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Taubaté Cycling Team
inicia temporada no

GP São José dos Campos 

Saúde faz mutirão para cadastro e 
recadastramento dos moradores 
da região do crispim em Pinda

Caraguatatuba conta com Brigada 
Municipal e Sala de Controle para 

combate à dengue

Prefeitura de Caraguatatuba leva Urbanismo 
Itinerante especial para atender Arquitetos

e Engenheiros na sexta-feira

Cras abre 30 vagas
para curso de padaria
artesanal em Taubaté

Prefeitura fiscaliza bares 
em Taubaté

Troca de ingressos para
EMS Taubaté Funvic x Vôlei 

Ribeirão começa hoje

A equipe de ciclis-
mo de Taubaté 
(Taubaté Cycling 

Team | Tarumã) fez sua 
estreia na temporada 2020 
disputando o GP São José 
dos Campos de Ciclismo 
“Urban Challenge”, prova 
realizada no domingo, dia 
26 de janeiro.
A equipe para 2020 é 
composta pelos ciclistas 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, 
por meio da Se-

cretaria de Saúde, está 
realizando o cadastro e o 
recadastramento dos mo-
radores da cidade. A ação 
é uma exigência do Minis-
tério da Saúde para toda 
a população usuária do 
SUS, e o primeiro bairro 
a receber o mutirão será o 
Crispim.
O mutirão será neste sába-
do (1º), das 8 às 16 horas, 
na UBS Crispim, que fica 
na rua Monsenhor João 
José de Azevedo, 130, e 
será aberto para os mora-
dores da região, atendidos 
pela unidade. Ou seja, mo-
radores dos bairros: Cris-
pim, Água Preta, Caran-
gola, Alto Tabaú, Bosque, 
Boa Vista, Maria Emília, 

A Prefeitura de Cara-
guatatuba é a úni-
ca do Litoral Norte 

com Brigada Municipal 
exclusiva para o combate à 
dengue nos prédios públi-
cos, que conta com a par-
ticipação de cerca de 300 
servidores municipais.
Além disso, a cidade conta 
com a “Sala Municipal de 
Coordenação e Controle 
da Dengue, Chikungunya 
e Zika”, que acontece 
mensalmente para arquite-
tar estratégias de combate 
à dengue.
Os dois mecanismos fa-
zem parte da “Campanha 
Minha Família Sem Den-
gue”, criada no ano pas-
sado pelo prefeito Aguilar 
Junior para fortalecer a 
conscientização de mora-
dores, veranistas e turistas 
para evitar a proliferação 
do mosquito Aedes Ae-
gypti.
Na manhã desta terça-feira 
(28/01), representantes de 
diversas secretarias mu-
nicipais se reuniram para 
tratar de novas estratégias 
para o combate à doença, 
como a fiscalização em 
prédios públicos. 
A Brigada Municipal con-
ta com servidores de todas 
as secretarias municipais, 
que são responsáveis pela 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por 
meio da Secreta-

ria de Urbanismo, leva 
nesta sexta-feira (31/01) 
o Urbanismo Itinerante 
especial para Arquitetos 
e Engenheiros do municí-
pio. A ação será na sede 
Secretária de Educação, 
no Indaiá.
O evento será das 16h às 
17h30 e tem como intuito 
tirar as dúvidas dos profis-
sionais da construção de 
Caraguatatuba, diferente 
das primeiras edições que 
foram voltadas para a po-
pulação.
Nesta edição, os técnicos 
da Secretaria de Urbanis-
mo estarão disponíveis na 
sede da Secretaria da Edu-
cação para tirar dúvidas so-
bre aprovação de projetos, 
regularizações, desdobros,                                       
Plano Diretor e outros pro-

O Centro de Re-
ferência em As-
sistência Social 

(Cras) do São Gonçalo 
abre, das 8h às 16h, as 
inscrições para o curso de 
padaria artesanal. Serão 
ofertadas 15 vagas para a 
unidade e 15 para a Casa 
Helena Cadorini Montei-
ro, no bairro do Belém, 
que também faz parte do 
território.
Ao todo serão nove aulas, 

A Secretaria de Se-
gurança Pública 
de Taubaté promo-

veu, com apoio da Secre-
taria de Serviços Públicos 
e em parceria com a Polí-
cia Militar, uma operação 
de fiscalização em bares 

