
18  DE OUTUBRO DE 2012Página  3 A Gazeta dos MunicípiosA GAZETA DOS MUNICÍPIOS Página  218 de Outubro de  2012

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.

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

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

“Terça Insana 2012 - Antes
Que O Mundo Acabe” é a
mais recente criação da Terça
Insana e será apresentada ao
público de Ubatuba nos dias
20 e 21 de outubro Já estão à
venda na bilheteria do Teatro
os ingressos para o próximo
espetáculo a ser apresentado
no Centro do Professorado de
Ubatuba / Teatro Municipal.
“Terça Insana 2012 - Antes
Que O Mundo Acabe” é a
mais recente criação da Terça
Insana e será apresentada ao
público de Ubatuba nos dias
20 de outubro, às 21h e 21 de
outubro às 19h.Os ingressos
saem a R$ 50 a entrada
inteira e R$ 25 a meia
entrada, válida para
estudantes, maiores de 60
anos, aposentados,
professores, funcionários
públicos e clientes Porto
Seguro. A classificação
indicativa é para maiores de
14 anos.O espetáculoO
espetáculo “Terça Insana
2012 - Antes Que O Mundo
Acabe”aborda o fim do
mundo que, segundo a
profecia Maia, se aproxima.O
roteiro apresentará cenas e
textos inéditos, além de
personagens clássicas
expondo suas dúvidas a

respeito do fim do mundo. O
elenco conta com Agnes
Zuliani, Arthur Khol, Mila
Ribeiro, Renato Caldas e
Grace Gianoukas, que
também assina direção.Terça
InsanaA Terça Insana é um
projeto que apresenta vários
esquetes de um humor
inteligente e cotidiano que se
transformou, ao longo dos
últimos tempos, no mais nobre
representante da gargalhada
paulistana e hoje um produto
de exportação.A Terça
Insana consolida-se não só
como a mais bem sucedida
empreitada humorística dos
últimos tempos no Brasil, mas
como uma grife que migrou do
limitado terreno do cult para
a condição de espetáculo de
massa, sem perder de vista o
princípio básico de que o
cérebro deve rir antes da
boca.A Terça Insana surgiu,
de maneira despretensiosa,
em outubro de 2001, apertada
no pequeno palco do Teatro
Next, na Rua Rego Freitas,
um trecho pouco acolhedor e
muito suspeito do centro de
São Paulo. A idealizadora do
projeto – e até hoje a
timoneira desta nau – é a atriz
gaúcha Grace Gianoukas, que
já havia, ao longo dos anos 80,

lapidado seu talento de
comediante e show-woman
nos palcos alternativos do
Espaço Off e da casa noturna
Madame Satã. Para a
primeira temporada do
projeto, Grace teve a
habilidade de juntar vários
talentos cômicos que
andavam dispersos pela
cidade.Por apostar no novo,
a Terça Insana se converteu
também em um palco de
experimentações para um
grande número de artistas
convidados. Alguns, em
função do talento de suas
criações e de sua empatia
diante do público, foram
acomodados no elenco fixo da
casa. Este rodízio de artistas
registrado ao longo destes
anos cumpre uma das
propostas mais fundamentais
do projeto – a criação
constante, o que faz com que
novos temas e cenas inéditas
cheguem ao palco com
velocidade surpreendente.
Para que isso nunca deixe de
ocorrer, a Terça Insana faz,
de tempos em tempos,
alterações em seu elenco fixo,
o que garante aos novos
talentos a chance de
contracenar com atores
premiados e experientes

