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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 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 Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos
Federais, Estaduais e Municipais.
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No ano passado Isaías
desenvolveu um dispositivo de
alerta de deslizamentos de
terra e agora o projeto foi
ampliado para a área socialO
estudante de Ubatuba Isaías
Campos Júnior participou no
final do setembro da
FENECIT – Feira Nordestina
de Ciência e Tecnologia,
realizada em Recife. Isaías
foi o único estudante da
Região Sudeste a participar
da Feira, ficando com o
segundo lugar no geral na
categoria exatas. No ano
passado Isaías desenvolveu
um dispositivo de alerta de
deslizamentos de terra e agora
o projeto foi ampliado para a
área social. Isaías conta que
agora com o novo projeto, o
SISMAR - Sistema Integrado

a Sensores de Monitoramente
de Área de Risco, o objetivo
é trabalhar em conjunto com
a comunidade, orientando
sobre situações que podem
evitar deslizamentos como
ocupações desordenadas,
desmatamento, acúmulo de
lixo e entulhos, entre
outros. Além de ser o
segundo colocado, Isaías
também recebeu menção
honrosa por trabalhar em área
social e o credenciamento
para o MOCCINN –
Movimento Científico Cultural
do Norte e Nordeste. No dia
22 de outubro Isaías
apresentará seu projeto na
MOSTRATEC – Mostra de
Tecnologia, que será realizada
no Rio Grande do Sul, com a
presença de representantes de

mais de 20 países.Alerta de
deslizamentoO sistema
funciona como um interruptor
normal. Isaías utilizou um
cano de PVC revestido por
dentro com uma placa
metálica e um pêndulo ligado
ao polo de energia. Quando o
pêndulo encosta na placa ele
leva a energia ao sistema de
a l e r t a .
“O objetivo principal do
projeto foi criar um dispositivo
de alerta à população
moradora de encostas, onde
os deslizamentos de terra são
frequentes e podem ocasionar
óbitos. Assim, a partir de um
sinal luminoso e sonoro, os
habitantes teriam tempo de
sair de suas moradias e
sobreviver a tal fato”, explica
Isaias.

Estudante de Ubatuba é
segundo colocado em Feira

de Tecnologia

Ubatuba está entre os 100
primeiros municípios do
Estado de São Paulo inscritos
no Sistema Nacional de
CulturaEm ofício recebido
recentemente pelo prefeito
de Ubatuba, o Ministério da
Cultura o parabeniza pela
integração do município ao
Sistema Nacional de Cultura
(SNC).No ofício dizia:
“Parabenizo Vossa
Excelência pela integração do
Município de Ubatuba-SP ao
Sistema Nacional de Cultura
(SNC) e encaminho a via
original do Acordo de
Cooperação Federativa do
SNC e a cópia da publicação
no Diário Oficial da União de
seu extrato”.Ubatuba está
entre os 100 primeiros
municípios do Estado de São
Paulo, inscritos no Sistema
Nacional de Cultura. O
Sistema Municipal de Cultura
será constituído pelo seguinte

tripé: Conselho Municipal de
Cultura, Plano Municipal de
Cultura e Fundo Municipal
de Cultura. Com isso,
Ubatuba está habilitada a
receber os benefícios do
Sistema Nacional de Cultura
a partir de
2013.HistóricoPara que
Ubatuba pudesse integrar o
SNC, foi realizada a 1ª
Conferência Municipal de
Cultura, que aconteceu em
2009. Em junho deste ano
aconteceu a 2ª Conferência,
no Auditório da Unitau, com
a realização da Pré-
Conferência nos dias 14, 18
e 20 de junho. As pessoas
que participaram
efetivamente da 2ª
Conferência formaram uma
comissão que vem discutindo
semanalmente o Plano
Municipal de Cultura, desde
o dia 4 de julho, buscando
promover o embasamento

dos itens exigidos pelo
Ministério para concluir todo
o processo.No último dia 16
de julho, a Prefeitura de
Ubatuba, juntamente com a
Fundart e o Ministério da
Cultura promoveram o
Seminário Regional sobre o
Sistema Nacional de Cultura,
onde se discutiram todas as
implicações para a inserção
do município no Sistema
N a c i o n a l ,
com a presença de Valério
Bemfica, chefe da
representação regional de
São Paulo (MinC);
 Frederico Roth,
representante da UNESCO
junto ao MinC e Mônica
Fonseca Wexell da
representação regional do
MinC. Oito municípios do
Litoral Norte e Vale do
Paraíba marcaram presença
em Ubatuba no importante
evento regional.