Os ingressos para a 
partida entre EMS 
Taubaté Funvic e 

Vôlei Ribeirão começam a 
ser trocados hoje.
A partida, válida pela 3ª 
rodada do returno da Su-
perliga 2019/2020, acon-
tece sexta-feira, dia 31 de 
janeiro, às 20h, no ginásio 
do Abaeté.
Estarão disponíveis 1.100 
ingressos que podem ser 
trocados na Secretaria de 
Esportes e Lazer de Tauba-
té, Clínica Sorridents, na 
Loja do Burro no Taubaté 
Shopping, Via Auto Sho-
pping ou reserva pelo App 
do Vôlei Taubaté. Cada 
pessoa poderá trocar, no 
máximo, dois ingressos e 
deverá apresentar o CPF 
ou RG no momento da tro-
ca. Crianças de até 4 anos 
não precisam de ingresso.
Cada ingresso será trocado 
por um quilo de alimento 
não perecível (exceto sal e 
açúcar). Em caso de dois 
ingressos, o torcedor de-
verá levar 2 (dois) quilos 
de alimento. Pelo aplicati-
vo do time, cada torcedor 
poderá reservar somente 
um ingresso e deverá levar 
a doação no dia do jogo.

Alan Valêncio Maniezzo; 
Antônio Luan Nascimen-
to da Matta; Breno França 
Sidoti; Cristian Egídio da 
Rosa; Guilherme Henrique 
Barcelos Soares; Josimar 
Oliveira do Sacramento e 
Márcio Ferreira Bigai. A 
equipe chefiada por Mar-
cos Rodrigues ainda terá o 
mecânico Cristiano Mou-
ra. Em São José, o desta-

Morumbi, Santana, An-
drade, Parque das Palmei-
ras, Beira Rio, Vila Nair, 
Jardim Yassuda e Vila Su-
íça. O município tem até 
abril para fazer o cadastro 
em todas as unidades da 
cidade. De acordo com a 
secretária de Saúde, Valé-
ria dos Santos, em breve o 
repasse do Ministério para 
a Atenção Básica será por 
CPF cadastrado em cada 
posto e as pessoas que 
recebem benefícios fede-
rais, como Bolsa Família, 
por exemplo, também te-
rão seu benefício atrelado 
a este cadastro, que será 
unificado, futuramente, 
visando maior agilidade 
em todos os processos. 
Por isso, a iniciativa é tão 
importante. Para participar 
do cadastro, o munícipe 

análise diária dos espaços 
coletivos.
Segundo o prefeito Agui-
lar Junior, presente o ob-
jetivo maior da brigada e 
destes encontros é a mobi-
lização de servidores para 
a eliminação de criadouros 
nos locais de trabalho tam-
bém. 
“O intuito principal é fa-
zermos nossa lição de 
casa. Precisamos visitar 
nossos espaços públicos e 
casas todos os dias. Esta é 
uma luta de todos nós. 
Neste sábado, realizare-
mos um Cata-Treco no 
bairro Sumaré. Temos fei-
to nossa parte e precisa-
mos que toda a população 
também colabore”, ressal-
tou.
Caraguatatuba conta tam-
bém com a Sala de Situ-
ação, que também acon-
tece mensalmente com o 
objetivo de monitorar o 
Índice de Densidade Lar-
vária (IDL) nos bairros e 
definir novas estratégias, 
bem como qualificar os 
profissionais de saúde que 
atuam no atendimento dos 
pacientes que possuem 
diagnóstico positivo para 
a doença.
Nos bairros, as ações con-
tinuam e depois do Rio 
do Ouro, uma força tarefa 

cedimentos.
“Com o Urbanismo 
Itinerante especial, 
os                       Arquitetos e 
Engenheiros ficarão mais 
por dentro e atualizados 
sobre os processos da pre-
feitura, facilitando os seus 
trabalhos”, comenta Wil-
ber                      Cardozo, 
secretário de Urbanismo 
de Caraguatatuba.
Ainda de acordo com ele, 
já foi definido um crono-
grama de atendimento do 
Urbanismo Itinerante para 
2020 que deve chegar em 
11 bairros.
Cronograma do Urbanis-
mo Itinerante 2020
24/02 – Travessão (Praça 
do Centro Cultural)
06/03 – Centro (Praça do 
Museu)
17/04 – Olaria (Praça do 
Olaria)
08/05 – Golfinho e Praia 

das quais uma teórica, em 
que o aluno não pode fal-
tar. As demais aulas serão 
práticas. As aulas no Cras 
começam dia 4 de feverei-
ro, das 13h às 16h (sempre 
às terças) e na Casa do Be-
lém, no dia 5, das 13h às 
16h (sempre às quartas).
Serão ensinadas técnicas 
de elaboração de vários 
tipos de pães, bem como 
orientação do processo de 
embalagens e comerciali-

no último final de semana.
A operação, realizada nas 
noites de 24 e 25 de ja-
neiro,  teve como objetivo 
verificar o cumprimento 
da legislação municipal e 
combater irregularidades.
Ao todo, oito estabeleci-

