fotografadas para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações 
da maioria dos jornais e revistas realizam os textos e as fotos compostos 
em uma página do computador.

Humor

Um pároco de uma Igreja no interior de Minas Gerais tinha a fama de ser 
bravo e de dar tiro se encontrasse ladrões roubando a Igreja. Todo mundo 
temia o padre. Uma noite, dois ladrãozinhos resolveram roubar o cofre da 
Igreja, mesmo sabendo da fama do padre. Entraram devagarzinho andan-
do nas pontas dos pés e se enfiaram atrás do altar, onde estava o cofre. O 
padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de espin-
garda nas mãos, pronto pra dar tiros, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro alto!
E os ladrõzinhos:
- Não, não atira não, seu padre, é que nóis somos anjos, só tamo visitando 
a Igreja!
- Anjo? Deixa disso sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voem!
- Nóis ainda num sabemo vuá, nóis ainda somo “fiote”...
***
Manoel e Joaquim entraram num restaurante e pediram:
- Por favor, nós queremos comer uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! Os senhores são portugueses?
- Como descobriste? Foi por causa do nosso sotaque ou pelo fato de nós 
termos pedido uma bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É porque aqui é o MacDonald’s...

Mensagens

Não se irrite com o ignorante, certamente ele não dispõe das oportunida-
des que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas 
fanatizadas das que permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem 
compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado, 
o irmão intratável que tem na maioria das vezes, o fígado estragado e os 
nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, ele talvez não possua o 
necessário, quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato, 
provavelmente, ele é desorientado ou inexperiente. Ajude aos que erram, 
seus pés pisam o mesmo chão e, se você tem possibilidade de corrigi-lo, 
não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde 
voltará à lição. Auxilie o doente e agradeça a Deus o poder e o equilíbrio 
que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu 
caso desde o princípio. Perdoe o mau, a vida se encarregará dele.
***
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 a crescer não 
é fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.

Pensamentos, provérbios e citações

É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
As aparências enganam.
Confiança não se impões, confiança conquista-se.
Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.
O homem é o único animal que faz bagunças.
A única maneira de ter amigos é ser amigo.
Nem toda distância é ausência, nem todo silêncio é esquecimento.
Vale mais ser um sábio calado do que um idiota falante.
A coragem é o medo vencido.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 181, Termo nº 7231
Faço saber que pretendem se casar ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS e RAFAELA MOREIRA DOS SAN-
TOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  ha-
bilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 11 de fevereiro de 1992, de estado civil solteiro, de profissão auxiliar técnico 
informática, residente e domiciliado na Rua Dezesseis, nº 69, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filho de BENEDITO 
CURSINO DOS SANTOS, de 65 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascido na data de 02 de setembro de 1955 e de 
FÁTIMA APARECIDA CURSINO DOS SANTOS, de 59 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 30 de outubro de 
1960, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 17 de novem-
bro de 1992, de estado civil solteira, de profissão balconista, residente e domiciliada na Rua Dezesseis, nº 69, Jardim Alberto 
Ronconi, Tremembé/SP, filha de VICENTE MARCONDES DOS SANTOS, de 70 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, 
nascido na data de 26 de março de 1950 e de MARIA CANDIDA MOREIRA, de 53 anos, natural de Taubaté/SP, nascida 
na data de 02 de fevereiro de 1967, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, 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 182, Termo nº 7232
Faço saber que pretendem se casar WESLEY JUNIOR DE CAMARGO e PATRÍCIA CABETE, aprensentando os documen-
tos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural de Taubaté-SP, 
nascido no dia 02 de fevereiro de 1985, de estado civil divorciado, de profissão professor, residente e domiciliado na Avenida 
Vitória Régia, nº 300, apto. 313, Flor do Vale, Tremembé/SP, filho de CELSO CARLOS CAMARGO, de 57 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido na data de 12 de dezembro de 1962 e de MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA CAMARGO, de 56 
anos, natural de Sâo José do Egito/PE, nascida na data de 02 de abril de 1964, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. 
A  habilitante é natural de Cruzeiro-SP, nascida no dia 18 de março de 1987, de estado civil divorciada, de profissão pro-
fessora, residente e domiciliada na Avenida Vitória Régia, nº 300, apto. 313, Flor do Vale, Tremembé/SP, filha de JOÃO 
EUCLIDES CABETE, falecido em Cruzeiro/SP na data de 22 de dezembro de 2017 e de REJANNE PATRÍCIA GUEDES 
CABETE, de 60 anos, natural de Cruzeiro/SP, nascida na data de 27 de julho de 1960, residente e domiciliada em Cruzeiro/
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.