Ministério parabeniza o
prefeito de Ubatuba por
integração ao Sistema

Nacional de Cultura

Miscelânea
Curiosidades

A primeira mulher a atravessar o Atlântico, pilotando um avião, foi a norte-americana Amélia
Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos, de costa a costa. Amélia Earhart
despareceu no Pacífico, em 1937, quando tentava ser também a primeira a completar uma
volta em redor da Terra, circulando o Equador.

O Conselho de Segurança da ONU é formado por quinze países, dos quais cinco têm lugar
permanente: Estados Unidos. Rússia, Grã-Bretanha, França e China. Os dez restantes são
eleitos a cada dois anos, em sistema rotativo.

A primeira lei de trânsito chamava-se Lei da Bandeira Vermelha e foi promulgada em 1836,
na Inglaterra. Além de limitar em 10 quilômetros por hora a velocidade máxima, obrigava a
que o carro fosse precedido por um homem portando uma bandeira vermelha para\alertar os
pedestres, a no mínimo 60 metros de distância.

A data da Páscoa Cristã no Ocidente é o primeiro domingo após a primeira lua cheia do
equinócio da primavera. Se a lua cheia cair em um domingo, o da Páscoa será o seguinte. Isto
faz com que o domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 25 de abril. Esta norma fixou-se
após muitas controvérsias. Após o século VIII.

Está parado há mais de 50 anos na ONU o projeto de um novo calendário em que todos os
meses começariam em domingo e terminariam em sábado. Cada dia de cada mês cairia
sempre no mesmo dia da semana. Teria 13 meses de 28 dia. O novo mês teria o nome de Sol
e seria intercalado entre junho e julho.

Humor

Dois argentinos chegaram ao Brasil sem nenhum dinheiro. Nas primeiras horas da manhã, um
diz para o outro:
- Vamos nos separar e pedir dinheiro na rua! E no final da tarde, nós nos encontramos para
saber quanto dinheiro ganhamos!
E cada um vai para um lado. Ao cair da tarde eles se encontram e um pergunta para o outro:
- Quando você ganhou?
- Eu ganhei 30 reais!
- E como você fez para ganhar isso?
- Eu fui ao parque e falava: Tenho três criancinhas para sustentar e eu preciso de ajuda. E
você quanto ganhou?
- Eu ganhei 2.000 reais!
- Nossa! Exclamou o outro. E o que você falava pra ganhar tudo isso?
- Eu falava: Ajuda-me, me faltam apenas 50 reais pra comprar uma passagem pra eu voltar
para a Argentina!
Mensagens
Quanto maiores somos em humildade, tanto mais próximos estamos da grandeza.

A humildade mão pode ser apanhada por nenhuma paixão, nem a ira pode molestá-lo, nem
mesmo o desejo de glória.

O humilde e o tímido costumam seguir caminhos seguros, a coragem segue caminhos elevados.

Mais importante que adquirir uma grande sabedoria é a humildade na hora de transmiti-la.

Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é
impossível ser feliz.

Essas depressões por vezes ou por outros descobrirem os seus defeitos, não têm fundamento...
Pede a verdadeira humildade.

Essas falsas humildades é comodismo, assim, tão humildezinho, vais abandonando direitos
que são deveres.

É preciso permitir que alguém nos ajude, nos apoie, nos de forças para continuar. Se aceitamos
este amor com pureza e humildade, vamos entender que o amor não é dar ou receber, é
participar.

Aprender uma coisa significa entrar em contato com um mundo do qual não se tem a menor
ideia. É preciso ser humilde para aprender.

A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade.

Pensamentos
O orgulho divide os homens a humildade une-os.

Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.

Deus protege e liberta o homem humilde.

A vida é uma longa lição de humildade.

Nada dura tanto exceto as mudanças.

O futuro não é mais do que costuma ser.

O homem que pensa senão em viver, não vive.

Não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos.

Felizes são os cães que pelo faro descobrem os amigos.

Não se ache horrível de manhã, acorde depois do meio dia.

As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à morte.

Arrependo-me muitas vezes de ter falado, nunca de ter calado.

O dinheiro não é tudo na vida e geralmente nem o suficiente.

A estrada da vida só tem espinhos quando andamos sozinhos.

Feliz é aquele que não sabe o que significa saudade.

