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A GAzetA dos Municípios

Projeto Stand Up, apoiado pelo Instituto 
EDP, oferece aulas gratuitas na

Praia do Indaiá, em Caraguatatuba

Inscrições do programa Bolsa Munícipe
da Prefeitura de Caraguatatuba vão até hoje

Startup oferece curso gratuito
de inglês com certificado

A partir de amanhã 
até 16 de feverei-
ro, o projeto Stand 

Up para Todos, da Alma-
Surf, chega na praia do 
Indaiá, em Caraguatatuba, 
com patrocínio da EDP, 
distribuidora de energia da 
região e apoio do Instituto 
EDP, organização que gere 
os investimentos socio-
ambientais do Grupo no 
Brasil. A ação tem como 
objetivo oferecer aulas 
gratuitas de Stand Up Pa-
ddle para comunidade e 
turistas, além de realizar 
atividades relacionadas a 
preservação e educação 

Estudantes de Cara-
guatatuba que de-
sejam concorrer a 

bolsas de estudos, com até 
50% de desconto nas men-
salidades de cursos supe-
riores, têm até sexta-feira 
(14) para realizar as ins-
crições. Os pedidos devem 
ser solicitados no setor de 
Protocolo Geral, das 9h às 
16h30, no Paço Municipal, 
no Centro. Após o proce-

Saber falar um segun-
do idioma é um re-
quisito básico para o 

desenvolvimento pessoal 
e profissional, sendo fun-
damental para situações 
como entrevistas de em-
prego ou viagens e inter-
câmbios. Mas nem todas 
as pessoas têm condições 
de bancar uma escola de 
idiomas ou tempo livre 
para ir até uma instituição 
de ensino tradicional.
Pensando nisso, um grupo 
de empreendedores criou 
a Kultivi, uma platafor-
ma online completamente 
gratuita que oferece deze-
nas de cursos de diversas 
áreas com certificado, e 
que já conta com mais de 
430 mil alunos cadastra-

ambiental.
As aulas gratuitas de Stand 
Up Padlle são voltadas 
para a comunidade e tu-
ristas que aproveitarão as 
praias da região durante as 
datas.  As atividades acon-
tecem de sexta a domingo, 
das 9h às 18h.
O Stand Up para Todos 
será encerrado na Barra do 
Sahy, em São Sebastião, 
nos dias 28, 29/02 e 1º de 
março.
Voluntários da EDP tam-
bém participarão de ações 
voltadas a sustentabilida-
de na região. Eles se jun-
tarão a ONG Seamade-

dimento, uma comissão 
analisará as solicitações.
Para realizar a inscrição, 
o candidato precisa se 
encaixar em alguns crité-
rios, como, ser morador 
de Caraguatatuba há pelo 
menos cinco anos, possuir 
renda familiar mensal “per 
capita” de até três salá-
rios mínimos, ter cursado 
todo o ensino médio na 
rede pública ou compro-

dos e 200 mil inscritos em 
seu canal no YouTube.
Dados apontam baixa flu-
ência e dificuldades para 
aprender o idioma
Segundo dados do institu-
to cultural British Council, 
somente 5% dos brasilei-
ros sabe se comunicar em 
inglês, sendo que apenas 
1% tem fluência neste 
idioma.
E de acordo com o mes-
mo instituto, os princi-
pais motivos que levam 
os alunos a interromper o 
curso de inglês são: a di-
ficuldade para ir às aulas, 
preços muito altos, falta de 
dinheiro e a grande distân-
cia física entre a escola e a 
casa ou trabalho do aluno.
O curso

project que irá promover 
atividades como limpeza 
de praia. 
A organização também 
oferece Yoga e palestras 
sobre o meio ambiente an-
tes das coletas.
Mais de 600kg de resíduos 
foram retirados das praias 
em um ano de ações, que 
são realizadas uma vez ao 
mês contam com em mé-
dia 40 voluntário.
Stand Up para Todos
14 a 16/02 - Praia de In-
daiá (Caraguatatuba)
28/02, 29/02 e 01/01- Bar-
ra do Sahy (São Sebastião)
Horário: 09h às 18h

var a condição de bolsista, 
caso tenha cursado no en-
sino privado. Além disso, 
o candidato à bolsa não 
pode possuir antecedentes 
criminais, deve estar devi-
damente matriculado em 
alguma instituição de en-
sino superior conveniada a 
prefeitura e prestar gratui-
tamente serviços sociais à 
municipalidade, além de 
outros requisitos. Serão 

