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Tremembé
"Arraiá do Cras"
reúne crianças e
adolescentes do

projeto meu espaço

O Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 
do Maracaibo realizou, na 
última quinta-feira (20), o 
"Arraiá do Cras", festa juni-
na voltada para as crianças 
e adolescentes do Projeto 
Meu Espaço. Comidas tí-
picas, danças, brincadeiras 
e muita animação deram o 
tom da festança. O evento 
foi realizado com apoio da 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé através da Secreta-
ria de Ação Social. Grupos 
de adolescentes e crianças 
abrilhantaram a festa com 
muita alegria. Não faltou 
diversão e diversas brin-

cadeiras lúdicas atraíram 
a criançada. De acordo 
com a Secretária de Ação 
Social Andréa Vaqueli, o 
principal objetivo do even-
to é promover um momen-
to de integração e lazer 
para as crianças e jovens 
atendidos. "Além de uma 
oportunidade de festejar 
em clima de temas típicos, 
o evento também promove 
a integração e o fortaleci-
mento dos laços sociais 
entre os participantes", ex-
plica. Andréa destaca ain-
da que o evento contribui 
para o diálogo intergera-
cional através da interação 
entre pessoas de diferentes 

idades. "A festa também é 
um espaço para a interge-
racionalidade, uma forma 
de compreender os limites 
e as necessidades de cada 
geração através do respei-
to ao indivíduo", conclui. 
No momento do lanche, os 
presentes no evento foram 
especialmente servidos em 
suas mesas pela equipe 
do Cras. Maria, gostou do 
atendimento vip e elogiou 
a organização da festa. "Es-
tou gostando muito dessa 
festa tão bonita e bem or-
ganizada. Aqui a gente 
encontra respeito, digni-
dade, carinho, atenção, 
e muita diversão", disse.

A equipe TCC/Unitau/
Fecomerciários/Tarumã 
Taubaté é a grande cam-
peã do Pan-americano de 
clubes de handebol, que 
aconteceu no último fi-
nal de semana na cidade. 
Com a conquista do cam-
peonato, o time do Tauba-
té garantiu uma vaga no 
campeonato mundial de 
clubes de hanbedol, no 
Qatar, em agosto. O time 
ainda disputa o paulista 
de hanbebol, que está em 
andamento, e a Liga Na-
cional. O time enfrentou o 
tradicional Esporte Clube 
Pinheiros, de quem havia 
perdido no primeiro jogo 
do campeonato. Numa par-
tida competitiva e impul-
sionados pela torcida, os 
taubateanos venceram por 
25 a 23. Trajetória: Tauba-
té classificou como segun-
da colocada no grupo B. 

Na semi-final de sábado, 
22, o time da casa bateu 
a atual campeã do título, 
a Metodista, com jogadas 
trabalhadas, vibrantes e 
defesas impressionantes 
do goleiro Maik. No se-
gundo tempo, o Taubaté 
foi abrindo vantagem e ad-
ministrou o bom resultado 
até o fim, ganhando por 32 
a 26 e garantindo a dispu-
ta da final. Na grande final 
de domingo, 23, a torcida 
taubateana mais uma vez 
lotou o ginásio do CEMTE 
e animava os jogadores o 
tempo todo com gritos de 
“orgulho de ser Taubaté”, 
mas o jogo não foi fácil, 
pois o Pinheiros estava 
motivado a levar a taça. O 
primeiro tempo foi muito 
apertado, levado gol a gol, 
e com a vantagem sempre 
para o Pinheiros. Retor-
nando dos vestiários para o 

segundo tempo, o Taubaté 
voltou mais forte e moti-
vado, conseguindo virar o 
jogo, mais uma vez com as 
defesas do goleiro Maik, 
que levaram a torcida ao 
delírio em cada uma delas. 
Além da taça e das meda-
lhas, alguns jogadores fo-
ram destacados pela sua 
qualidade técnica: Maik foi 
eleito melhor jogador de 
toda competição e goleiro, 
André Toko o melhor pivô, 
Daniel Zepan o melhor la-
teral direita e Marcus Tatá 
o melhor técnico. Cidade 
sede: Taubaté foi pela pri-
meira vez sede deste cam-
peonato. Todos os jogos 
aconteceram na quadra do 
CEMTE, no bairro Novo 
Horizonte. Além dos três 
times brasileiros, a cida-
de recebeu dois clubes ar-
gentinos, um chileno, um 
paraguaio e um uruguaio.

