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Campos do Jordão
reduz valor da

passagem de ônibus 
para R$ 2,70

Em Campos do Jordão, as 
tarifas do transporte públi-
co urbano também sofre-
ram redução no valor co-
brado, passando de R$ 2,85,  
para R$ 2,70. A decisão 
foi anunciada na manhã 
desta quarta-feira (26) 
pelo prefeito Fred Gui-
doni (PSDB). A redução 
ocorre após um manifesto 
que reuniu cerca de 2 mil 
pessoas na noite da últi-
ma segunda-feira (24). A 
multidão se concentrou 

próximo ao portal turís-
tico, e dali saiu em dire-
ção à Camara Municipal,  
sendo que as sessões ti-
veram um atraso de vá-
rios minutos. Na ma-
nhã do dia seguinte,  
Guidoni manteve reunião 
com os vereadores que 
também apoiaram o pedido 
da população jordanense e 
tomou a decisão anunciada 
hoje, informa a Prefeitura.  
De acordo com a Pre-
feitura, essa redução 

vinha sendo estudada 
desde o último dia 21,  
tendo em vista a retirada 
das alíquotas do Progra-
ma de Integração Social 
(PIS) e da Contribuição 
para o Financiamento da 
Seguridade Social (Co-
fins), sobre a receita das 
empresas de transporte.  
A redução leva em con-
ta, apenas, o impacto 
da redução dos impos-
tos e a revisão de custos 
na planilha da empresa. 

Pindamonhangaba
Bibliotecas municipais 
recebem novos livros

As Bibliotecas Públicas 
Municipais estão rece-
bendo novos livros de 
histórias infantis, infanto-
juvenis e adultas, ficção,  
autoajuda, além de didá-
ticos. São mais de 1200 
títulos, alguns em fase 
de cadastramento mas a 
maioria já a disposição dos 
associados. Entre os no-
vos livros estão a trilogia 
Cinquenta Tons de Cinza, 
Doutrina das Cores, Dra-
gão Vermelho, Drácula – o 
morto vivo, Economia le-
vada a sério, Eldest – tri-
logia da herança livro 2, 
Enciclopédia de termos 
lógico-filosóficos, Escritos 

de Euclides da Cunha, Es-
critos sobre mito e lingua-
gem, Essa tal depressão: 
doença ou resposta?, Es-
perando vovó, Fantasmas 
existem? (série os medos 
que tenho), entre outros.  
Lembrando que  o clien-
te pode fazer a sugestão 
pessoalmente nas Bi-
bliotecas ou por meio do 
site da Prefeitura no link 
Biblioteca Municipal.  
Através desse mesmo 
link, também podem pes-
quisar o acervo, fazer 
reservas e renovações.  
O município conta com sete 
bibliotecas públicas muni-
cipais. São elas: Biblioteca 

Vereador Rômulo Cam-
pos D´Arace ( Bosque), 
Biblioteca  Maria Bertha 
César ( Moreira César),  
Biblioteca Maria do Car-
mo S. Gomes (Vila São 
Benedito), Biblioteca 
do Castolira, Biblioteca 
do Araretama (CAIC),  
Biblioteca Indústria do Co-
nhecimento e Biblioteca 
Especializada em Educa-
ção (Secretaria de Educa-
ção). O horário de aten-
dimento é das 8h às 17h, 
de segunda a sexta-feira.  
Os livros podem ser re-
tirados gratuitamente, 
bastando fazer um cadas-
tro no local de retirada. 