O curso de inglês da Kulti-
vi conta com mais de 200 
aulas, materiais de apoio 
que podem ser baixados 
gratuitamente e uma es-
trutura didática igual a de 
cursos pagos.
Para garantir a gratuida-
de de todos os cursos, a 
startup foi desenvolvida 
com um modelo de ne-
gócios inovador, com o 
serviço mantido por pu-
blicidades dentro da pági-
na,                       empresas 
parceiras e contribuições 
de pessoas físicas.
Para  fazer o curso, basta 
preencher o cadastro e as-
sistir às aulas, em qualquer 
horário e em qualquer dis-
positivo com acesso à in-
ternet.

priorizados os candidatos 
mais carentes. Setenta e 
três estudantes universi-
tários já solicitaram o be-
nefício entre os dias 2 de 
janeiro e 11 de fevereiro.
Vale lembrar que alunos 
que são beneficiários de 
outros programas de bolsa 
de estudos, sejam eles de 
esfera federal ou estadual, 
não poderão inscrever-se 
para este programa mu-

nicipal, pois o desconto 
do Bolsa Munícipe não é 
cumulativo. A relação de 
documentos necessários e 
outras informações sobre o 
programa podem ser con-
sultadas aqui.  O progra-
ma “Bolsa de Estudo para 
Munícipe” é uma lei mu-
nicipal de 2006 (1.338/06) 
e foi regulamentada pelo 
decreto n° 809, de 30 de 
novembro de 2017, do 

prefeito Aguilar Junior.
Serviço
Programa Bolsa Munícipe
Inscrições prorrogadas: 
até o dia 14 de fevereiro 
(sexta-feira)
Horário: das 9h às 16h30
Local: Setor de Protocolo 
Geral da Prefeitura de Ca-
raguatatuba
Endereço: Rua Luiz Pas-
sos Júnior, 50 - Centro
Telefone: (12) 3897-8100
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O simples fato de lavar as mãos é de fundamental importância ao nos-
so cotidiano. Higienizar as mãos freqüentemente e de maneira correta é 
uma das principais formas de evitar inúmeras doenças. São as mãos que 
nos ajudam em todas as tarefas, inclusive na preparação dos nossos ali-
mentos. Mãos sujas é o paraíso das bactérias. Diarréia, gripes e infecções 
intestinais são algumas das doenças que podem ser evitadas pelo simples 
hábito de lavar as mãos. A água é capaz de prevenir doenças que ainda 
hoje causam milhões de mortes em todo mundo. Aprenda a lavar as mãos 
corretamente: use água corrente e sabonete. Lave bem a palma das mãos, 
a parte de cima e entre os dedos, debaixo das unhas e os pulsos, enxágüe 
até eliminar a espuma e seque bem com toalha limpa ou papel toalha. A 
adoção de álcool gel é das lavagens das mãos mais freqüentes, durante o 
surto de gripes e faz cair o número de casos de doenças, como a conjunti-
vite e gripe comum.
***    
Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de per-
sonalidade e sim uma variação moderada de depressão conhecida como 
distimia que pode ser desencadeada tanto na infância como na vida adulta 
por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o 
distúrbio pode ser controlado quando tratado com antidepressivos.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Ten-
te contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas 
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nu-
vens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhan-
do para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência 
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas 
não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Mais depressa se aponha um mentiroso do que um coxo.
Se quiser prever o futuro, estude o seu passado.
O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.
Não há fato extremo, como não há verdade absoluta.
A dúvida é o princípio da sabedoria.
O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete.
Paciência é amor, pois como se pode amar alguém sem ela.
Dos erros alheios, em vez de se queixares, aprenda.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.
A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em todas as separações alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Caráter, ta aí, uma coisa que não se compra.
Quem está livre do pecado não sabe o que está perdendo.
Quem com cadela se deita, com pulgas amanhece. 
A renúncia é a liberdade, não querer é poder.
Se a caridade não é uma virtude é, pelo menos uma força.
O que vemos depende principalmente do que procuramos.
Seja ridículo, mas seja feliz.
A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.
Não acuse a natureza, ela faz a parte dela, agora faça a sua.
A perfeição foge de qualquer extremismo.
Não tenho vícios, só bebo e fumo quando estou jogando.
Os loucos se precipitam e conseguem os melhores lugares.