Anatel delibera sobre posicionamento 
de conteúdos pagos na internet

O Conselho Diretor da 
Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) 
deliberou nesta quarta-
-feira (9), em sua 10ª Reu-
nião Extraordinária, que 
as Ofertas de Conteúdo 
Audiovisual Programado 
via Internet por meio de 
Subscrição (sVOD) não se 
enquadram como Serviço 
de Acesso Condicionado 
(SeAC).
Para o relator do voto em 
pedido de vistas, Emma-
noel Campelo, “na medida 
em que se verifica a ne-
cessidade da contratação 
de serviço de telecomu-
nicação para se usufruir 
do acesso aos canais pela 
internet, resta excluída a 
caracterização do SeAC, 
ele próprio serviço de te-
lecomunicação. Não é ra-
zoável supor que, para ter 
acesso ao SeAC, o usu-

ário tenha que contratar 
também o SCM [Serviço 
de Comunicação Multi-
mídia, a banda larga fixa] 
ou o SMP [Serviço Móvel 
Pessoal, telefonia e banda 
larga móveis], como obri-
gatoriamente deve ocorrer 
para os usuários que dese-
jarem acessar o conteúdo 
audiovisual veiculado pela 
internet”.
A questão teve início com 
a denúncia apresentada 
pela Claro, na qual alega-
va que a Fox Latin Ameri-
ca e a Topsports Ventures 
estariam veiculando seus 
canais de TV paga por 
meio de sistema de assi-
natura independente na in-
ternet, configurando assim 
a prestação não outorgada 
de SeAC.
A Agência realizou, em 
2019, Tomada de Subsí-
dios para garantir ampla 

manifestação dos interes-
sados. 
Paralelamente, foi expe-
dida medida cautelar de-
terminando que a Fox não 
comercializasse sua pro-
gramação de forma desas-
sociada do SeAC até que a 
Anatel decidisse em defi-
nitivo sobre o caso.
Após a realização da To-
mada de Subsídios e aná-
lise das 177 contribui-
ções apresentadas, a área 
técnica encaminhou sua 
proposta à deliberação do 
Conselho Diretor. 
O processo foi sorteado à 
relatoria do conselheiro 
Vicente Aquino, que apre-
sentou sua proposta na 
888ª Reunião do Colegia-
do, quando o conselheiro 
Emmanoel Campelo soli-
citou vistas, trazendo seu 
voto na 10ª Reunião Ex-
traordinária.
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108

Rodada de Negócios vai reunir 
compradores e vendedores

do Estado de São Paulo

Turismo de Proximidade e 
Trem dos Romeiros são
destaques no Conturesp

Micro e pequenos empre-
sários de todo o Estado de 
São Paulo podem se ins-
crever para participar da 
Rodada de Negócios Vir-
tual promovida pelo Se-
brae-SP, na próxima quin-
ta-feira (17). Tudo online e 
gratuito. 
O evento do dia 17 vai 
reunir empresas de diver-
sas cadeias produtivas. É 
a oportunidade de estar 
em contato direto com 
quem busca exatamente 
o que sua empresa vende, 
com a segurança do am-

Dois temas dominaram 
a reunião de setembro do 
Conselho de Turismo do 
Estado de São Paulo (Con-
turesp): o Turismo de Pro-
ximidade e o projeto do 
Trem dos Romeiros que 
levará os turistas da Capi-
tal paulista até Aparecida.   
O primeiro tema foi abor-
dado pelo secretário Exe-
cutivo da Secretaria de 
Turismo do Estado de São 
Paulo (Setur), Guilherme 
Miranda. “É certo que as 
pessoas que voltarem a 
viajar, após este longo pe-
ríodo de pandemia, não 
vão querer ir muito longe, 
daí a denominação de Tu-
rismo de Proximidade. Isto 
significa deslocamentos 
mais curtos, no máximo 
num raio de 200 quilôme-
tros em torno das capitais 
e grandes cidades. E o 
Estado de São Paulo tem 
tudo para este fim: praias, 

