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No dia (16) a Rede va-
loriza a produção de ali-
mentos sem agrotóxicos 
em evento com troca de 
mudas e sementes, lanche 
coletivo e homenagem aos 
agricultores locais. Uma 
alimentação saudável, li-
vre de agrotóxicos e trans-
gênicos: este é o mote da 
“Celebração pelas Semen-
tes & Alimentos Livres”, 
uma ação promovida pela 
Rede Agroecológica Cai-
çara, com apoio da Prefei-
tura Municipal de Ubatu-
ba através da Secretaria de 
Agricultura e Pesca, que 
será realizada em frente 
ao prédio da FUNDART 
no próximo dia 16 de ou-
tubro, Dia Mundial da Ali-
mentação. Com uma ho-
menagem aos produtores 
de alimentos sem agrotó-
xicos de Ubatuba, a Rede 
Agroecológica Caiçara – 
iniciativa que coloca pro-
dutores locais em contato 
direto com os consumido-
res – pretende chamar a 
atenção do público para a 
importância da agricultu-
ra familiar de base agro-

ecológica na produção de 
alimentos saudáveis, que 
respeitam o ser humano e 
o meio ambiente. Além da 
homenagem aos agricul-
tores, o evento terá uma 
feira de trocas de mudas 
e sementes, um lanche 
coletivo com degustação 
de produtos da Rede, tro-
ca de receitas e atividades 
lúdicas com participação 
de alunos das escolas de 
Ubatuba – tudo isso en-
quanto acontece a feira de 
produtos sem agrotóxicos 
do Espaço Saudável. A ce-
lebração promovida pela 
Rede faz parte da Quinze-
na de Ação Pelas Semen-
tes & Alimentos Livres, 
uma mobilização mundial 
convocada pela ativista in-
diana Vandana Shiva com 
a intenção de valorizar a 
agricultura familiar, a pro-
dução de alimentos saudá-
veis e as sementes tradi-
cionais não-transgênicas, 
em oposição ao modelo 
de produção agroindus-
trial. Segundo a Organi-
zação das Nações Unidas 
para a Alimentação e a 

Agricultura, 72% dos ali-
mentos consumidos no 
mundo vêm de pequenas 
propriedades, enquanto a 
agroindústria, que ocupa 
a maior parte das terras 
produtivas e é a maior 
responsável pelo uso de 
agrotóxicos e sementes 
transgênicas, responde por 
apenas 28% da produção 
global de alimentos. A 
Rede Agroecológica Cai-
çara possibilita a venda de 
produtos sem agrotóxicos 
direto do produtor local 
para o consumidor, numa 
iniciativa de organização 
horizontal e autogerida. A 
missão da Rede é promo-
ver uma alimentação mais 
saudável, fomentar a agri-
cultura sustentável de base 
agroecológica e contribuir 
para o desenvolvimento 
da economia solidária no 
município. Para participar 
da rede ou se tornar um 
consumidor ou fornece-
dor, basta entrar em con-
tato pelo e-mail rede.uba-
tuba@gmail.com ou pelo 
grupo Rede Agroecológi-
ca Caiçara no Facebook.

Rede Agroecológica Caiçara 
homenageia agricultores no 
Dia Mundial da Alimentação

Iniciativa promovida pela 
Pernambucanas em par-
ceria com a  Ford Models, 
irá eleger novos talentos 
brasileiros para as pas-
sarelas. O concurso de 
modelos FACES 2013, 
promovido pela Pernam-
bucanas em parceria com 
a Ford Models, chega a 
fase semifinal. Nesta eta-
pa, serão realizadas sele-
tivas entre os dias 28 de 
agosto e 02 de novembro, 
em sete cidades brasilei-
ras: São Paulo (SP), Curi-
tiba (PR), Campo Grande 
(MS), Bauru (SP), Belo 
Horizonte (MG), Tauba-
té (SP) e Londrina (PR).  
O FACES reúne nesta 
fase mais de 130 candi-
datos classificados por 
meio de seletivas itine-
rantes, promovidas por 

olheiros da agência Ford 
Models que visitaram 
32 cidades brasileiras.  
Agora, da fase semifinal, 
sairão 28 candidatos para 
concorrer a grande final, 
que acontece em dezem-
bro. Gianne Albertoni – 
modelo, apresentadora e 
protagonista das campa-
nhas Pernambucanas – es-
tará presente na semifinal 
do FACES em Taubaté. A 
dinâmica desta etapa fun-
ciona da seguinte forma: 
na quarta-feira (16 de ou-
tubro) os olheiros farão 
uma seletiva para candi-
datos pré-selecionados a 
partir das fichas entregues 
previamente nas lojas 
e para os que perderam 
a fase de inscrição.  No 
sábado (19 de outubro) 
acontece o grande evento - 