Paratletas de Taubaté 
conquistam medalhas 
na 1ª Etapa Cone Leste 

Paulista

Competidores já treinam 
de olho nos Jogos Regio-
nais de Caraguatatuba, a 
cidade de Taubaté foi bem 
representada na 1ª Etapa 
Cone Leste Paulista de 
Atletismo, realizada no 
sábado, dia 22, em Pinda-
monhangaba. Dezesseis 
competidores do Projeto 
Esporte para Todos garan-
tiram resultados positivos. 
No arremesso de peso e 
dardo, Claudemir Alei-
xo garantiu dois ouros. 
Quem também conquistou 
o lugar mais alto no pó-
dio foi José Maurício no 

lançamento de disco. Nos 
100m, Alexandre Casti-
lho foi o primeiro coloca-
do e na prova de 1500m, 
Silvio Leite também le-
vou a medalha de ouro. 
A equipe de Taubaté tam-
bém retornou com prata e 
bronze nas outras catego-
rias. “Além das medalhas 
conquistadas, quebramos 
seis recordes do torneio. 
Também serviu como mo-
tivação para os competi-
dores que vão participar 
de outros campeonatos no 
mês que vem”, ressaltou 
Asdrubal Florençano, um 

dos treinadores da equi-
pe. No mês que vem, os 
paratletas vão participar 
dos Jogos Regionais em 
Caraguatatuba e vão em 
busca de mais títulos para 
a cidade. O Projeto Espor-
te para Todos tem o apoio 
da Top 10 Assessoria em 
Comunicação Esportiva, 
Secretaria de Esportes 
e Lazer de Taubaté, Via 
Vale Garden Shopping,  
Colégio Jardim das 
Nações, New Kaw 
Biquinis, Poli Pet, 
Faculdade Dehoniana e Ins-
tituto Gotas de Cidadania.

Programa Receita de 
Sucesso terá palestras
em Caçapava em julho

Empresários do setor de 
alimentação terão quatro 
atividades gratuitas na 
Associação Comercial e 
Empresarial. O progra-
ma Receita de Sucesso, 
do Sebrae-SP, retoma sua 
programação de palestras 
em julho em Caçapava, 
com quatro encontros na 
Associação Comercial e 
Empresarial. A primeira 
palestra será no dia 2 de 
julho, às 15h, abordando 
o tema “Como Divulgar 
sua Empresa”. No dia se-
guinte, a palestra tratará de 
como organizar a empresa 
para obter melhor desem-
penho. A programação de 
julho ainda terá eventos 
sobre motivação de equi-

pes (dia 11) e a satisfação 
dos clientes (dia 30). A 
programação de oito pa-
lestras do projeto na cida-
de começou no mês passa-
do, com quatro atividades, 
que fazem parte de uma 
trilha de aprendizagem 
especialmente preparada 
para o município e que 
será encerrada neste mês.  
Todos os empresários que 
atuam no setor de alimen-
tação de Caçapava podem 
aproveitar a oportunidade 
e participar das palestras 
gratuitamente. A realiza-
ção do Receita de Sucesso 
em Caçapava tem como 
objetivo melhorar a com-
petitividade das empresas 
do município, e conta com 

o apoio da Associação 
Comercial e Empresarial 
e da Prefeitura de Caça-
pava. Receita de Sucesso 
em Caçapava: Palestras -  
Dia 2/7 – Como Di-
vulgar sua Empresa /  
Dia 3/7 – Empresa Or-
ganizada tem Me-
lhor Desempenho /  
Dia 11/7 – Como Criar e 
Manter uma Equipe Moti-
vada /  Dia 30/7 – Como 
Fazer Marketing de Re-
lacionamento / Horário: 
15h / Local: Associação 
Comercial de Caçapa-
va (Rua Major Benjamin 
Raymundo da Silva, Vila 
São João). As vagas são 
limitadas. Inscrições pelo 
telefone (12) 3922-2977.

Após o término da edição 
do projeto Nosso Bairro 
Araretama, toda a equipe 
de organização e de mo-

nitoria esteve reunida para 
avaliar as oficinas e ajustar 
detalhes, já que o projeto 
estará a partir de 7 de julho 

no bairro do Cícero Prado/
CDHU, em Moreira César.
A abertura acontecerá a 
partir das 13 horas.