Alunos do Senac Pinda
apresentam peça

teatral com entrada gratuita

De hoje a 20 de fe-
vereiro, os alunos 
da primeira turma 

do Técnico em Teatro do 
Senac Pindamonhangaba 
apresentam a peça Sonho 
de uma Noite de Verão, em 
horários alternativos na 
própria unidade. A monta-
gem faz parte de uma ativi-
dade prevista no programa 
do curso e dá vida a uma 
das mais representativas 
obras do dramaturgo in-
glês William Shakespeare. 
Os ingressos são distribuí-
dos gratuitamente, por or-
dem de chegada, e devem 
ser retirados uma hora an-
tes do início do evento.
Abordando conflitos amo-
rosos e políticos de forma 
irreverente, capaz de ar-
rancar do público garga-
lhadas e participações não 
esperadas, a peça conta a 
história de um quarteto 
amoroso. De forma inusi-

tada, seres mágicos que vi-
vem na floresta encontram 
os jovens casais apaixona-
dos e, no meio de um en-
cantamento, uma confusão 
é armada: o amor se trans-
forma em desamor e o 
desprezo em paixão avas-
saladora. O espetáculo 
conta com 14 intérpretes 
criadores, que se revezam 
na atuação e musicalidade, 
com intuito de apresentar 
ao público a energia do 
universo shakespeariano. 
Composto por cenas físi-
cas e acrobáticas, propor-
ciona ao público uma vi-
vência sensorial, profunda 
e intimista.
Ficha Técnica:
Direção: Didio Gonçalves 
e Herica Veryano
Produção executiva: Ana 
Júlia Ramiro
Figurino: Priscila Lira
Elenco: Anah Freitas, Ana-
íra Moretti, Biah Schnei-

der, Biylle Gavyolly, Bru-
no Savella, Carol Compê, 
Carol Silver, Kamila Zuc-
chero, Laura Marin, Leeh 
Silva, Lua Alves, Murilo 
Belvedereze, Nat Mendrot 
e Nina Silvia
Classificação: 12 anos
Serviço:
Sonho de uma Noite de 
Verão
Datas:
14 de fevereiro de 2020, às 
20 horas
17 de fevereiro de 2020, às 
10 horas
18 de fevereiro de 2020, às 
10 horas
19 de fevereiro de 2020, às 
15h30 e às 19 horas
20 de fevereiro de 2020, às 
19 horas
Local: Senac Pindamo-
nhangaba - Rua Suíça, 
1.255 - Santana - Pinda-
monhangaba/SP
Informações: www.sp.se-
nac.br/pindamonhangaba

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

Livro D-25, FLS. nº 146, Termo nº 7161
Faço saber que pretendem se casar CRISTOFFER GAMA DO NASCIMENTO e SUÉLLYN LOURENÇO DA SILVA, 
aprensentando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté-SP, nascido no dia 05 de setembro de 1988, de profissão técnico de sistema de seguranç, de estado civil di-
vorciado, residente e domiciliado na Rua Ismael Dias da Silva, nº 605, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ 
DONIZETI DO NASACIMENTO, de 58 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 11 de março de 1961, residente e 
domiciliado em Taubaté/SP e de SANDRA CRISTINA GAMA DO NASCIMENTO, de 53 anos, natural de em Taubaté/SP, 
nascida na data de 14 de maio de 1966, residente e domiciliada Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé/SP, nascida no dia 12 
de dezembro de 1997, de profissão manicure, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contra-
ente, filha de MARCELINO DA SILVA, de 55 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 21 de setembro de 1964, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP e de ILIETI LOURENÇO DA SILVA, de 49 anos, natural de Piquete/SP, nascida na 
data de 10 de fevereiro de 1971, residente e domiciliada 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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Confederação Brasileira de Rugby
organiza Super Sevens Masculino e