às 16hs, na praça de even-
tos do Via Vale Garden 
Shopping - com um des-
file dos candidatos com a 
coleção Primavera-Verão 
2013/14 da Pernambuca-
nas, apresentado pela mo-
delo Gianne Albertoni que 
anunciará os quatro can-
didatos classificados para 
a etapa final do concurso. 
Na final, o FACES 2013 
irá eleger dois casais que 
ganharão um ano de agen-
ciamento da Ford Models, 
um book e 100 composites 
produzidos pela agência. 
Os primeiros colocados 
ainda ganharão R$ 10 mil 
em dinheiro e R$ 1 mil em 
vale compras Pernambu-
canas. Já a dupla que ficar 
em segundo lugar será pre-
miada com um vale com-
pras no valor de R$ 1 mil.

Semifinal Do  
Concurso De Modelos 

“Faces 2013”
Chega À Taubaté

Confira as vagas dispo-
níveis no Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT) desta 
semana. O interessado 
deve apresentar os docu-
mentos pessoais. Recep-
cionista de Hotel, Ope-
rador de Processamento 
de Dados, Balconista de 
Lanchonete, Soldador, 
Auxiliar de Mecânico de 
Autos, Garçom, Marcenei-
ro de Móveis (Rústicos), 
 Operador de Retro-Es-
cavadeira, Pedreiro, 
Mecânico de Veículos, 
Alinhador de Direção, 
Balanceador, Auxiliar 

Contábil, Padeiro, Encar-
regado de Obras, Borra-
cheiro, Oficial de Servi-
ços Gerais, Professor de 
Matemática, Mecânico de 
Radiadores, Arquiteto de 
Edificações, Operador de 
Patrol (Niveladora), Ope-
rador de Pá Carregadeira,  
Operador de Escavadei-
ra, Assistente Adminis-
trativo (Pcd), Auxiliar de 
Almoxarifado (Pcd), Re-
cepcionista (Pcd), Con-
feiteiro, Conferente de 
Carga e Descarga, Chapa 
de Caminhão, Auxiliar de 
Escrituração Fiscal, Cor-
retor de Imóveis, Vende-

dor Pracista, Carpintei-
ro de Obras, Montador 
de Andaimes, Motoboy, 
Motorista de Caminhão.  
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
a experiência, escolarida-
de, entre outros,  podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.  
O PAT está localizado 
na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211

PAT de Caraguá divulga 
vagas de emprego
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Pindamonhangaba iniciou 
uma campanha de com-
bate à sífilis neste mês, no 
entanto, é possível fazer 
os exames para detectar 
esta DST o ano inteiro.  
Este trabalho tem o ob-
jetivo de fazer com que 
as pessoas procurem o 
setor de infectologia,  
instalado no Centro de 
Especialidades Médicas, 

ou o laboratório de análi-
ses, pois quando a sífilis 
é detectada no início o 
tratamento é mais rápido.  
Os interessados em par-
ticipar da campanha 
podem ir ao laborató-
rio ou à infectologia de 
segunda a sexta-feira,  
das 7 às 16 horas.  
Basta levar o cartão SUS e 
o RG, o resultado fica pron-

to em menos de 15 dias, 
em caso de diagnóstico 
positivo o paciente é enca-
minhado para o tratamento 
com médico especialista.  
A sífilis é uma doença 
que possui três estágios 
e os problemas causados 
por ela são gradativos, 
ela pode até levar à mor-
te, caso não seja detecta-
da e tratada corretamente.

Campanha de combate 
à sífilis é realizada em 

Pinda
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O Sesc Taubaté reali-
za, por meio do pro-
grama Sesc Empresa, a 
Copa Sesc do Comércio 
e Serviços 2013, a par-
tir do dia 16 de outubro. 
 O evento reúne os fun-
cionários das empresas 
do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo para 
participação em diversas 
modalidades, buscando 
valorizar a prática de es-
portes e o associativis-
mo como forma de lazer 
e promoção de saúde.  
A abertura será às 19h30 
do dia 16, com o Tor-

neio de Futsal e Futebol 
Society com a participa-
ção das equipes inscritas,  
Jogos cooperativos (ati-
vidade de integração com 
crianças e os adultos ins-
critos) e com a Vivên-
cia de mini-tênis para 
crianças de 7 a 12 anos.