biente digital e sem custo                       
nenhum.
Eventos anteriores 
Entre junho e julho, o Se-
brae-SP realizou 12 roda-
das e gerou uma expecta-
tiva de R? 145,8 milhões 
para 928 pequenas empre-
sas vendedoras do Estado 
de São Paulo. O novo ci-
clo ocorre entre agosto e 
outubro com encontros es-
taduais, mas também com 
rodadas divididas por regi-
ões e setores, para facilitar 
os contatos. 
Inscrições

parques, serras, muito 
verde, inúmeros destinos 
a céu aberto e para tanto 
devemos estar preparados 
para essas viagens respon-
sáveis, respeitando os pro-
tocolos e diminuindo as 
aglomerações”, ressaltou 
Os integrantes do conse-
lho também tomaram co-
nhecimento de um projeto 
ferroviário denominado 
Trem dos Romeiros, cujo 
trajeto terá início na cida-
de de São Paulo em dire-
ção ao destino religioso de 
Aparecida. Segundo Fábio 
Barbosa, conhecido como 
Fábio Fumaça, consultor 
em turismo ferroviário 
pela THG Consultoria Via-
gens de Trem, já estão em 
recuperação 10 carros e a 
locomotiva. São carros de 
aço inox são do final das 
décadas de 40 e 50 e per-
tenceram à antiga Estrada 
de Ferro Central do Brasil. 

Após fazer a pré-inscrição, 
o Sebrae-SP fará o mapea-
mento de oportunidades 
de negócios e o cruzamen-
to de oferta e demanda. 
Um workshop ajudará os 
empreendedores a se pre-
pararem para a negocia-
ção com tutoriais sobre o 
ingresso na plataforma e 
cada rodada poderá con-
tar com a participação de 
até 200 empresas. Os inte-
ressados em participar da 
Rodada de Negócios Vir-
tual podem buscar infor-
mações no 0800 570 0800.

Entre 1994 e 98 operaram 
entre São Paulo - Rio com 
o nome de Trem de Prata. 
“Atualmente estão em nos-
sas oficinas de Cruzeiro, 
na fila para recuperação. 
Este meio de transporte 
vem ao encontro da mo-
dernidade com carro bar, 
restaurante, dormitórios e 
com a expectativa de ter-
mos 28 mil passageiros”, 
explicou Fumaça. Disse 
também que este projeto 
do trem turístico considera 
importante o apoio da Se-
tur, “uma vez que envolve-
rá agentes e operadores de 
turismo para seu fomento, 
com muita mão de obra 
beneficiada diretamente, 
como mecânicos, maqui-
nistas, guias de turismo e 
até indiretos, envolvendo 
hospedagens, gastronomia 
e artesanato”. 
Fonte: Secretaria de Turis-
mo de São Paulo 
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São Sebastião lança edital 
para recadastramento

de passe escolar

Projeto aborda educação alimentar e
saúde emocional dos professores

Polícia Ambiental resgata trinta 
galos em rinha de Taubaté

Os alunos matriculados 
em escolas profissionali-
zantes e de ensino superior 
de São Sebastião já podem 
fazer o recadastramento 
do passe escolar do dia 14 
de setembro, às 8h, até 18 
de setembro, às 13h.
Esse benefício é válido 
para quem já realizou a 
inscrição no início do ano 
com solicitação aceita, e 
possui informações ofi-
ciais da sua instituição de 
ensino quanto à data de 
retorno das aulas presen-
ciais e aos dias da semana 

Cuidar de uma sala de aula 
já não era uma tarefa fácil, 
e com o cenário da pande-
mia coloca ainda mais de-
safios aos profissionais de 
educação, especialmente 
aos professores, que são a 
linha de frente com os alu-
nos. É por tudo isso que a 
educação alimentar, pre-
venção da obesidade e saú-
de emocional são os prin-
cipais assuntos da terceira 
etapa do projeto Escolas 
Saudáveis, executado pela 
Evoluir, com patrocínio 
da Novelis. Realizado em 
parceria com as Secreta-
rias de Saúde e Educação 
de Pindamonhangaba, o 
projeto estimula a adoção 
de práticas alimentares 
saudáveis e aborda a im-
portância do autocuidado, 
considerando os aspectos 
socioemocionais. 
Embora o Escolas Saudá-
veis tenha como foco prin-
cipal a alimentação sau-
dável dos alunos, este ano 
ele ganhou novos módulos 
com diferentes aborda-
gens, justamente para aco-
lher o professor. O primei-