Juvenil na Volkswagen Clube Taubaté

Sábado é “Dia D” de vacinação 
contra o Sarampo em Pinda

A C o n f e d e r a ç ã o 
Brasileira de Ru-
gby realiza nos 

dias 15 e 16 de fevereiro 
dois torneios nacionais na 
Volkswagen Clube Tauba-
té, em Taubaté (SP). O 
Super Sevens - Campeo-
nato Masculino de Rugby 
Sevens reúne 8 clubes bra-
sileiros na categoria adul-
to masculino. Já o Super 
Sevens - Campeonato Ju-
venil de Rugby Sevens re-
úne seleções estaduais em 
quatro categorias de base: 
M17 e M19 Feminino, e 
M17 e M19 Masculino.
O torneio principal será 
realizado com quatro ti-
mes divididos em dois 
grupos na primeira fase. 
Na chave A estão Jaca-
reí (SP), SPAC (SP), São 

Sábado (15) é “Dia 
D” de vacinação 
contra o saram-

po e Pindamonhanga-
ba está participando do                                         
calendário estipulado pela 
Secretaria de Saúde do Es-
tado.
A equipe da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura estará 
vacinando em seis postos 
de vacinação, das 8h às 
17h. São eles: Ciaf, Fei-
tal, Nova Esperança, Praça 
Monsenhor Marcondes, 
Castolira e Shopping Pátio 
Pinda.
De acordo com o diretor 
de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, Rafa-

José (SP) e Farrapos (RS). 
No grupo B estão Dester-
ro (SC), Poli Rugby (SP), 
Pasteur (SP) e Engenharia 
Mackenzie (SP). No sába-
do, as equipes jogam entre 
si dentro de cada grupo e 
definem os classificados 
para domingo nas semifi-
nais ouro e prata.
No torneio Juvenil, serão 
grupos únicos. No M19 
Masculino, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, São 
Paulo, São Paulo Capital 
e São Paulo Vale são as 
seleções estaduais partici-
pantes. No M19 Feminino, 
Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Sul, São Paulo, São 
Paulo Capital e São Paulo 
Vale jogam entre si e defi-
nem os classificados para 

el Lamana, a Campanha, 
neste momento, será de 
forma seletiva (avaliação 
da situação vacinal e va-
cinação conforme o ca-
lendário vacinal vigente), 
considerando os seguintes 
grupos-alvo de vacinação: 
prioritariamente as crian-
ças a partir de 5 anos a 
adolescentes até 19 anos 
(dezenove anos, 11 meses 
e 29 dias) de idade; toda 
a população a partir de 6 
meses até os nascidos a 
partir de 1960 para atuali-
zação da situação vacinal 
que procurarem os servi-
ços de vacinação (deman-
da espontânea); crianças 

as decisões de 3º colocado 
e final No M17 Masculino 
participam seis equipes: 
Rio de Janeiro, Paraná, 
Rio Grande do Sul, São 
Paulo, São Paulo Capital e 
São Paulo Vale. A disputa 
será de todos contra todos 
em grupo único. A mesma 
fórmula de disputa e times 
fazem parte do torneio 
M17 Feminino.
O torneio será aberto ao 
público, porém o valor da 
entrada na Volkswagen 
Clube Taubaté é de R$ 3. 
O estacionamento do local 
custa R$ 5.
Confira as tabelas do Su-
per Sevens - Campeonato 
Brasileiro de Rugby Se-
vens . E as tabelas do Su-
per Sevens - Campeonato 
Juvenil de Rugby Sevens.