A Copa abrange as modalidades de:
Tênis
Dia 20 e 27 de outubro, às 9h30.
 
Futebol Society Masculino 
Terças e quintas, às 19h45.
 
Futsal
Terças, quartas e quintas, às 19h45.
 
Tênis de mesa
Dia 10 de novembro, às 10h.
 
Voleibol quarteto misto
Dias 20 e 27 de novembro, às 19h30.
 
Nos dias 19 e 26 de outubro, acontece, às 
15h30, as Clínicas esportivas de Rugby e 
Badminton, respectivamente, com instru-
tores de atividades físicas do Sesc.

Veja a programação da Copa Sesc: 
Abertura – Dia 16
Festival de futsal e futebol society (entre 
as equipes inscritas)

Às 19h30

Jogos cooperativos – atividade de inte-
gração com crianças e os adultos inscritos 
na Copa.
Às 19h30

Vivência de mini-tênis – Para crianças de 
7 a 12 anos
Às 19h
 
Clínicas esportivas
Com instrutores de atividades físicas do 
Sesc
Rugby
Dia 19, às 15h30

Badminton
Dia 26, às 15h30
 
 O Sesc Taubaté fica na Avenida Milton 
de Alvarenga Peixoto, 1264, Esplanada 
Santa Terezinha. Mais informações pelo 
telefone 3634-4000

Copa Sesc do  
Comércio e  

Serviços 2013 começa 
em Taubaté

No dia (16/10/2013), os 
funcionários da secretaria 
de Educação têm com-
promisso com a saúde. A 
partir das 8h30, a equi-
pe de nutricionistas es-
tará, a postos, no saguão 
para avaliar a condição 
física dos servidores.  
O objetivo da ação é 
auxiliar quem está aci-
ma do peso ou abaixo 
com orientações sobre 
alimentação saudável.  
Peso, altura, índice de mas-
sa corporal (IMC) e per-
centual de gordura serão 
verificados pelas nutricio-
nistas Fernanda Cardoso 
Fernandes, Fernanda Nu-
nes Pereira e Mayra Fiuza 
Pizzoli. Profissionais do 
curso técnico de Enfer-
magem do Instituto Dom 

Bosco farão a aferição da 
pressão arterial. Posterior-
mente, o diretor do setor 
de Alimentação Escolar,  
Manoel Vicente da Sil-
va, disse que essa avalia-
ção será realizada com 
os alunos de cada uni-
dade escolar municipal.  
A iniciativa da avaliação 
nutricional e antropomé-
trica comemora também o 
Dia Mundial da Alimenta-
ção, instituído pela Orga-
nização das Nações Uni-
das para Alimentação e 
Agricultura (FAO), come-
morado dia 16 de outubro, 
desde 1981, com o objeti-
vo de conscientizar a opi-
nião pública sobre nutri-
ção e alimentação. Dicas 
– Evitar pães recheados, 
doces, embutidos (salame, 

salsicha, linguiça) refrige-
rantes, sucos em pó, salga-
dinhos, biscoitos rechea-
dos, situações de estresse 
e sedentarismo. Consumir 
carnes magras grelhadas, 
cozidas ou assadas, fru-
tas, pães e biscoitos inte-
grais, legumes e verduras, 
 água, sucos natu-
rais, praticar ativida-
des físicas e relaxantes.  
Não substituir refeições 
importantes (café da ma-
nhã, almoço e jantar) por 
lanches ou shakes; não 
consumir produtos ema-
grecedores sem orienta-
ção; evitar líquidos nas 
refeições e beber água 
nos intervalos; dimi-
nuir o volume de comi-
da no prato e alimentar-
se de três em três horas.