O portão de acesso ao pú-
blico será aberto uma hora 
antes do início da partida. 
Não é permitida a entrada 
de instrumentos musicais 
(somente com autorização 
prévia da Polícia Militar), 
capacetes, copinho de 
água fechado, guarda-chu-
vas e bebidas, alcoólicas 
ou não, em garrafa ou la-
tinha.
A organização recomenda 
que os torcedores não dei-
xem para trocar os ingres-
sos na última hora, já que 
a expectativa é que o giná-
sio do Abaeté fique lotado 
para a partida.
Pontos de troca:
– Ginásio da CTI (Rua das 
Três Meninas, S/N). Horá-
rio: das 8h30 às 18h – In-
gressos disponíveis: 200
– Sorridents (Rua Conse-
lheiro Moreira de Barros, 
49, Centro). Horário: das 
8h30 às 18h – Ingressos 
disponíveis: 100
– Loja do Burro no Tauba-
té Shopping (Av. Charles 
Schnneider, 1700 – Vila 
Costa). Horário: 12h às 
20h – Ingressos disponí-
veis: 300
– Via Auto Shopping (Av. 
Dom Pedro I, 7231 – Esto-

que ficou com Giovanna 
Silva, campeã na categoria 
infanto-juvenil, e com Ra-
fael Jesus, terceiro coloca-
do na categoria infantil.
O próximo compromisso 
da equipe será no Desafio 
Sesc Verão de Ciclismo, 
prova que será realizada 
no dia 9 de fevereiro, nas 
imediações do Parque das 
Águas, em Sorocaba.

deve levar comprovante 
de endereço recente, do-
cumentos de todos os mo-
radores do endereço (CPF 
e RG) e cartão SUS. “Não 
é necessário que todos os 
moradores do endereço es-
tejam presentes, um repre-
sentante da família pode 
levar os documentos dos 
demais moradores daque-
le endereço”, explicou a 
secretária Valéria. Na oca-
sião, a equipe da Secreta-
ria de Saúde preencherá 
um questionário do Mi-
nistério da Saúde com os 
dados do morador. “Con-
tamos com a presença de 
todos, para que possamos 
oferecer um atendimento 
cada vez melhor na Aten-
ção Básica de nosso muni-
cípio”, concluiu a secretá-
ria de Saúde.

será realizada no bairro do 
Sumaré no próximo sába-
do (01/02). 
Um batalhão de agentes 
estará fiscalizando as re-
sidências e eliminando os 
criadouros.
Somente na ação do Rio 
do Ouro foram vistoriados 
1.600 imóveis e recolhidos 
mais de três caminhões de 
entulhos com a Operação 
Cata-Treco.
Agentes são identificados
A Prefeitura de Caraguata-
tuba alerta aos munícipes 
para permitirem a entrada 
dos agentes da Campanha 
Minha Família Sem Den-
gue nas residências.
Todos estes profissionais 
possuem identificação e 
utilizam uniformes padro-
nizados. Eles fiscalizam 
as residências em duplas 
e contam com veículos da 
Secretaria de Saúde.
“Em caso de dúvidas, ligue 
para a Secretaria de Saúde. 
Não podemos deixar pes-
soas más intencionadas 
atrapalharem o trabalho de 
fiscalização e controle da 
dengue em nossa cidade”, 
disse o secretário de Saú-
de, Amauri Toledo.
O telefone para informa-
ções sobre os agentes é o 
Disk Dengue 3887-6085 
ou pela Central 156.

das Palmeiras (Av. Do-
mingos Martins Cabrera, 
260)
19/06 – Pegorelli (Núcleo 
Reinaldo Honorio)
03/07 – Rio do Ouro 
(EMEI / EMF Profª Aida 
de Almeida)
14/08 – Perequê Mirim 
(Praça do Perequê Mirim)
04/09 – Jetuba e Capricór-
nio (Feira do Artesão)
16/10 – Morro do Algodão 
(Praça do Cruzeiro)
06/11 – Tinga (UBS Tin-
ga)
14/12 – Sumaré (Fundacc)
Serviço
Urbanismo Itinerante es-
pecial para Arquitetos e 
Engenheiros
Local: Secretaria de Edu-
cação
Endereço: Avenida Rio de 
Janeiro, 860 – Indaiá
Horário: Das 15h às 16h30
Entrada: Gratuita