Pindamonhangaba: 
Monitores do  

projeto Nosso Bairro 
fazem avaliação

A cidade de Tremembé 
vem se destacando com o 
Projeto Fazendo Arte, e já 
desponta na Região como 
uma grande motivadora e 
descobridora de talentos. 
O Fazendo Arte, mantido 
pela Prefeitura de Tremem-
bé, através da Secretaria de 
Educação, tem por missão 
estimular e formar bons 
músicos, com destaque 
para os instrumentos de 
orquestra como: violino, 
viola, violoncelo, contra-
baixo acústico, madeiras, 
metais e percussão. A tra-
jetória artística construída 
por cada aluno hoje se re-
verte na entrada de muitos 
no mercado de trabalho. O 
que não é fácil! A busca por 
‘bons profissionais’ torna 
a área artística cada vez 
mais competitiva. O do-
mínio do instrumento es-
colhido e o conhecimento 
na teoria musical são exi-
gências para o ingresso em 
uma orquestra. Os alunos 
do projeto de Tremembé 

recebem orientação técni-
ca e teórica. Recentemen-
te a Prefeitura de Taubaté 
abriu um processo seletivo 
para ingresso de alunos de 
música na Orquestra Sin-
fônica Jovem de Taubaté. 
Os candidatos tiveram que 
passar por uma banca exa-
minadora e mostrar suas 
habilidades musicais no 
instrumento pretendido. 
“Através da execução mu-
sical, será julgada a habili-
dade e desenvoltura técni-
ca, a sonoridade, a postura, 
o conhecimento estético, a 
afinação, o ritmo, as dinâ-
micas e a musicalidade’’. 
“Os alunos integrantes da 
Orquestra Sinfônica Jovem 
de Taubaté receberão uma 
bolsa de estudos a título de 
ajuda de custo no valor de 
R$ 500,00 mensais entre 
os meses de maio a janeiro 
de 2014”. Dentre os candi-
datos aprovados, três são 
alunos do Projeto Fazen-
do Arte de Tremembé. O 
que demonstra a serieda-

de e eficiência do trabalho 
executado pela sua equipe 
de profissionais. Parabéns 
aos talentosos alunos: 
Eloísa Rocha e Silva– 12 
anos – aluna de violino. 
Victor Rodrigues dos Ri-
beiro– 15 anos – aluno de 
viola. Lucas Rodrigues dos 
Santos– 15 anos – aluno 
de violino. Parabéns aos 
professores: Márcio Levi 
Teodoro e Mychaell Serêjo 
pelo trabalho maravilhoso 
que vem realizando junto à 
formação dos jovens talen-
tos tremembeenses. “ É um 
orgulho para nossa cidade. 
Parabéns aos jovens e pro-
fessores, estaremos torcen-
do pelo sucesso de todos.” 
- comentou o Prefeito Va-
queli. Jovens e adolescen-
tes da Rede Municipal de 
Ensino de Tremembé inte-
ressados em participar do 
Projeto Fazendo Arte de-
vem procurar informações 
na Rua Monteiro Lobato, 
50 – Tel.: 3672-1806 ou 
8121- 4833.

JOVENS  
TREMEMBEENSES 
SÃO APROVADOS 

PARA INGRESSAR NA 
ORQUESTRA  

SINFÔNICA JOVEM DE 
TAUBATÉ

O Santuário Nacional de 
Aparecida divulgou nesta 
segunda-feira (1º) que a 
missa que será presidida 
pelo Papa Francisco no 
próximo dia 24 de julho 
será no interior da Basí-
lica. A decisão foi anun-
ciada pelo Arcebispo de 
Aparecida, Cardeal Dom 
Raymundo Damasce-
no Assis, que esteve em 
Roma na última semana 
para acertar os detalhes da 
visita do pontífice. A mis-
sa terá capacidade máxi-
ma de 15 mil pessoas que 
deverão passar por revis-
ta e detectores de metais 
antes de adentrar ao san-
tuário. Do lado de fora, 
serão montados telões 
para que o restante do pú-
blico que estará no pátio.  
A celebração será reali-
zada em português e com 
duração de 1h30, após isso 
o Papa rezará com os ro-
meiros na Tribuna Bento 
XVI, a céu aberto. Ainda 
não há informações sobre 
como serão escolhidas as 
pessoas que poderão as-
sistir a missa dentro da 
basílica. Antes da missa, 
o Papa passará pela cha-
mada “Capela dos Após-
tolos”, onde contemplará 
a imagem original de Nos-
sa Senhora Aparecida. O 
trono onde fica a imagem 
é rotatório, o que permiti-
rá que ela se volte para a 
Capela onde estará o Santo 
Padre, para fazer a oração 
de consagração a Nossa 
Senhora. Além dos detec-
tores de metais, um esque-