O melhor lenço para uma lágrima é o sorriso da mulher amada.
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A Secretaria de Educação
de Tremembé dá início
nesta segunda-feira, 8 de
Outubro, à terceira edição
da Jornada Pedagógica,
evento que tem o objetivo
de promover uma
formação continuada aos
professores da Rede
Municipal de Ensino. Até
o dia 11, a Jornada
Pedagógica 2012
promete reunir mais de
400 profissionais de 17
escolas do município
entre professores,
diretores, coordenadores,
estagiários e auxiliares.A
iniciativa encontra seus
fundamentos em grandes
nomes da educação no
país para transmitir novos
conhecimentos aos
profissionais da área,
sempre priorizando um
ensino cada vez mais rico
em conteúdo e qualidade
para os alunos. O evento
realiza uma verdadeira
atualização de

informações e também
propõe uma reflexão da
prática docente, criando
novas estratégias de
trabalho no sistema
educacional.Este ano, a
Jornada conta com a
presença do professor
José Francisco Pacheco
de Almeida, fundador da
chamada Escola da Ponte,
referência em educação,
localizada em Portugal.
Fabiano Brum, consultor
e conferencista nas áreas
de motivação, marketing,
vendas, gestão da
qualidade e recursos
humanos, fará uma
palestra abordando o tema
“Profissão Educador:
Desafio, habilidades e
atitudes para o sucesso”.
O professor Vasco
Moretto, doutorando e
mestre em didática pela
Universidade Laval de
Quebec (Canadá),
licenciado em Física pela
Universidade de Brasília

(UNB), pós-graduado e
especialista em Avaliação
Institucional pela
Universidade Católica de
Brasília, completa o
quadro de palestrantes.A
Jornada Pedagógica 2012
também envolverá os
educadores de Tremembé
em oficinas pedagógicas,
impulsionando mais uma
alternativa de
aprendizado.Além do
conteúdo transmitido no
evento, a Jornada ainda
premiará na noite do dia
10 de Outubro, os
melhores projetos
educacionais idealizados
pelos professores da
Rede Municipal de
E n s i n o .
O encerramento das
atividades acontece na
noite do dia 11, com uma
celebração especial
reservada entre os
professores da Rede
Municipal de Ensino de
Tremembé.

Tremembé: 3ª Jornada
Pedagógica começa nesta

segunda

A escola municipal Profª Ruth
Azevedo Romeiro, que fica
no Loteamento Delta,
realizou no dia 05 de outubro,
a II feira de ciências. O
evento teve como objetivo
despertar a curiosidade, o
senso crítico e aprimorar a
interação com o grupo e
também estimular as práticas
de investigação junto à
comunidade escolar.A escola
possui 260 alunos, os quais
apresentaram as experiências
e pesquisas realizadas.

Participaram do evento
alunos, pais e familiares.”A
feira foi um evento muito
importante, pois antigamente
não tínhamos tantas
informações e o bacana foi as
crianças nos passando este
saberes, fiquei muito satisfeito
e emocionado”, conta um pai
que participou da feira de
ciências.A gestora de
educação básica, Edma
Cardoso Bacelar Silva, conta
que a feira é um projeto que
existe há dois anos na escola

e esse ano o tema foi a
alimentação saudável,
e cada professor elaborou o
projeto de acordo com o
conteúdo proposto para
cada sala. “O objetivo da
feira é colocar os alunos
como pesquisadores do
conteúdo. A experiência e a
pesquisa fazem deles
construtores da
aprendizagem, onde eles
apresentam o conteúdo e a
p e s q u i s a ” ,
finaliza a gestora.

Escola Profª Ruth
Azevedo Romeiro realiza

II feira de ciência

“A Prefeitura oferece à
população mais de 500
exames de mamografia por
mês”A Prefeitura de
Pindamonhangaba e o
Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher iniciou,
nesta segunda-feira (8), a
programação do “Outubro
Rosa”.  O evento será
desenvolvido em
comemoração ao “Mês de
Prevenção ao Câncer de
Mama” no município. O
evento é comemorado na
cidade desde 2009, quando
foi implantado no Vale do
Paraíba pela ONG
O r i e n t a v i d a . E m
Pindamonhangaba, durante
todo o mês, diversas ações
vão lembrar a campanha.O
prefeito João Ribeiro apoia a
causa e acredita na
importância de dar
continuidade ao projeto.
“Estamos no quarto ano de
comemorações do Outubro
Rosa em Pinda, é importante
que a cada ano a campanha
tenha uma maior adesão e
que todos se conscientizem
da importância de prevenir a
doença. A prevenção sempre
é a melhor saída”, afirma o
prefeito.As ações de
conscientização acontecem
durante todo o mês de
outubro e têm encerramento
no dia 28, com missa na
igreja do Santana, às 19
horas. “Essa campanha é um