Terça Insana é o próximo
espetáculo a ser apresentado

no Teatro Municipal

Dia 20 de outubro é o dia
mundial da osteoporose, e
todos precisam ficar atentos
aos sintomas e procurar ajuda.
A Prefeitura de
Pindamonhangaba por meio
da Secretaria de Saúde
disponibiliza na rede do
município uma variedade de
tratamento e médicos para
auxiliar o munícipe que precisa
do atendimento à
osteoporose.A Osteoporose é
uma doença caracterizada
pela diminuição da massa
óssea com aumento da
fragilidade óssea. Ela é uma
consequência do processo de
envelhecimento. As mulheres
são mais suscetíveis à doença
do que os homens.O
climatério de
Pindamonhangaba, um grupo
de tratamento de menopausa,
tem como objetivos abordar
durante as reuniões sobre a
doença. As melhores
estratégias para prevenção da
doença devem ser instituídas
a partir dos 35 anos, idade em
que se inicia a perda de massa
óssea.Atualmente são
contabilizados mais de 60
médicos na rede, que estão
aptos a atender a
população. É possível fazer o
tratamento da doença e
também a prevenção. Em
alguns casos, poderá haver a
indicação de
F i s i o t e r a p i a .  M a i s
informações podem ser
obtidas no posto de saúde
mais próximo de sua
residência. Fique atento!O
que é a osteoporose?
A osteoporose é uma
doença que atinge os ossos.
Caracteriza-se quando a
quantidade de massa
ó s s e a  d i m i n u i
substancialmente e

desenvolve ossos ocos, finos
e de extrema sensibilidade,
mais sujeitos a fraturas. Faz
parte do processo normal
de envelhecimento, e é mais
comum em mulheres do que
em homens. A doença
progride lentamente e
r a r a m e n t e
apresenta sintomas antes que
aconteça algo de maior
gravidade, como uma fratura,
que costuma ser espontânea,
isto é, não relacionada
a trauma. Se não forem feitos
exames diagnósticos
preventivos a osteoporose
pode passar despercebida, até
que tenha gravidade maior. A
osteoporose pode ter sua
evolução retardada por
m e d i d a s
preventivas.PrevençãoO
médico pode orientar sobre
dietas, atitudes, exercícios e
medicações que podem
auxiliar o paciente a preservar
seus ossos fortes enquanto a
idade chega. A eliminação dos
maus hábitos de vida, o
estímulo à atividade física e a
exposição moderada e correta
aos raios solares devem ser
sempre consideradas seja na
prevenção ou no tratamento
da osteoporose. Os fatores de
risco devem ser preocupação
desde a infância para que se
tenha ossos sempre
fortes.TratamentoSe você
apresenta osteoporose, seu
médico indicará o tratamento
que mais lhe convém. Dentre
os medicamentos disponíveis
atualmente destacam-se a
Calcitonina, os Bisfosfonatos,
o Raloxifeno, a  Teriparatida,
o Ranelato de Estrôncio, o
Cálcio (e suas várias
formulações) e a Vitamina D
(e seus metabólitos).
Embora eficazes e seguros,

estes medicamentos são
usados, apenas quando
necessários. Apenas o seu
médico saberá qual opção de
tratamento é mais indicada
p a r a
você.Estimativas:Estima-se
que mundialmente 1 em cada
3 mulheres e 1 em cada 5
homens acima da idade dos 50
tem osteoporose. Ela é
responsável por milhões de
fraturas anualmente, a maioria
envolvendo vértebras
lombares, quadril e
punho.Quem se encontra em
maior risco de desenvolver a
doença são: Mulheres;
Fumantes; Consumidores
d e  á l c o o l  o u  c a f é  e m
excesso;Diabéticos;Atividade
física inadequada, quer em
excesso, quer ausência.Esta
doença tem acentuada
incidência sobre os brasileiros
(em número que supera os 10
milhões), e cerca de 2000
pessoas morrem anualmente
em consequência de
complicações de fraturas
devidas a esta doença
(Revista Veja - 2008).A
Densitometria Óssea
estabeleceu-se como o
método mais moderno,
aprimorado e inócuo para se
medir a densidade mineral
óssea e comparado com
padrões para idade e sexo.
Essa é condição indispensável
para o diagnóstico e
tratamento da osteoporose e
de outras possíveis doenças
que possam atingir os ossos.
Os aparelhos hoje utilizados
conseguem aliar precisão e
rapidez na execução dos
e x a m e s ,
a exposição a radiação é
b a i x a ,
tanto para o paciente como
para o próprio técnico.