ma forte de segurança está 
sendo organizado entre 
Exército, Polícia Federal, 
Polícia Militar, Policia 
Rodoviária e Bombeiros. 
A expectativa é que o San-
tuário receba 200 mil fiéis 
durante a visita do Papa. 
Dom Raymundo divul-
gou uma nota a imprensa, 
mas o Santuário Nacional 
informou que dará mais 
detalhes sobre a visita do 
Papa na próxima semana. 
Veja a declaração do arce-
bispo: “Encontrei o Papa 
na Santa Marta, onde pas-
sei esta semana, muito fe-
liz, muito tranquilo e real-
mente contente com a sua 
viagem ao Brasil: ao Rio 
de Janeiro, para a Jornada 
Mundial da Juventude, e 
a Aparecida, no Santuário 
Nacional, onde ele quer 
manifestar seu amor e sua 
devoção a Nossa Senhora 
– invocada no Brasil com 
o título da Virgem da Con-
ceição Aparecida, que é a 
Padroeira de todo o nosso 
país, de todo o nosso povo.  
O Santo Padre chegará 
pela manhã, por volta das 
10h. A missa será às 10h30 
no interior da Basílica.  
Acabei de conversar com 
o Santo Padre sobre isso e 
ele me disse: ‘após a cele-
bração eu irei até a tribu-
na’, que hoje tem o nome 
do Papa Bento XVI, para 
rezar com o povo que es-
tiver acompanhando a 
missa pelos telões na pra-
ça da Basílica, na praça 
norte, e saudar este povo 
muito querido, que são os 

devotos, os romeiros de 
Nossa Senhora Aparecida.  
Deste modo, ele não vai 
ficar distante do povo. 
Além dessa aproximação, 
depois da missa na tribu-
na do Papa Bento XVI, ele 
vai percorrer o trecho da 
Basílica até o Seminário 
no papamóvel e retornará 
no papamóvel do Semi-
nário até a Basílica, onde 
ele tomará o helicópte-
ro de volta para o Rio de 
Janeiro na parte da tarde.  
O Santo Padre também 
estará no Seminário, onde 
vai passar toda a tarde, 
fará ali sua refeição em 
companhia da comiti-
va, dos seminaristas, dos 
nossos formadores – um 
almoço, portanto, mais 
reservado. Deve abençoar 
uma imagem do Frei Gal-
vão, que nasceu na nossa 
Arquidiocese, em Guara-
tinguetá, e esta imagem 
depois será levada em 
procissão bem mais tarde, 
numa época a ser determi-
nada ainda, provavelmen-
te no mês de outubro – na 
festa de Frei Galvão –, 
 para o local onde será 
construído o futuro san-
tuário dedicado a este 
grande santo, o pri-
meiro santo brasileiro.  
Também receberá no Se-
minário, para um breve 
cumprimento, as irmãs dos 
mosteiros de clausura da 
nossa Arquidiocese; são 
três mosteiros. Esta será 
a programação prevista 
para o Papa Francisco em  
Aparecida.”