zação dos produtos.
Serviço:
Curso de Padaria Artesa-
nal
Cras São Gonçalo (15 va-
gas)
Rua Camilo Gomes Quin-
tanilha, 60
Telefone: 3631-1494
Casa Helena Cadorini 
Monteiro (15 vagas)
Rua Luís Quintiliano de 
Souza nº 59
telefone: 3622-1659

mentos foram notificados. 
Entre as irregularidades 
estavam  perturbação do 
sossego, ocupação do pas-
seio público, falta de Auto 
de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) e falta 
de inscrição municipal.

ril) Horário: 10h às 19h – 
Ingressos disponíveis: 200
– App “Vôlei Taubaté” – 
Ingressos disponíveis: 300 
(levar o ticket de reserva e 
mais um brinquedo.)
Cota preferencial:
Para todos os jogos da 
temporada 19/20, serão re-
servados 10% dos ingres-
sos colocados para a troca 
para atender as pessoas de 
grupos especiais, ou seja, 
pessoas com deficiência 
(PCD), idosos com idade 
igual ou superior a 60 anos, 
gestantes e pessoas acom-
panhadas por crianças de 
colo (Lei nº 10.048, de 8 
de novembro de 2000). Os 
mesmos deverão apresen-
tar, no momento da troca, 
documentos comprobató-
rios de sua necessidade de 
atendimento prioritário.
Caso não seja apresentado 
nenhum documento que 
comprove tal necessida-
de, caberá a organização 
decidir se pode ou não re-
alizar a troca. Além do do-
cumento comprobatório, 
o torcedor de necessidade 
especial também deverá 
apresentar o seu CPF e as 
doações correspondentes a 
quantidade de ingressos.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando 
têm que permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões 
e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenha ameaças de perigo. A 
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade 
incontrolável, provocando diversas reações na parte física, como aumen-
to dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante 
comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inú-
meras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe 
um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustro-
fobia devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses 
distúrbios.  

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O homem que teme sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

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

Livro D-25, FLS. nº 142, Termo nº 7152
Faço saber que pretendem se casar CARLOS ALBERTO PEREIRA e MARY ÉLLEN DOS SANTOS LEMOS, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tre-
membé-SP, nascido em 08 de janeiro de 1998, de profissão mecânico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Oswaldo Teodoro da Silva, nº 627, Aterrado, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de LUIZ CARLOS PEREIRA, natural de 
Taubaté/SP e de REGINA MÁRCIA DOS SANTOS VIRGINIO SILVA, de 49 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data 
de 07 de novembro de 1970, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 
26 de abril de 2000, de profissão vendedora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua José Júlio da Cruz, nº 62, 
Parque Novo Mundo, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha de WAGNER LUIZ FERREIRA LEMOS, de 39 anos, natural 
de São Paulo/SP, nascido na data de 06 de maio de 1980, residente e domiciliado em Portugal e de CARLA CRISTINA DOS 
SANTOS LEMOS, de 35 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 26 de dezembro de 1984, residente e domiciliada 
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. 

Oficineiros do
ensino integral

de Taubaté passam
por formação

A Prefeitura de 
Taubaté iniciou 
esta semana as for-

mações para 750 oficinei-
ros do ensino em tempo 
integral da rede municipal.  
As atividades de formação 

vão até o dia 3 de feverei-
ro.
Através dessas formações, 
os profissionais aprendem 
como elaborar as oficinas 
que são direcionadas aos 
alunos do ensino funda-

mental  no ano letivo de 
2020.  
Os temas abordados são: 
artes, esportes, dança, in-
formática, estudos, lín-
guas estrangeiras, música 
e teatro, entre outros.

Taubaté retoma
Arrastão Xô Mosquito

Feira de cães e gatos em 
Pinda garante adoção e 

posse responsável

Ginástica Rítmica de 
Taubaté faz capacitação 

com treinadora da seleção

Aulas de Yoga, Tai chi pai 
lin e meditação se iniciam 

no CPIC em Pinda

O Arrastão Xô Mos-
quito vai ser reto-
mado em Taubaté.