Osteoporose tem tratamento
na rede de saúde de
Pindamonhangaba
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A Unitau realiza, de 16 a 20
de outubro, o 17º ENIC
(Encontro de Iniciação
Científica), evento que reúne
apresentações de 1172
trabalhos científicos de alunos
e professores e oferece
minicursos, simpósios,
mesas-redondas, seminários
e palestras.O ENIC é uma
grande ação da Universidade
para fomentar e incentivar a
produção e a divulgação da
pesquisa científica, tanto no
âmbito da própria Unitau
quanto para o público
externo. O Encontro também
é um canal de aproximação
da Instituição com a
comunidade, que pode ter
acesso ao conhecimento
produzido e à programação
especial preparada para o
evento.No Encontro, alunos,
professores e demais
visitantes têm a oportunidade
de conhecer pesquisas de
diferentes áreas e de verificar
a importância e a aplicação
prática dos conteúdos. As
atividades realizadas durante
o ENIC também permitem o
enriquecimento da formação
e o aprendizado.Neste ano,
o Encontro tem como tema
Inclusão Verde – Ciência,
Tecnologia e Inovação para
o Desenvolvimento
Sustentável. O eixo central
propõe o debate sobre a
utilização dos recursos
naturais e a necessidade de

práticas que possibilitem o
uso adequado deles, com a
adoção de ações
sustentáveis.O Pró-reitor de
Extensão da Unitau, Prof. Dr.
José Felício Goussain
Murade, ressalta que o
ENIC é multidisciplinar, com
atividades de pesquisa,
ensino, extensão e
administração, direcionadas
a alunos, professores,
funcionários e comunidade.
Assim, o Encontro se
consolida como o maior
evento de Ensino, Pesquisa e
Extensão do Estado. Ele
também destaca a
importância da produção
científica para o
desenvolvimento da
sociedade e para a Inclusão
Verde, tema do evento.
“Com base no conhecimento
produzido podemos
contribuir para a
transformação social. E o
conhecimento gera
frutos.”EventosAlém do
Encontro de Iniciação
Científica, serão realizados
pela Unitau, entre 16 e 20 de
outubro, outros quatro
eventos de cunho científico.
São eles a 13ª Mostra de
Pós-graduação (MPG), o 2º
Seminário de Administração
(SEA), o 4º Seminário de
Docência Universitária
(Seduni) e o 7º Seminário de
Extensão (Semex).A MPG
reúne pesquisas elaboradas

por alunos da Pós-
graduação. O Seduni visa
promover a partilha, o ensino
e o aprendizado de novas
estratégias didático-
pedagógicas. No Semex,
são apresentadas as ações
desenvolvidas pela Unitau
diretamente com a
comunidade. Já o SEA é um
evento direcionado aos
servidores da Unitau, no qual
são discutidas questões
administrativas e
motivacionais para o trabalho.
Os eventos acontecem no
campus do Bom Conselho,
são gratuitos e abertos à
comunidade. Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone (12)
3632-2947 ou 3625-4143
(Pró-reitoria de Pesquisa e
Pós-graduação) ou no
sitewww.Unitaupgrad.com.br.
A programação completa
está disponível no endereço
e l e t r ô n i c o .
Serviço:Encontro de
Iniciação CientíficaData: de
16 a 20 de outubro de
2012Horário: das 8h30 às
21h30Local: campus do Bom
Conselho, localizado na
Avenida Tiradentes,
 500,
Bom ConselhoInformações:
(12) 3632-2947 ou 3625-
4143 (Pró-reitoria de
Pesquisa e Pós-graduação)
ou no site
www.unitaupgrad.com.br