Missa do Papa  
Francisco em  

Aparecida será no  
interior da Basílica
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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 Gal-
vao 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 Se-
nhora 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.
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Miscelânea

Leia e Anuncie
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(12) 3672 2257

Curiosidades

Não se sabe exatamente a data do nascimento de Jesus. O dia 25 de dezembro é 
apenas uma adaptação das festas do deus Sol dos povos pagãos, adquirida pelos 
romanos? Verdade. A data do nascimento de Jesus ainda é muito discutida. Devido a 
falhas do calendário, há quem diga que Jesus teria nascido por volta do ano 6 depois 
de Cristo. Porém, considerando que Jesus nasceu pouco tempo antes da morte de 
Herodes, isto coloca-nos numa data anterior há 4 anos antes de Cristo. Alguns histo-
riadores afirmam ainda que Jesus nasceu no mês de agosto do ano 7 antes de Cristo. 
José, esposo de Maria, a mãe de Jesus, nasceu em Belém, tal como Jesus? Verdade. 
Aliás, foi exatamente porque José era de Belém que ele e Maria tiveram que se des-
locar até lá para se registrarem no recenseamento decretado pelo Imperador Otávio 
Augusto. Todas as pessoas que viviam no Império Romano tinham que se registrarem 
nas cidades onde nasceram. 
A primeira árvore de Natal foi criada em Nova Iorque, no Natal de 1888? Mentira. 
A primeira árvore de Natal foi decorada em Riga, na Letônia, em 1510. O pinhei-
ro é usado como árvore de Natal porque, na neve do inverno europeu, ele é a única 
árvore que permanece verde? Verdade. Os cristãos da antiga Europa ornamentavam 
suas casas com pinheiros no dia de Natal, porque ele é a única árvore que, na neve 
do inverno, permanece verde. A tradição transferiu-se para o Brasil, embora aqui não 
tenhamos neve.

Humor

Isto é Brasil
- Pra mim, roubar 11 milhões, eu preciso de algumas bananas de dinamite, e você?
- Pra mim, somente de alguns eleitores bananas...
Uma loira, uma ruiva e uma morena vão assaltar um banco e na fuga encontraram um 
guarda. Cada uma se esconde em um saco de lixo que acharam. O policial desconfia-
do chuta o primeiro saco, onde está a morena e ela finge ser um cão:
- Au! Au! Au!
O policial chuta o segundo saco e a ruiva finge ser um gato:
- Miau! Miau! Miau!
Ele então chuta o terceiro saco onde está a loira e ela grita:
- Batatas! Batatas! Batatas!

A menininha “loira” voltou da aula toda feliz e foi logo dizendo pro pai:
- Papai, hoje eu aprendi qual é o meu braço esquerdo!
- Qual é? Pergunta o pai.
- Este (mostrando o braço esquerdo).
- E qual é o direito?
- Eu ainda não sei, mas eu vou aprender amanhã!

Um camponês passa junto a uma lápide de onde se lê: “Aqui jaz um advogado, um 
homem honesto, um homem íntegro”.
E o camponês exclama assustado:
- Virgem Santíssima! Enterraram três homens na mesma cova!

Na escola, a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e seu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.

Mensagens

Um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para contar e guardar para sempre. 
Algumas pessoas são sim eternas... dentro da gente.

Levo cortes, sou ignorado, engulo grosserias e as pessoas ainda querem que eu seja 
sempre amigável...

Aprendi que o amor chega na hora exata. Que a maturidade vem aos poucos. Que 
a família é tudo. Que amigos bons e sinceros são poucos. Que cuidar da sua vida é 
sempre a melhor opção. Que dias melhores sempre virão. Que na vida, nem tudo vale 
a pena. E principalmente que minha felicidade depende das escolhas que eu faço.

Nunca chore diante das pessoas que não entendem o significado das suas lágrimas 
porque amar é uma arte mais nem todo mundo é artista.

Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não 
existirão resultados.

Da vida eu só espero rir dos tombos, aprender com os erros e continuar acreditando 
que no final tudo vai dar certo...

Há momentos em que Deus é tão tocado pelo o que vê em nós, que nos dá aquilo que 
precisamos e não apenas o que pedimos.

Por mais difícil que algo possa parecer, jamais desista antes de tentar.

Tem gente que é especialista em detectar pecados dos outros, mas é míope para en-
xergar os próprios pecados.