com 4, 5, 6 e 7 anos (nas-
cidas a partir de 2013) que 
não receberam a dose de 
reforço.
O sarampo é uma doen-
ça altamente contagiosa, 
com alto índice de trans-
missibilidade, através de 
vias aéreas, tosse, espir-
ros, podendo também ser 
transmitida pela saliva ou 
secreção nasal. Estudos 
apontam, que uma pessoa 
contaminada pode trans-
mitir para até 20 pessoas. 
Por esta razão, o uso da 
vacina é de suma impor-
tância para proporcionar a 
imunização a todos e con-
trolarmos a doença.
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Serramar Shopping realiza feira
temática de adoção de pets

‘MAV Folia’ acontece neste 
final de semana em Jacareí

Prefeitura de Pinda orienta 
que candidatos do concurso 

fiquem atentos ao edital

Começar o ano com 
um novo bichinho 
de estimação é 

uma chance para conquis-
tar um lar muito mais di-
vertido e amoroso. Os pets 
trazem alegria e vida para 
a rotina das pessoas, além 
de serem companheiros fi-
éis em todos os momentos.
Dados da Organização 
Mundial da Saúde mos-
tram que o Brasil tem mais 
de 20 milhões de cães e 10 
milhões de gatos aban-
donados, à espera de um 
novo lar. Nesse cenário, a 
adoção responsável de um 
pet configura um ato de 
amor extremamente im-
portante. Para unir as fa-
mílias que desejam adotar 
um animal de estimação 
e os bichinhos que estão 
em busca de um novo lar, 
o Serramar Shopping de 
Caraguatatuba vai reali-
zar, no dia 15 de fevereiro, 
o evento Carnapet, uma 
feira de adoção temática, 
repleta de bichinhos fofos 
que estão à espera de uma 

A programação car-
navalesca da Fun-
dação Cultural de 

Jacareí segue com uma 
Maratona Infantil, das 
14h às 18h, no Museu de 
Antropologia do Vale do 
Paraíba (MAV), neste sá-
bado (15). Destinada a to-
dos os públicos, o ‘MAV 
Folia’ contará com oficina 
de brinquedos sonoros e 
bloquinho temático. Além 
disso, as exposições ‘Um 
olhar para 1870’, ‘A Ven-
da: Propagandas de Café 
em Jornais e Periódicos’, 
‘Jacareí Terra da Cerveja’ 
e a ‘Mostra de Ferramen-
tas Indígenas’ seguirão 
sendo exibidas normal-
mente nesta data. Confira 

Os candidatos que 
vão participar do 
concurso público 

no domingo (16) devem 
ficar atentos aos horários 
e locais de prova. Os edi-
tais estão disponíveis no 
site da Prefeitura www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br (acessando o banner na 
parte de cima da página) e 
no IUDS www.iuds.org.br. 
É importante que os can-
didatos acessem os sites e 
acompanhem a publicação 
de editais e de editais de 
retificação, para que não 
haja dúvidas em relação a 
locais e horários de provas, 
bem como fechamento dos 
portões, datas para divul-
gação de gabarito e outras 
informações. A orientação 
é que os concorrentes en-
trem com antecedência 
nos sites e verifiquem sua 
escola e sala de aula, para 
evitar tumulto na hora da 
prova.
No dia 16 serão realizadas 
provas para os cargos de 
assistente de serviços ge-
rais, auxiliar de topografia, 

família carinhosa e de um 
lar confortável. A feira 
terá clima carnavalesco e 
diversão garantida.
Durante a feira, os visitan-
tes poderão circular pelo 
ambiente e conhecer todos 
os bichinhos disponíveis 
para adoção.  Poderão con-
tar com veterinários para 
informações e brindes.
A importância da adoção 
responsável
A adoção é um gesto de 
amor, uma forma de ofe-
recer uma nova chance 
aos animais resgatados e 
reduzir os casos de aban-
dono de pets domésticos. 
Ao adotar um bichinho de 
estimação, a família ganha 
um novo integrante e aju-
da a salvar uma vida.
Além disso, quem leva 
um bichinho para a casa 
tem a alegria cotidiana de 
ver uma criaturinha linda 
correndo, brincando, es-
palhando fofura por todos 
os lados e deixando o dia a 
dia muito mais feliz.
Vale reforçar, no entanto, 