Unitau reúne mais de mil
trabalhos científicos em

Encontro
A Faculdade de Tecnologia
Senai-SP Félix Guisard, em
Taubaté, abre até o dia 21 de
novembro, inscrições para o
curso Superior de Tecnologia
em Fabricação Mecânica.
Serão oferecidas 40 vagas no
período noturno. As
inscrições podem ser feitas
via internet, no endereço http:/
/ www.sp.Senai.br/
faculdades, ou diretamente na
unidade. Em resposta às
novas tecnologias surgidas na
década de 90, principalmente
na área de eletrônica, o
Senai-SP criou o curso de
Fabricação Mecânica, que
acompanha as mudanças do
processo de usinagem para
fabricação de peças, tanto de
produtos acabados quanto
de componentes para
manutenção. O curso oferece
competências para gerenciar
e implementar a instalação,
produção e manutenção de
processos e de usinagem,

coordenando equipes de
acordo com normas técnicas,
ambientais , de qualidade,
saúde e de segurança no
trabalho. As faculdades que
levam o selo da entidade no
Estado de São Paulo têm por
objetivo atender às
competências exigidas pelo
mercado de trabalho, que
cada vez mais valoriza o
contato com novas
tecnologias. Os candidatos
aprovados podem se
beneficiar de um modelo
inédito de financiamento
estudantil, voltado a alunos
com renda familiar per capita
de até três salários mínimos.
Para usufruir do benefício, os
estudantes apenas se
comprometem, sem a
assinatura de nenhum
instrumento jurídico, a pagar,
após seis meses de formados,
o equivalente à mensalidade
em vigor. “Nosso objetivo é
criar condições para que os

jovens já encaminhados
profissionalmente possam
subsidiar novos alunos”,
explica Paulo Skaf,
Presidente do Conselho
Regional do Senai-SP e da
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp).
Os estudantes também
poderão solicitar bolsas de
estudo por índice econômico
familiar, monitoria ou
iniciação científica, que
permitem descontos de até
38% nas mensalidades. A
instituição oferece os
seguintes cursos:
· Tecnologia em Fabricação
Mecânica (40 vagas/ noturno
em Taubaté;
Serviço:Inscrições: até 21 de
novembroLocal - na unidade
que oferece o curso
pretendido ou pela Internet.
Taxa - R$ 53,00. O
pagamento deve ser efetuado
na rede bancária.
www.sp.Senai.br/faculdades

Senai abre processo
seletivo para curso

superior

O mês de Outubro é especial
para as crianças do grupo de
convivência “Meu Espaço”
do CRAS (Centro de
Referência de Assistência
Social). Os pequenos sabem
que tradicionalmente a
instituição festeja o Dia das
Crianças. Este ano, para
celebrar a data, o CRAS
organizou uma comemoração
em um Buffet na cidade de
Taubaté.Mais de 50 crianças
do projeto participaram da
festa realizada no dia 10, que

contou com várias atrações
de entretenimento, como
brincadeiras, jogos
eletrônicos, pebolim, etc. De
acordo com a equipe técnica
do CRAS, a comemoração
teve o objetivo de valorizar
as crianças participantes do
“Meu Espaço” com um
momento de descontração
durante as brincadeiras, que
são a essência da infância.O
Grupo de Convivência Meu
Espaço é destinado a crianças
e adolescentes das famílias

atendidas pelo CRAS e
trabalha para proporcionar a
vivência de novas
experiências para o
desenvolvimento do senso
crítico e de responsabilidade
social.Os participantes se
reúnem semanalmente,
desenvolvendo atividades
programadas e
acompanhadas pela equipe
técnica do Centro de
Referência, em conjunto com
psicólogas e assistentes
sociais.