Pensamentos

Venho de tantas tempestades que até perdi o medo de chuva!
O ideal é ser feliz e não perfeito!
Matar um leão por dia é fácil... Difícil mesmo é desviar das antas.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falar de vida.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as frequentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te a viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio. 
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.

www.agazetadosmunicipios.com.br

Oficina de Dança – Jazz – Sede do Pro-
jeto Fazendo Arte –  Idade: de 10 a 17 
anos.
Dias: 15 e 22 de julho – 14h às 15h

Oficina de Sapateado – Sede do Projeto 
Fazendo Arte – Idade: de 8 a 12 anos.
Dias: 17 e 24 de julho – 14 às 15h

Oficina de Ritmos Brasileiros – (per-
cussão, bateria e instrumentos musicais 
diversos)
Local: Praça da Estação -  Idade: a partir 
de 8 anos (para pais e filhos).

Dias: 8 e 15 de julho – 09h às 11h
12 e 19 de julho – 14h às 16h.

Oficina de Dança de Rua – Praça da 
Estação – Idade: a partir de 7 anos, todas 
as faixas etárias.
Dias: 18 e 25 de julho – 8:30h às 11:30h 
e das 14h às 17h

Oficina de Hip Hop – Praça da Estação – 
Idade: a partir de 7 anos, todas as faixas 
etárias.
Dias: 12 e 26 de julho – 9h às 11h e das 
14 às 17h.

Oficina de Modelagem – Praça da Esta-
ção – Idade: a partir de 7 anos, todas as 
faixas etárias.
Dias:9 e 16 de julho – 9h às 11:30h e das 
14h às 16:30h.

Oficina de Maquiagem Recreativa – Pra-
ça da Estação – Idade: a partir de 7 anos.
Dias: 18 de julho – 9h às 11h e das 14h 
às 16h.

Oficina de Alongamento – Sede do 
Projeto Fazendo Arte – Idade: mães de 
alunas do Projeto e senhoras da comuni-
dade.

Dias: 16 e 18 de julho – das 16:30h às 
17:30h e das 17:30h às 18:30h

23 e 25 de julho – das 16:30h às 17:30h e 
das 17:30h às 18:30h.
Oficina de Mix Instrumental (Guitarra, 
baixo elétrico, cavaquinho e viola caipira) 
– Idade: a partir de 8 anos, todas as faixas 
etárias.
Dias: 11 e 15 de julho – 9h às 11h e das 
15h às 17h – Praça da Estação

Dias: 16 e 18 de julho – 9h às 11h e das 
15h às 17h – Praça da Basílica do Bom 
Jesus.

Oficina de Artes e Artesanato – Sede do 
Projeto – Idade: mães de alunos do Projeto 
e senhoras da comunidade.
Dias: 8, 10, 15 e 17 de julho – várias tur-
mas – 8:30h às 10h e 10h às 11:30h
14h às 15:30h e das 15:30h às 17h.

Oficina de Madeiras e Metais (saxofone, 
clarinete, trompete, trombone) – Idade: a 
partir dos 9 anos, todas as faixas etárias.
Dias:15, 17 e 24 – 9h às 11h e das 15h às 
17h – Praça da Basílica do Bom Jesus

Dia: 22 de julho – 9h às 11h e das 15h às 
17h – Praça da Estação.

Oficina de Cordas (violino, viola clássi-
ca, violoncelo e contra-baixo acústico) 
– Idade: a partir de 8 anos, todas as faixas 
etárias.
Dias: 12 e 26 de julho – 9h às 11h e das 
14h às 16h – Praça da Basílica do Bom 
Jesus.

INSCRIÇÕES: de 25 de junho a 05 de 
julho ou até esgotarem as vagas.

INFORMAÇÕES: Rua Monteiro Lobato, 
50, Centro – Tel. 3672 1806 - Tremembé

O Projeto Fazendo Arte da Secretária de Educação de Tremembé, oferece 
cursos gratuitos no período de férias para os alunos e comunidade em geral.

TREMEMBÉ: PROJETO
"FAZENDO ARTE"

OFERECE CURSOS
GRATUITOS EM JULHO

Onde se Le na edição do dia: 
22-23-24-06 de 2013 Edição 000, Leia-se Edição 1000. 