a programação completa
14h - Oficina de Confec-
ção de Brinquedos Sono-
ros - Cia Mapinguary
Vivência para crianças e 
adultos
As atividades propos-
tas durante a oficina irão 
trabalhar com contextos 
musicais: altura, duração, 
intensidade e timbre de 
cada som de instrumentos 
sonoros, reconhecimento 
e utilização das variações 
de velocidade e densidade 
das produções musicais.
Os instrumentos sonoros 
a serem elaborados são: 
Pau de chuva, Bexigofone, 
Ganzá e Tambor Oceâni-
co. Instrumentos sonoros e 
contação de histórias abri-

pedreiro, coveiro, servente 
de obras, eletricista, agen-
te comunitário de saúde e 
secretário de escola, dire-
tor de escola, dentista, en-
genheiro, assistente social, 
médico plantonista (clí-
nico geral), médico plan-
tonista (pediatra), biomé-
dico citologista, médico 
ambulatorial em clínicas 
básicas e especialidades - 
psiquiatria, médico do tra-
balho e fisioterapeuta. 
Depois deste domingo ain-
da haverá provas para ou-
tros cargos nos dias 01/03 
e 08/03, nos períodos da 
manhã e tarde.
A Prefeitura montou uma 
comissão de acompa-
nhamento do concurso, 
formada por servidores 
representantes das secreta-
rias de Administração, Ju-
rídico, Segurança, Comu-
nicação e Gabinete, para 
acompanhar a execução 
contratual durante o an-
damento das provas, que 
serão aplicadas pelo IUDS 
(Instituto Universal de 
Desenvolvimento Social). 

que a adoção responsável 
de um pet exige uma pos-
tura consciente, já que os 
animais são seres que pre-
cisam de cuidados e dedi-
cação. Por isso, durante o 
Carnapet, as pessoas que 
decidirem adotar um bi-
chinho receberão todas as 
orientações necessárias 
para que a adaptação do 
novo membro da família 
seja feita da melhor forma 
possível, além de serem 
conscientizadas sobre a 
importância da castração, 
das vacinas e dos cuidados 
com os animais.
O evento tem o apoio da 
Proteção Animal Indepen-
dente Cida Barroso, Açaí 
Mix JCR, Vet Caiçara, 
Taxi Dog e Special Dog.
Serviço:
Feira de Adoção Carnapet
Data: 15/02
Horário: a partir das 10h
Entrada gratuita
Endereço: Avenida José 
Herculano, 1.086, Pontal 
de Santa Marina, Caragua-
tatuba (SP).

rão espaço para frutificar 
ideias e a troca de experi-
ências entre os participan-
tes
16h - Bloquinho do Curu-
pira Pira Pira - Cia Mapin-
guary
Bloquinho do Curupira 
Pira Pira apresenta perso-
nagens folclóricos. É da 
tradição da Cia Mapin-
guary a utilização de bone-
cos grandes de vara como 
o Mapinguary, monstro da 
Amazônia e o Chibamba 
da lenda afro brasileira do 
interior de Minas Gerais.
A apresentação conta com 
um pequeno cortejo acom-
panhado de uma banda 
musical com a participa-
ção do público.

Além da comissão haverá 
voluntários para acompa-
nhamento nos locais de 
provas, incluindo horário 
de abertura e fechamento 
dos portões.
A Guarda Municipal tam-
bém participará, nos dias 
das provas, com postos de 
informações nas entradas 
da cidade pela Avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso e por Moreira Cé-
sar, para orientar as pes-
soas que tenham dúvidas 
sobre os locais das provas.
A Prefeitura solicitou, ain-
da, junto à empresa Viva 
Pinda, ônibus extras nos 
dias das provas.
De acordo com o secretá-
rio de Administração da 
Prefeitura, Fabrício Perei-
ra, somente as pessoas que 
se inscreveram para o con-
curso realizado em agosto 
de 2019 podem refazer as 
provas. Inclusive as pes-
soas que se inscreveram, 
mas não realizaram as 
provas em agosto, também 
podem participar do con-
curso.