Educação promove 
orientação nutricional 
para funcionários em 

Caraguátatuba

A ocasião não poderia ter 
sido melhor – uma noi-
te especial, na Biblioteca 
Municipal, em homena-
gem aos cem anos de nas-
cimento do poeta e compo-
sitor Vinicius de Morais. 
Foi neste clima que a Fun-
dArt abriu as inscrições 
para o Concurso Literário 
deste ano. A abertura do 
evento foi realizada pela 
Diretora Presidente da 
FundArt, Isabella Vassão, 
que lembrou a todos a im-
portância de um concurso 
cultural com tamanha tra-
dição na cidade. O Con-
curso Literário é compos-
to por 4 categorias: Poesia 
Estudantil – para alunos 

da rede de ensino público 
e particular de Ubatuba, 
divididos de 1ª a 5ª série, 
de 6ª a 9ª série e ensino 
médio e Poesia Adulto, 
e as categorias de Con-
tos e Texto para Teatro.  
Organizado com o apoio 
do Grupo Setorial de Li-
teratura da FundArt, o Sa-
rau Literário contou com 
apresentações musicais 
do Coro da Lira, decla-
mações de poesias, con-
tação de histórias e uma 
breve narrativa de Mano-
el Carlos sobre a vida e a 
obra de Vinicius de Mo-
raes que abrilhantaram 
o evento. Inscrições: As 
inscrições para o Concur-

so Literário da FundArt 
estão abertas até o dia 25 
de outubro para pessoas 
com domicílio no Litoral 
Norte ou no Vale Paraíba, 
do Estado de São Paulo. 
Confira os Editais no site! 
* XXV CONCURSO DE 
POESIA ESTUDANTIL 
“IDALINA GRAÇA”
* XXVI CONCUR-
SO DE POESIA “IDA-
LINA GRAÇA”
* XX CONCURSO DE 
CONTOS “WASHING-
TON DE OLIVEIRA”
* XII CONCURSO 
DE TEXTO DE TE-
ATRO “TIA HELÔ”.  
A c e s s e :  
w w w. f u n d a r t . c o m . b r

FundArt abre  
Concurso Literário em 
noite de homenagem a 

Vinicius de Morais

Estão abertas as inscri-
ções para a 8ª Edição 
do GRANFONDO DO 
BRASIL DE CICLISMO 
– ETAPA VERÃO, um 
grande evento esportivo 
que tem atraído centenas 
de participantes desde sua 
primeira edição. A prova 
será realizada no dia 24 
de novembro em Ubatuba, 
litoral norte de São Paulo. 
O percurso para a catego-
ria Elite será de 160 qui-
lômetros e para as demais 

será de 106 quilômetros. 
A prova, que terá início na 
Avenida Iperoig, no Cen-
tro de Ubatuba, irá passar 
por um dos roteiros mais 
bonitos do país, percorren-
do a rodovia Rio-Santos 
no trecho entre Ubatuba 
e Paraty. O foco principal 
do evento é a confrater-
nização entre os ciclistas 
federados e ciclistas afi-
cionados. A organização 
está sob responsabilidade 
da Federação Paulista de 

Ciclismo e da empresa 
MZ2 Eventos, com reali-
zação da Pirelli, Prefeitu-
ra Municipal de Ubatuba, 
Governo do Estado de São 
Paulo e Polícia Rodovi-
ária Federal. Participe, 
leve sua família e amigos! 
As inscrições para o 8º 
Granfondo do Brasil Pi-
relli de Ciclismo poderão 
ser realizadas até o dia 
17 DE NOVEMBRO DE 
2013, somente pelo site 
www.fpciclismo.org.br

Inscrições abertas para o 8º  
Granfondo do Brasil de Ciclismo  

em Ubatuba
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11ª Festa Do Saci
Dias 25, 26 E 27 De  
Outubro De 2013

PROGRAMAÇÃO

07/10 a 27/10
Exposição integrada “Vamos achar o 

Saci / Formas e Pulos”
Local: CTC – Nelsinho Rodrigues

25/10, sexta
10h e 14h – Oficina Educativa – Expo-
sição “Vamos achar o Saci / Formas e 

Pulos”
Local: CTC – Nelsinho Rodrigues

19h – Abertura do evento
Local: Coreto Elpídio dos Santos – 

Praça Dr. Oswaldo Cruz

19h – Passeio Saciclístico
Saída: Praça Dr. Oswaldo Cruz

19h30 – FAMIG – Fanfarra Monse-
nhor Ignácio Gióia – Infanto-Juvenil

Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

21h – Show: Zeca Collares – “Zeca 
canta Pena Branca e Xavantinho” 

(participação do violinista Zé Marcos)
Local: Coreto Elpídio dos Santos – 

Praça Dr. Oswaldo Cruz

23h – Show: Tânia Moradei, Kabé 
Pinheiro e Gabriel Selvage

Local: Coreto Elpídio dos Santos – 
Praça Dr. Oswaldo Cruz

26/10, sábado
10h – Seminário de Políticas de Cultu-

ra Popular e lançamentos de livros:
“Viagem para outros tempos – um 

museu sem molduras”, autor Mouzar 
Benedito

“Estórias de uma Perna Só 2”, autor 
Ditão Virgilio.