meio da mulher conseguir
detectar se tem algum
problema, nós trabalhamos a
prevenção do câncer, porque
depois que existe o nódulo
começa uma corrida a favor
da saúde para que não
desenvolva a doença. A
intenção da campanha é fazer
um alerta para que a doença
seja prevenida”, explica a
presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher, Ana Maria Brás
Cavalcante.A Prefeitura de
Pindamonhangaba, através
da Secretaria de Saúde,
disponibiliza vários recursos
para a prevenção da doença.
No município são
disponibilizados mais de 500
exames de mamografias de
rastreamento. Através dele é
feita a descoberta de doenças
da mama, como alterações
funcionais benignas, ou
mesmo um câncer de
mama. Mais informações
podem ser obtidas pelo
telefone 36431607.”Nós
temos um número muito
elevado de exames, mas
temos muitos faltosos e isso
prejudica o atendimento e
outras mulheres que precisam
fazer o exame. A população
precisa ajudar o trabalho que
é realizado no município”,
ressalta Ana Maria.Nesta
quarta-feira (10), às 10
horas, acontece a abertura
oficial do evento, no auditório

Pindamonhangaba inicia
programação do

Outubro Rosa
da Prefeitura. Durante toda a
semana serão realizados os
eventos da semana do
Outubro Rosa e, no dia 17,
às 19h30, acontece a sessão
solene, na Câmara de
Vereadores.As Leis federais
11664/08, que garante
Mamografia às mulheres a
partir de 40 anos pelo SUS;
8922/94 que oferece à
pessoa que tem câncer ou
possuidor de dependente
(junto ao INSS ou Imposto
de Renda) poderá sacar o
FGTS e PIS; e a lei 9797/99
que garante a reconstrução
Mamária pelo SUS, serão
debatidas e esclarecidas
durante a programação do
Outubro Rosa. Outubro
Rosa O Outubro Rosa
surgiu há mais de 10 anos na
Califórnia, o mês foi
escolhido para a luta contra
o câncer de mama, um
esforço mundial para
conscientizar e mobilizar a
sociedade para o combate à
doença. A ideia é alertar a
população feminina sobre a
importância da realização do
auto-exame e mamografia
p e r i ó d i c a ,
para todas as mulheres com
mais de 40 anos, para
diagnóstico precoce,
ressaltando que o exame é o
melhor meio para detectar
tumores ainda em fase inicial,
possibilitando a cura até 95%
dos casos.

No feriado de 12 de
Outubro, o Teatro Grande
Hotel terá apresentações do
consagrado espetáculo de
teatro-musical da Cia.
Filarmônica.O espetáculo
Beatles Segundo Cia
Filarmônica abre a agenda,
no sábado (13/10), trazendo
ao palco os consagrados hits
do quarteto de Liverpool
com Yesterday, I hard day’s
night, I wanna hold your
Hand, Something e outras
não tanto executadas como
Golden Slumbers.Com
interpretação de Daniel
Malozzi nos vocais, a Cia
Filarmônica conta o
brilhantismo de um quarteto
de cordas, trompa,
trombone, trompete, oboé,
clarinete, flauta, violão,
guitarra, teclado, bateria,
guitarra e contrabaixo, que
dão ao repertório uma
interpretação nova.Beatles
Segundo Cia Filarmônica há
oito anos na estrada e com
total de público de 300 mil

pessoas, busca trazer aos
palcos não mais um show de
covers, mas um espetáculo
que une homenagem a essa
banda, com a irreverência da
dupla Jica e Turcão que além
de roadies, que invadem o
palco com bolas de sabão e
artefatos cênicos como um
submarino amarelo, bonecos
caricaturados dos Beatles e
o famoso gerador de
caracteres com a bolinha
dançante, que leva toda a
plateia a cantar.Beatles
Segundo Cia Filarmônica são
criação, produção e direção
geral de Marcos Fentanes,
com realização da IT
Produções.Fentanes, que
durante 08 anos foi
responsável pela
programação do Teatro
Mambembe, por onde
passou grandes nomes da
MPB e cia teatrais, nas
décadas de 80 e 90, seguindo
a tradição buscou unir num
mesmo palco novas
possibilidades musicais e