Durante esta semana serão 
priorizados os bairros da 
Estiva e Vila Velha 2 em 
função de registros mais 
recentes de casos confir-
mados de dengue e de uma 
prévia da Análise de Den-
sidade Larvária (ADL).
A operação é realizada por 
meio de uma parceria en-
tre as secretarias de Saúde 

A primeira Feira de 
Adoção de Ani-
mais de Pindamo-

nhangaba em 2020, ocor-
rida dia 25 de janeiro, na 
Praça Sete de Setembro, 
foi um grande sucesso, de 
acordo com os organiza-
dores.
A iniciativa, realizada pe-
las instituições Proteja o 
Focinho, Associação Jaya 
e Adote, contou com o 
apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, e fechou o 
dia com oito animais ado-

O Sesc Taubaté re-
cebeu a treinadora 
da Seleção Brasi-

leira de Conjunto de Gi-
nástica Rítmica, Camila 
Ferezin, em uma aula de 
capacitação à modalidade.
 As ginastas que repre-
sentam Taubaté estiveram 
presentes. Neste ano, 23 
meninas integram tanto 
as categorias de conjunto 

As aulas do Cen-
tro de Práticas 
Integrativas e 

Complementares (Cpic) 
de Pindamonhangaba já 
começaram, com horá-
rios flexíveis e práticas de 
exercícios que estimulam 
o corpo e a flexibilidade. 
“Yoga significa conexão, 
união, e o principal obje-
tivo da prática é fazer que 
nos reconectemos com 
nossa essência, fortalecen-

e de Serviços Públicos. 
Entre os objetivos  está o 
recolhimento de materiais 
inutilizados ou reciclá-
veis que possam se tornar 
focos de proliferação do 
mosquito transmissor da 
dengue, zika, chikungunya 
e febre amarela.
Um carro de som começou 
nesta segunda-feira, dia 27 
de janeiro, a circular pelas 
ruas da Estiva para infor-
mar sobre a passagem do 

tados, sendo três gatos fi-
lhotes, três cães filhotes, e 
dois cães adultos.
Segundo os representantes 
das instituições, mais im-
portante que a quantidade 
de animais adotados, é a 
transmissão da mensagem 
da conscientização – po-
der informar às pessoas a 
necessidade da adoção e 
da posse responsável.
Ainda de acordo com os 
organizadores, para os ani-
mais menores de seis me-
ses, o futuro proprietário 

quanto as individuais, mas 
competitivamente, apenas 
o infanto-juvenil e o juve-
nil disputarão as catego-
rias de conjunto, as demais 
categorias trabalharão o 
individual. A programação 
de competições para 2020 
está focada na Copa São 
Paulo e algumas filiações, 
além dos Joguinhos Aber-
tos que provavelmente 

do o corpo e a mente, por 
meio da respiração e da 
meditação,” afirma a coor-
denadora do Cpic, Tician-
na Gama Santana.
As aulas de Yoga acon-
tecem toda terça-feira e 
quinta-feira, das 8h30 às 
9h30. A partir do dia 4 de 
fevereiro, terão início as 
turmas de yoga nas terças, 
às 15h30.
Além do Yoga, o Cpic 
também conta com turmas 

caminhão cata treco.
Foi preparado um crono-
grama para ser executado 
ao longo de 2020.
Nos primeiros 18 dias de 
2020, o município já soma 
29 casos confirmados de 
dengue, sendo 23 autócto-
nes e 6 importados.
Arrastão Xô Mosquito 
2020
Dias 30 e 31 de janeiro – 
Vila Velha 2
Horário – das 8h às 16h

assinou o termo e pagou 
uma taxa simbólica para 
castração. A medida, de 
acordo com os responsá-
veis, garante que o animal 
seja castrado e, com isso, 
os                          grupos 
atingem alguns dos objeti-
vos da posse responsável, 
que visa diminuir o aban-
dono e a cria indesejável.
Eles destacaram que tam-
bém é importante o ter-
mo de posse responsável, 
pois o animal se torna “um 
membro da família”.

participarão  com a cate-
goria de até 14 anos.
Inscrições
As inscrições para a mo-
dalidade começam a partir 
de 2 de fevereiro no perí-
odo da tarde, das 14h às 
19h, para meninas a partir 
dos 6 anos de idade. Inte-
ressados devem ir até o gi-
násio do Parque Monteiro 
Lobato, na Vila Costa.

de Tai chi pai lin e Medi-
tação. As aulas de Tai chi 
pai lin retornam no dia 4 
de fevereiro e serão toda 
terça-feira às 14h30.
A Meditação já está ocor-
rendo e os encontros são 
todas as sextas-feiras, das 
8h30 às 9 horas.
O Cpic fica na Rua Dr. 
José Luiz Cembranelli, 
1005, Parque das Nações, 
ao lado da Secretaria de 
Saúde.