Local: CTC – Nelsinho Rodrigues

10h – Cantigas e Brincadeiras (com 
Maíra do Grupo Pererê)

Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

11h – Desfile de João Paulino e Maria 
Angú

Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

14h – Show: “Empreitada Perigosa” – 
Trio Carreiro 

Local: Coreto Elpídio dos Santos – 
Praça Dr. Oswaldo Cruz

14h – Oficinas: Modelagem no barro 
(com Geraldo Tartaruga) e Máscaras 

(com Benito Campos)
Local: Praça Euclides Vaz de Campos 

– Pracinha do Calçadão

16h – Show: Levi Ramiro
Local: Coreto Elpídio dos Santos – 

Praça Dr. Oswaldo Cruz

18h – Teatro: Tempo de Brincar – Tea-
tro de Assombração

Local: Coreto Elpídio dos Santos – 
Praça Dr. Oswaldo Cruz

19h30 – Teatro: “Barravento – Tem-
pestade de Shakespeare” (Cia. Quase 

Cinema)
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

20h30 – Circo: “Sai da frente” (Cia. 
Le Rire)

Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

21h – Concerto “Saci Armorial” com 
Quarteto Pererê (participação especial 

Letícia Torança)
Local: Capela das Mercês

21h – Saciata
Concentração no Camping do Saci

22h30 – Show: Cupinzeiro
Local: Coreto Elpídio dos Santos – 

Praça Dr. Oswaldo Cruz

27/10, domingo
Atividades na Praça Dr. Oswaldo 

Cruz
9h – Bolo do Saci

9h30 – Contação de Estórias (Ditão 
Virgílio e Geraldo Tartaruga)

10h30 – Espetáculo: Tempo de Brincar
11h – Show: Bambuzero

14h – Encerramento: Maracatu Baque 
do Vale

Programação do mês in-
clui palestra sobre gestão 
de cardápios, workshop 
de inovação e atendi-
mentos individuais. 
 O Sebrae-SP e a Associa-
ção Comercial e Empresa-
rial de Caçapava promo-
vem atividades gratuitas 
em outubro. A programa-

ção começa no dia 17, 
com palestra sobre gestão 
de cardápios, às 16h, com 
dicas para elaboração de 
um cardápio que auxilie 
nas vendas das empresas 
de alimentação. No dia 
23, o workshop “Inove 
para Ganhar Mais” tem o 
objetivo de capacitar em-

presários para melhorar 
o controle, organização e 
planejamento da empresa.  
Os empreendedores de 
Caçapava também pode-
rão tirar dúvidas sobre 
gestão de negócios no dia 
25, com atendimentos in-
dividuais de analistas e 
consultores do Sebrae-SP.

ACE Caçapava  
recebe atividades do 

Sebrae SP em  
outubro

Programação do Sebrae-SP em Caçapava

Palestra
Dia 17/10 – 16h. Tema: “Gestão de Cardápios”

Workshop
Dia 23/10 – 19h. Tema: ”Inove para Ganhar Mais”

Atendimento Individual
Dia 25/10 – 9h às 12h e 14h às 17h

Local: ACE Caçapava (Rua Mj Benjamim Raymundo da Silva, 30, Vila São João)
Eventos gratuitos, com vagas limitadas. Inscrições para as atividades e mais  
informações podem ser obtidas pelos telefones (12) 3654-2700 ou 0800 570 0800

Analistas farão atendi-
mentos gratuitos sobre 
gestão de negócios para 
empresários e interessa-
dos em abrir um negócio. 
Os empreendedores de 
Ubatuba poderão tirar dú-
vidas e aprimorar seus co-
nhecimentos sobre gestão 
de negócios na próxima 
semana, quando o Sebrae 
Móvel trará atendimen-
to gratuito a empresários 
e interessados em abrir 
uma empresa a dois bair-
ros da cidade. A unidade 
móvel estará na cidade 
de segunda a quinta, com 
atendimento das 9h às 
17h. Na segunda e terça, 
estará instalada no Itaguá, 
e nos outros dois dias, em 