A ação aconteceu depois 
que a Polícia Ambiental 
recebeu denúncia de rinha 
de galos no bairro Barrei-
ro, no final da tarde desta 
quinta-feira (10).
No local os policiais en-
contraram uma arena, 
além de acessórios usados 
no combate, como esporas 
de plástico, bicos de me-
tal, sacolas de transporte, 
medicamentos cicatrizan-
tes e hormônios, além de 
uma pistola de pressão. 
Em outro ponto, dentro da 
propriedade, também foi 

em que as aulas ocorrerão. 
É necessário comprovar 
com documentos expedi-
dos pela instituição, tais 
como declaração, e-mail, 
cronograma escolar ou ou-
tro documento oficial.
A Secretaria da Educação 
(SEDUC) tem ciência do 
momento atual e das difi-
culdades de informações 
precisas das instituições 
de ensino, porém, ressal-
ta que o recadastramento 
visa atender apenas aos 
alunos que foram informa-
dos oficialmente do retor-

ro módulo da formação 
continuada dos educado-
res foi voltado para o “Eu 
comigo mesmo, como me 
sinto e me vejo”; já o se-
gundo focou no “Eu com o 
outro, no aspecto relacio-
nal”, ambos voltados para 
as habilidades emocionais. 
E, agora, a terceira etapa 
do projeto chegou para 
abordar a saúde física e 
educação alimentar, espe-
cialmente sobre a preven-
ção e tratamento da obesi-
dade, com base no Guia da 
Alimentação Brasileira. 
O encontro virtual com os 
professores contou com 
uma roda de conversa e 
participação especial de 
uma nutricionista e uma 
endocrinologista, que le-
varam exemplos sobre 
educação alimentar. “A 
maioria das crianças nun-
ca teve a oportunidade de 
aprender sobre alimenta-
ção saudável. As princi-
pais fontes de informações 
sobre alimentação são as 
propagandas de TV e as 
prateleiras de supermerca-
do. Portanto, a educação 

encontrado equipamentos 
usados para treino de for-
talecimento.
Todos os animais foram 
avaliados por um veteriná-
rio que constatou situação 
de maus-tratos. Os galos 
estavam com suas esporas 
cortadas e em partes do 
corpo com suas penas re-
tiradas.
Os criminosos contaram 
aos policiais que o local 
era utilizado para treina-
mento e preparo dos galos, 
que seriam comercializa-
dos para participarem de 

no presencial das aulas.
Para realizar o cadastro, 
clique aqui. Lembando 
que não será realizado 
atendimento presencial. 
Os demais alunos, aqueles 
que não possuem infor-
mação sobre a data de re-
gresso, não devem realizar 
o recadastramento neste 
momento. 
Assim que forem notifi-
cados pela instituição de 
ensino, precisam aguardar 
novos editais, que serão 
lançados no decorrer do 
ano. 

nutricional, partindo dos 
professores e dentro de um 
ambiente confiável como 
a escola, é fundamental 
para o aprendizado dos 
alunos”, avalia a endocri-
nologista Daniela Andraus 
Ferrarezi. 
O projeto, que se encerra 
em novembro, beneficia 
63 educadores e gestores 
da rede pública munici-
pal de ensino de Pinda-
monhangaba, somando 
21 instituições de ensino 
e impactando diretamente 
2.100 crianças, na cidade. 
Para a professora Estela 
Fabiana de Abreu, parti-
cipante do projeto, o en-
contro abordou um tema 
considerado de grande 
importância para a vida. 
“Alimentação é a base 
para uma vida saudável. 
O que comemos refle-
te no nosso corpo e com 
isso no nosso desempenho 
em tudo o que fazemos. 
É importante comer bem 
e também fazer uma ati-
vidade física para termos 
qualidade de vida”, conta 
a educadora.

combates em outros lo-
cais. 
Os policiais também 
apreenderam um cader-
no             com anotações 
de combates realizados em 
outras datas.
No distrito policial eles fo-
ram liberados e multados 
em R$90.000 mil, cada 
um, pela Polícia Ambien-
tal e vão responder pelo 
crime de maus-tratos. Os 
trinta galos foram destina-
dos ao IMBIO (Instituto 
de Manejo da Biodiversi-
dade) em Lorena.