Tremembé: Projeto “Meu
Espaço” festeja o Dia

das Crianças

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Cultura,
informa que estão abertas as
inscrições para o 35º Feste
– Festival Nacional de Teatro
de Pindamonhangaba. As
inscrições seguem até o dia
22 de outubro.O Feste é
realizado com o objetivo de
estimular os grupos de teatro
em atividade no país, revelar
novos talentos e promover o
intercâmbio cultural. Neste
ano, o evento será realizado
no período de 11 a 25 de
novembro, no Parque da
Cidade, compreendendo 15
espetáculos.O grande
diferencial do Feste deste
ano, além do local (já que o
teatro Cootepi se encontra
em obras de melhorias), será
a primeira semana reservada
para apresentações das
companhias de

Pindamonhangaba, uma
iniciativa inédita do
Departamento de Cultura, e
que dará a oportunidade dos
grupos da cidade
apresentarem seus trabalhos
e da população conhecer o
que é produzido em artes
cênicas na “Princesa do
Norte”.Seleção e
ConfirmaçãoAs inscrições
serão recebidas somente via
Correios. Após o
encerramento das inscrições,
acontece o período de
seleção dos espetáculos que
irão entrar na programação
do evento. A seleção será
realizada por pessoas ligadas
às artes cênicas e de
comprovada competência,
que avaliarão a criatividade,
a qualidade técnica e artística
dos espetáculos. O resultado
da seleção estará disponível
no site

oficial www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
a partir do dia 25 de
outubro.Na sequência,
começa o período de
confirmação dos grupos
selecionados. A programação
oficial deve ser divulgada a
partir do dia 29 de outubro.O
regulamento do 35º Feste já
está disponível no site
oficial www.pindamonhangaba.sp.gov.brNovo
localAs apresentações serão
realizadas no Parque da
Cidade, em palco Geospace,
coberto, com capacidade
para 400 lugares na plateia.
Serão apresentados
espetáculos da categoria
adulto todos os dias, às 20
horas, e infantis aos finais de
semana, às 15 horas,
 sempre com a realização de
debates ao final. O
encerramento do Festival
terá a presença de um
espetáculo convidado

35º Feste está com
inscrições abertas em

Pinda

A Prefeitura de
Pindamonhangaba realizará,
na quinta-feira (18), às 9
horas, na Base Comunitária
de Segurança de Moreira
C é s a r ,
a entrega de 28 bicicletas e
capacetes para o uso da
Policia Militar. A entrega é
mais um investimento da
Prefeitura na segurança da

cidade.A ação faz parte do
apoio que a Prefeitura presta
ao projeto “Parceiros do
A m a n h ã ”
do Núcleo da Polícia
Comunitária de
Pindamonhangaba .”A
prefeitura tem realizado um
grande investimento na
segurança da cidade. A
bicicleta é um meio mais

rápido, não poluente, em que
os policiais conseguem se
deslocar com mais facilidade
principalmente nas áreas
onde ocorre um maior fluxo
de pessoas e carros”,
ressaltou o prefeito João
R i b e i r o .
A base comunitária fica na
Avenida dos Lírios,
 nº 17, Vale das Acácias. 

Prefeitura realiza entrega
de bicicletas para PM

Pindamonhangaba recebe no
dia 20 de outubro, próximo
sábado, os “Clássicos em
Cena” com o Tangata
Quarteto, que utiliza
instrumentos musicais para
contar ao público a história do
tango. Nesta edição do
“Clássicos em Cena”, o grupo
apresentará obras de Carlos
Gardel e Astor Piazzolla, com
acordeon ou bandoneon,
violino, contrabaixo acústico e
piano.O Maestro Parcival
Módolo comentará a
apresentação do grupo. O
evento acontece às 19 horas
no Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina . A entrada
é franca.A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio

do Departamento de
Patrimônio Histórico apoia o
evento, que é uma realização
da Direção Cultura e Maat
Produções Artísticas, com
patrocínio da Gerdau e apoio
da Prefeitura de
Pindamonhangaba e do Proac
- Programa de Ação Cultural
do Estado de São
Paulo. ”Nós esperamos o
melhor, já que o clássico está
conquistando um grande
número de público. Nós
pedimos que todos cheguem
pontualmente, para não
atrasar as peças, e que
mantenha o silêncio. Os
portões serão fechados às
19h15. Normalmente temos
tido a colaboração da platéia,
que está cada vez mais

numerosa e presente ao
evento”, finaliza o diretor de
Patrimônio Histórico, Paulo
T a r c í z i o .
O Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina fica
localizado na rua Marechal
Deodoro, 260 – Centro. Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone
3 6 4 8 . 1 7 7 9 .
O prefeito João Ribeiro
convida a população para
participar do evento. “Este
projeto é excelente porque dá
a oportunidade a todos para
prestigiarem a música
gratuitamente. E o museu está
de portas abertas para
receber a todos”, finaliza o
prefeito.

Clássicos em cena
acontece em Pinda neste

sábado

No dia 25/10, o Restaurante
Vila Chã (Hotel Nevada)
recebe o XXXV Happy
Business, que nessa edição
contempla a estação das
flores nas montanhasO
Encontro que acontecerá das
16 às 21h, receberá 26
empresas expositoras que
trarão produtos e serviços
para potencializar o
atendimento dos setores
hoteleiros e gastronômico de
Campos do Jordão e
regiãoEntre as marcas que
estarão presentes nessa
edição:  Irmãos Avelino
(alimento), Arte Minha,
Consulado da Cachaça,

Kitta Móveis, A Essência do
Trigo e do Nó, A Tasca
(bolinhos de bacalhau e
lançamentos), Vinho
Mastroeni, R3 Limpeza
Profissional, Casa de Alice
(doces), Forno WG, Alibra
(muzzarela sem lactose),
Casa do  Confeiteiro, Dispan
(produtos para panificação),
Adhetech (produtos químicos
para hotéis e restaurantes),
Suisse Chocolat, Cely
Rodrigues (música de harpa),
Arte Green, Agrincoo, Lotte
(jogos americanos), Decanter
(vinhos importados), Arte
com Arte (velas artesanais),
ProHotel (equipamentos e

acessórios para hotéis e
restaurantes), Espaço
Takanori (aquecedores de
ambientes), Lembranças
Exclusivas (canecas
personalizadas).O XXXV
Happy Business  é uma
realização do Grupo Cozinha
da Montanha, com apoio
d o s
portais CamposdoJordao.com.br,PortaldeCampos.com.br,
Cervejas Baden Baden,
Chateau LaCave,
MasterCard, Henrique
Coutinho Designer e
SINHORES.Informações e
reservas pelo telefone (12)
9751-7884 ou pelo e-
mail cozinhadamontanha@gmail.com

Campos do
Jordão:Happy Business

brinda a Primavera
A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Governo /
Departamento de
Licenciamento Ambiental e
Urbanismo, realiza a doação
de mudas de árvores nativas
e frutíferas nesta quinta-feira,
dia 18.Os interessados
deverão comparecer ao
Viveiro Municipal para a
retirada de senhas e, em

seguida, retirada das mudas.
O horário da entrega das
mudas será das 8h às 10h30
e serão agraciadas as
primeiras 30 pessoas que
retirarem a senha.Cada
pessoa poderá retirar até 14
mudas, sendo 12 de árvores
nativas e duas de frutas
nativas. Somente moradores
da área rural e chácaras na
área urbana poderão

participar. É necessário levar
comprovante de endereço.O
Departamento de
Licenciamento Ambiental e
Urbanismo avisa que as
mudas poderão ser retiradas
pela mesma pessoa somente
após 60 dias.Mais
informações no
Departamento de Meio
Ambiente, telefone 3645-
1494. 

Pinda: Prefeitura realiza
doação de mudas nativas e

frutíferas