cênicas que trouxesse toda a
representatividade dos filmes
que marcaram a história do
cinema nacional.Nesta
apresentação sobem ao
palco Daniel Malozzi (voz),
Osmar Murad (baixo
elétrico), Bibo Bueno
(guitarra), Turcão (violão),
Jica (percussão), Gel
Fernandes (bateria), Flávio
Fernandes (piano), Dan
Tolomony (primeiro violino),
Eryck Giacon (segundo
violino), Rafael Martinez
(viola), Renato Sá
(violoncelo).A apresentação
de Beatles Segundo Cia
Filarmônica acontece às 20h,
com ingressos a R$ 40,00
(meia) e R$ 60,00 (doadores
de 1 kg de alimento não
perecível) e estão à venda na
bilheteria do Teatro Grande
Hotel e no Posto Shell do
Capivari. Informações pelos
telefones (12) 3663-3369.
Teatro Grande Hotel fica na
Av. Frei Orestes Girardi,
3549 – Vila Capivari

Campos do Jordão: Sábado
do feriado terá show da Cia.

Filarmônica

Até 25 de novembro, o
Palácio Boa Vista recebe
mais uma exposição sazonal
reunindo peças do acervo
dos três palácios do governo,
tendo como título ”O
Palácio, A Casa, O Museu
- Percepção, Memória,
Imaginação”.O público
poderá conferir peças de
mobiliário artístico português
e brasileiro dos séculos
XVII, XVIII e XIX, objetos
de uso doméstico em
porcelana e prata,  uma rara
coleção de acervo religioso
como oratórios, camas
conventuais, imaginária e
objetos litúrgicosDurante a
mostra o público também
poderá conhecer através de
copias de documentos um
pouco história da construção
desse ponto turístico, que
teve o início da sua
construção em 1938, com o
interventor Adhemar de

Barros, tendo as obras
paralisadas em 1941 e sua
finalização apenas em 1464,
tornando-se o Palácio de
Inverno do Governo de São
Paulo. Com o passar dos
anos, esse monumento
localizado numa área de 3 mil
m ² ,
divididos em 105 cômodos,
em 35 ambientes também se
tornou palco do Festival de
Inverno de  Campos do
Jordão e tornar-se um dos
museus do  Acervo Cultural,
ligado ao Governo do Estado
e receber grandes obras
modernistas do século XX,
além de peças dos
séculos  XVII, XVIII e
XIX.”Ao contar a história do
Palácio, pretende refletir a
respeito dos vários usos do
Boa Vista:
O Palácio, a casa e o museu.
Através de um passeio pelos
seus ambientes, revelar

cotidianos vividos, e
proporcionar a observação
dos objetos em seu conjunto,
os padrões de formas e suas
origens, as aproximações de
estilos entre as peças, o gosto
e suas interpretações”,
destaca a curadora do
Acervo Cultural, Ana Cristina
Carvalho.A exposição “O
Palácio, A Casa, O Museu
- Percepção, Memória,
Imaginação” está aberta ao
público de quarta a domingo
e feriados,
das 10h às 12h e das 14h às
17h , com entrada franca.
Grupo acima de 10 pessoas:
de quarta a sexta, às 9h, 11h
e 14h com agendamento pelo
e -
mail monitoria@sp.gov.br Outras
informações pelo telefone
(11) 2193-8282.Palácio Boa
Vista fica na Avenida Dr.
Adhemar de Barros, 3.001 –
Alto da Boa Vista.

Exposição sazonal do
Palácio vai até 25 de

novembro

Nos finais de semana de
outubro, comemorando o
mês da Criança, o
Departamento de Turismo
da Prefeitura oferecerá
um passeio divertido e
instrutivo para toda a
família: o City Tour
Histórico Cultural,
através do projeto
“Conheça a Sua Cidade”
.Aos sábados (13, 20 e
27), o trenzinho do City
Tour sairá da Praça
Monsenhor Marcondes,

das 9h às 13 horas. Aos
domingos (14, 21 e 28),
o ponto de saída será o
Bosque da Princesa,
 das 13h às 17 horas.
O passeio é gratuito e
passa pelos prédios do
centro da cidade, quando
monitores treinados pelo
Departamento de Turismo
contam um pouco da
história de
Pindamonhangaba. “O
projeto Conheça a Sua
Cidade tem como meta a

sensibilização do
m u n í c i p e . Q u a n d o
conhece a história e as
belezas de sua cidade, a
população valoriza, cuida
e preserva,
 além de passar esse
conhecimento a frente,
envolvendo a toda a
c o m u n i d a d e ” ,
 explicou a diretora do
Departamento de
T u r i s m o ,
 Rebeca Guaragna
Guedes. 