25-06 de 2013 de 001, Leia-se Edição 1001.
26-06 de 2013 de 002, Leia-se Edição 1002.
27-06 de 2013 de 003, Leia-se Edição 1003.
28-06 de 2013 de 004, Leia-se Edição 1004.

29-30 e 01 de Julho  de 2013 de 005, Leia-se Edição 1005.

Errata

O Posto Sebrae de Atendi-
mento ao Empreendedor de 
Ilhabela promoverá nesta 
sexta-feira (5/7) a Oficina 
Fluxo de Caixa, das 16h às 
19h, no auditório da Secre-
taria de Turismo, na Barra 
Velha. A oficina visa orien-
tar os participantes a ter 
um controle sistemático da 
área financeira da empresa 
por meio da administração 
correta do fluxo de caixa e 
da utilização de ferramen-
tas que possam garantir lu-
cro líquido decorrente das 
atividades operacionais. 
O palestrante é Eduardo 
Nascimento Jesus, consul-
tor Sebrae-SP, especialista 
em Finanças do Escritório 
Regional de São José dos 

Campos - SP. Empretec - 
No dia 11 de julho será mi-
nistrada a palestra de sen-
sibilização ao Seminário 
Empretec, das 10h às 12h, 
com o objetivo de apresen-
tar o assunto aos interessa-
dos, como surgiu e como 
se faz para inscrever-se. O 
Seminário Empretec tem 
por objetivo desenvolver 
características de compor-
tamentos empreendedores 
nos participantes. Empre-
ga metodologia desenvol-
vida pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), 
ministrada no Brasil com 
exclusividade pelo SE-
BRAE, com resultados 
excelentes. É indicado a 
empresários e empreende-

dores que planejam iniciar 
um negócio ou modificar 
sua forma de agir. A pales-
trante é Danuza Machado, 
Consultora Sebrae-SP,  es-
pecialista na área de Edu-
cação Empreendedora do 
Escritório Regional de 
São José dos Campos-SP.  
As inscrições e os even-
tos serão realizados no 
auditório da Secretaria 
Municipal de Turismo e 
Fomento, que fica na Pra-
ça Vereador José Leite dos 
Passos nº 14, Barra Velha 
– Ilhabela, próximo à ro-
tatória de acesso à balsa. 
As inscrições são gratuitas 
e mais informações pelo 
telefone (12) 3895-7220  
oupae@ilhabela.sp.gov.br.

Sebrae Ilhabela  
promove oficina de  

fluxo de caixa e  
palestra do Empretec

O metalúrgico na Volkswa-
gen, Hernani de Oliveira 
Lobato, é o novo presi-
dente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Tauba-
té. A Chapa Única cutista 
venceu o segundo turno da 
eleição sindical, ocorrida 
nos dias 26, 27 e 28 de ju-
nho, com 7.424 votos váli-
dos. No total, comparece-
ram às urnas 7.840, sendo 
registrados 339 votos em 
branco e 77 nulos. “Agra-
deço a toda categoria me-
talúrgica de Taubaté que 
depositou a sua confian-
ça em nós”, frisa o novo 
presidente do Sindicato. 
Hernani disse que uma das 
metas da nova Direção é a 
ampliação da organização 
no local de trabalho, por 
meio dos Comitês Sindi-
cais de Empresa (CSE). 
“Hoje temos 20 CSES, 
incluindo os aposentados, 
que totalizam 103 dirigen-
tes. Vamos fortalecê-los na 
base e ampliar onde ainda 
não tem”, explica. Na base 
da FEM, além de Taubaté, 
também adotam o mode-
lo de CSE os sindicatos 
metalúrgicos do ABC, 
Sorocaba, Salto e Pinda-
monhangaba. O debate do 
processo de viabilização 
do CSE está acontecen-