Maranduba.  Analistas do 
Sebrae-SP farão atendi-
mentos individuais sobre 
temas ligados à gestão de 
negócios, finanças, jurí-
dico, marketing, qualida-
de e recursos humanos, 
além de tirar dúvidas so-
bre o MEI (Microem-
preendedor Individual).
 Os empreendedores tam-
bém vão obter informa-
ções sobre os produtos e 
serviços e a programação 
de palestras, workshops e 
consultorias gratuitas ofe-
recidas pelo PAE (Posto de 
Atendimento ao Empreen-
dedor) de Ubatuba, que  é 
mantido pelo Sebrae-SP 
em parceria com a ACIU 
(Associação Comercial de 

Ubatuba), Associação dos 
Contabilistas e Técnicos 
em Contabilidade, Asso-
ciação dos Engenheiros e 
Arquitetos, Sinhores (Sin-
dicato de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares) 
e Prefeitura de Ubatuba. 
Sebrae Móvel em Ubatuba
Data: 14 a 17 de outubro
Horário: 9h às 17h
L o c a i s :
Dias 14 e 15 – Rua Capi-
tão Felipe, Itaguá (próxi-
mo ao campo de futebol)
Dias 16 e 17 – Rua Vin-
te e Nove, Maranduba
Mais informações no 
PAE Ubatuba (Rua Dr. 
Esteves da Silva, 51, 
Centro) ou pelo tele-
fone (12) 3834-1445

Ubatuba recebe Sebrae 
Móvel nesta semana

Curso de mecânica 
para mulheres no Via 

Vale Garden Shopping
Inscrições gratuitas po-
dem ser feitas até o dia 
17 de outubro. Curso en-
sina os segredos básicos 
da mecânica e será minis-
trado por Roseli Oliveira.
O Via Vale Garden Sho-
pping em parceria com 
a Porto Seguro Seguros 
está com inscrições aber-
tas para o curso de Me-
cânica para Mulheres.  
A aula acontecerá no 
dia 18 de outubro, sex-
ta-feira, dentro do centro 
de compras de Taubaté.  
O curso será ministra-
do pela mecânica Roseli 
Oliveira, a instrutora atua 
como mecânica desde 
1996 e, em 2002, mon-
tou sua própria oficina. 
Segundo ela, não há pes-
quisas que comprovam 
de forma exata quantas 
mulheres aderiram à pro-
fissão, mas aos poucos, 

vem sendo percebidas 
nesse meio que era ex-
clusivamente masculino.  
Roseli afirma ainda que 
as mulheres tem se torna-
do cada vez mais curiosas 
por esse tema e que o cur-
so é um ótimo meio para 
entender melhor sobre o 
assunto. Para dar um ar 
mais feminino para suas 
palestras, ela vai se apre-
sentar com um macacão 
cor – de – rosa e com as 
peças automotivas pinta-
das no mesmo tom para 
fazer suas demonstrações.
Marcelo Sebastião, dire-
tor do Porto Seguro Auto, 
confirma que as mulhe-
res costumam ser muito 
mais cuidadosas com seus 
veículos e se envolvem 
menos em acidentes, em 
comparação aos homens. 
“Agora elas se mostram 
cada vez mais interessa-

das em aprender os segre-
dos básicos da mecânica”. 
Segundo ele, foi pensando 
justamente nas mulheres 
que desejam ter mais au-
tonomia para acompanhar 
a manutenção dos seus 
carros que a Porto Segu-
ro desenvolveu o curso.
Durante o curso serão 
abordados os seguintes 
temas: Motor, Sistema 
de Alimentação, Sistema 
Elétrico, Sistema de Inje-
ção, Transmissão, Dire-
ção, Suspensão, Freios e 
Direção Defensiva. Com 
duração de duas horas.
Todas as mulheres que se 
interessarem devem fazer 
a inscrição através do SAC 
do Via Vale Garden Sho-
pping, pelo telefone (12) 
3683-1000 até o dia 17/10. 
As vagas são limitadas, por 
isso é importante inscre-
verem-se o quanto antes.

Serviço
Data: 18 de Outubro
Local: Via Vale Garden Shopping
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 7.181 –Taubaté/SP
Horário do curso: às 18h às 20h
Site: www.viavalegardenshopping.com.br
Informações: SAC – (12) 3683-1000