Mês da criança terá City
Tour gratuito

Dia das Crianças terá
atividades no ‘João do

Pulo’ na sexta

O Dia das Crianças terá
comemoração especial em
Pindamonhangaba na sexta
(12) no Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira (João
do Pulo) e no dia 21 de
outubro no Centro Esportivo
José Ely Miranda (Zito) das
11h às 18h. As atividades
recreativas serão
monitoradas por professores
da Secretaria de Esporte e
Lazer da Prefeitura de
Pindamonhangaba .As
comemorações terão
apresentações de danças,
brinquedos infláveis, teatro,
brincadeiras, jogos,
atividades esportivas,

diversão na piscina e oficinas
de pipa e de circo. As
atividades nas piscinas são
para crianças acima de 7
anos que levarem os trajes de
banho. Os menores de sete
anos terão que estar
acompanhados dos pais para
entrarem na piscina. 
Haverá, ainda, no “João do
P u l o ” ,
o trenzinho do Turismo, que
levará as crianças,
gratuitamente, para passear
pelas ruas de
Pindamonhangaba e
conhecer um pouco da
história de nossa cidade por
meio de seus prédios

históricos.ATRAÇÕES
CULTURAIS:Teatro: SÓ
POR CAUSA DE UM
DENTINHO, Cia Arte
Ofício (Taubaté)Dia 12 de
outubro,·        Horário: as 
15h00·        Local: C.E.João
do PuloOFICINA
CIRCENSE COM
M A L A B A R E S ,
MONOCICLO E PERNA
DE PAU, com o Palhaço
AlegritoDia 12 de
outubro,·Horário:  das
11h00– 13h00·  Local:
C.E.João do Pulo 
·Dia 21 de outubro Horário: 
das 11h00 13h00  Local: 
C.E Zito

Encerram-se na próxima
sexta-feira, 19, as inscrições
para o processo seletivo da
Escola Municipal de Ciências
Aeronáuticas – EMCA,
mantida pela Prefeitura de
Taubaté.A unidade oferece
70 vagas para o curso técnico
de manutenção de
aeronaves, que é
homologado pela Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac) e tem duração de dois
anos.As inscrições devem ser
feitas na própria EMCA,
localizada na Avenida Tomé
Portes Del Rey, 507, Vila
São José. O horário de

atendimento é das 14h30 às
22h.O candidato deve ter
idade mínima de 17 anos,
ensino médio completo, não
possuir diploma de nível
superior e ser residente em
Taubaté. A taxa de inscrição
é de R$ 32,00.Para se
inscrever o candidato deve
apresentar original e xerox do
RG, Título de Eleitor e do
comprovante de residência,
além do comprovante de
pagamento da taxa.As
provas do processo seletivo
estão marcadas para 11 de
novembro deste ano, das
7h30 às 12h30, e serão

realizadas na Escola
Municipal de Ensino
Fundamental e Médio
Professor José Ezequiel de
Souza.De acordo com o
cronograma da escola, os
resultados serão divulgados
no dia 11 de dezembro deste
ano. Já as matrículas serão
feitas no período de 14 a 18
de janeiro do próximo ano.
O início das aulas está
previsto para 23 de janeiro
de 2013.Mais informações
podem ser obtidas pelo
telefone 3608-7579 e pelo
e m a i l
emcataubate@yahoo.com.br.

Inscrições para a EMCA
encerram nesta semana

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Obras e Serviços,
informa que as reformas
em túmulos no Cemitério
Municipal podem ser
feitas até o dia 28 de
o u t u b r o
(domingo).Depois desta
data, a Prefeitura irá

realizar serviços de
limpeza no local.
O horário de
funcionamento do
Cemitério no dia 1 de
novembro (Dia de Todos
os Santos) será das 7 às
17 horas; e dia 2
(Finados), das 6 às 19
h o r a s .
O diretor de Serviços

Municipais, Sérgio
Marcondes Guimarães,
pediu a compreensão de
todos em relação aos
p r a z o s .
“É importante respeitar a
data limite,
 pois do dia 29 ao dia 31
de outubro realizaremos
uma grande limpeza no
cemitério”, informou.

Prazo para reforma em
túmulos termina dia 28