do nos demais sindicatos 
filiados à Federação. A 
FEM tem 14 sindicatos 
metalúrgicos filiados, que 
representam 250 mil tra-
balhadores no Estado. O 
presidente da FEM-CUT/
SP, Valmir Marques da 
Silva, Biro Biro, foi eleito 
vice-presidente do Sindi-
cato e parabenizou a nova 
Direção eleita em Tauba-
té. Posse; A nova diretoria 
será empossada no dia 20 
de novembro e exercerá o 
mandato 2013/2017. No 
Vale do Paraíba, o Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Taubaté é a maior entida-
de sindical filiada à CUT, 
representando mais de 20 
mil trabalhadores em sua 
base territorial que abriga 
254 empresas em 11 muni-
cípios (Taubaté, Tremem-
bé, Caraguatatuba, Ubatu-
ba, São Luiz do Paraitinga, 
Redenção da Serra, Lagoi-
nha, Natividade da Serra, 
Santo Antonio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí e 
Campos do Jordão). Perfil; 
De origem de família me-
talúrgica, o pai é aposenta-
do na Ford, o metalúrgico 
na Volkswagen em Tauba-
té, Hernani de Oliveira 
Lobato, 35 anos, solteiro, 
descobriu a sua vocação 

em lutar pelos direitos dos 
trabalhadores aos 11 anos 
de idade. Naquela época, 
ajudava no Grêmio Estu-
dantil do Colégio Estadual 
Deputado César Costa, em 
Quiririm, bairro de Tauba-
té, onde vive atualmente. 
Cursou SENAI e aos 18 
anos começou no Sindica-
to dos Metalúrgicos, como 
auxiliar no Departamento 
de Comunicação e Impren-
sa. A partir daí, gostou da 
luta e se engajou nas mobi-
lizações e no fortalecimen-
to da categoria metalúrgica 
taubateense. Em 2003, foi 
eleito diretor de base do 
Sindicato, então gestão do 
companheiro Biro Biro 
(que presidiu o Sindica-
to no período de 2003 a 
2007). No ano de 2007, o 
Sindicato implantou o mo-
delo de Comitês Sindicais 
de Empresas na base. Her-
nani foi eleito no CSE na 
VW e em 2010 assumiu o 
cargo de diretor adjunto na 
Executiva da Direção no 
Sindicato. “Aprendi muito 
com o companheiro Biro 
Biro. Se não fosse ele, eu 
não estaria hoje no movi-
mento sindical. À frente 
da Direção do Sindicato, a 
nossa parceria será a me-
lhor possível”, finaliza.

Hernani Lobato é o 
novo presidente do  

Sindicato dos  
Metalúrgicos de  

Taubaté

A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba está com 
inscrições abertas para 
projetos de Cursos Li-
vres Educacionais e vagas 
para bailarinos no Cor-
po de Baile Municipal. 
 Os editais e regulamen-
tos estão disponíveis 
no site da Fundação, no 
link Editais e Licitações.  
Para ministrar um Cur-
so Livre de capacitação 
e qualificação profissio-
nal é preciso apresentar 

o projeto, adequado às 
normas contidas no edi-
tal, até o dia 19 de julho.  
O proponente pode apre-
sentar propostas com 
carga horária de até 20h, 
40h ou 64h. Para o Cor-
po de Baile Municipal, as 
inscrições estão abertas 
até o dia 26 de julho e há 
10 vagas para bailarinos. 
Os inscritos passarão por 
uma audição no dia 3 de 
agosto, composta por três 
fases, com aula de técni-
ca clássica, variação con-

temporânea e entrevista.  
Os selecionados receberão 
bolsa auxílio no valor de 
R$ 1 mil divido em quatro 
parcelas de R$ 250 por um 
período de quatro meses. 
Todas as inscrições devem 
ser feitas pessoalmente ou 
por procuração na sede 
da Fundacc, na Rua San-
ta Cruz, nº 396, no Cen-
tro de Caraguátatuba, de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 12h e das 14h às 
17h. Mais informações:  
(12) 3897.5661.

Fundacc está com  
inscrições abertas para  
Cursos de Qualificação  
Profissional e Corpo de  

Baile de Caraguá
O tempo na região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da  
Mantiqueira deve ficar chuvoso ate quarta-feira, quando o sol deve aparecer  
novamente.

Chuva deve contribuir para esfriar 
ainda mais nesta semana