Taubaté é campeão do 
6º Pan-americano de 

clubes

Pindamonhangaba
Professores participam 
de vivência comunitária
O trabalho com as emo-
ções vem sendo valorizado 
nos espaços de formação 
continuada da Secretaria 
de Educação e Cultura da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Cursos como 
o “Cuidando de Quem 
Cuida” e encontros reali-
zados no HTPC - Horário 
de Trabalho Pedagógi-
co Coletivo   nas escolas,  
contemplam vivências que 
têm como objetivo o for-
talecimento da autoestima 
e a criação de redes de 
apoio. Dar voz ao educa-

dor, compartilhar de suas 
conquistas permite que 
as situações sejam com-
preendidas e modificadas,  
evitando o adoecimento 
gerado pelo sofrimento 
psíquico. Aproximada-
mente 200 educadores 
participaram de encontros 
como o de quarta-feira 
(19), no Espaço Anália 
Franco, Casa Transitória 
Fabiano de Cristo, ten-
do como responsáveis as 
terapeutas comunitárias 
Carmen Sílvia Martins,  
Célia Ascenço e Lucia-

na Ferreira.  Paralela-
mente a esse trabalho,  
ações preventivas são de-
senvolvidas com grupos 
de pais e alunos, como 
a Roda de Conversa (ou 
Terapia Comunitária).  
Atualmente, oito turmas de 
alunos dos 5oS anos par-
ticipam dessa atividade.  
Em agosto será ofere-
cida a fase II do Curso  
“Cuidando de Quem Cui-
da” a todos os profissionais 
que participaram do curso 
no ano passado e no pri-
meiro semestre desse ano.

A Campanha de Vaci-
nação contra a Polio-
mielite foi encerrada na 
última sexta-feira (21).  
Pinda atingiu a meta de 
imunização entre crianças 
de 6 meses a 5 anos, va-
cinando mais de 95%  da 
população-alvo entre os 
dias 8 e 21 de junho. De 
acordo com o objetivo es-
tabelecido pelo Ministério 
da Saúde, deveriam ser 

vacinados 95% das crian-
ças que atendem aos cri-
térios em cada município.  
No caso de Pinda, que 
possui 9.639 crianças in-
clusas na faixa etária a 
ser vacinada, trata-se de 
mais de 9.155 crianças. 
O vírus causador da polio-
mielite se desenvolve na 
garganta ou nos intestinos 
e, a partir daí, espalha-
se pela corrente sanguí-

nea, atacando o sistema 
nervoso e paralisando os 
músculos das pernas- daí 
o termo "paralisia infan-
til". Em alguns casos, 
pode ser fatal. Isso ocor-
re quando o vírus paralisa 
músculos respiratórios ou 
de deglutição. A doença 
é caracterizada por febre, 
mal-estar, dor de cabeça.  
No Brasil, a pólio já 
está extinta há 24 anos.

Pinda atinge meta de
vacinação contra a 

Póliomielite

Pinda define seus
representantes para 

fase regional do Mapa 
Cultural Paulista

Pindamonhangaba definiu 
os representantes da cida-
de para a fase regional do 
Mapa Cultural Paulista. A 
divulgação do resultado 
foi realizada no centro co-
munitário do Bosque, após 
as apresentações de dança 
e de música instrumental. 
Diversas autoridades es-
tiveram presentes na final 
municipal do Mapa, com 
o destaque para o prefeito 
de Pindamonhangaba. As 
apresentações de todas as 
modalidades foram reali-
zadas no centro comunitá-
rio do Bosque, no Bosque 
da Princesa e no Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina. A organização 
da fase municipal foi do 
Departamento de Cultura. 
Dança, Teatro e Música: 
Os representantes de Pinda 
na fase regional do Mapa 
são: Projeto Saindo das 
Ruas, com a coreografia 
Instinto Urbano (Dança); 
Cia TEP – Teatro Experi-
mental de Pindamonhan-
gaba, com o espetáculo 

A Farsa do Advogado Pa-
thelin (Teatro); Camerata 
Orquestra Jovem de Pinda-
monhangaba, com a peça 
Tema de Filmes – Alfred 
Newman/Nino Rota, Car-
mina Burana – Carl Orff/
Trem das Onze – Adoni-
ran Barbosa, com arranjos 
de William Anaia Bona-
fé (Música Instrumental). 
Vídeo, Fotografia e Artes 
Plásticas: Em artes visuais,  
Müller Anderson Marin 
Zeferino, com o documen-
tário Sem Roteiro (Vídeo) 
e com a obra Longa Expo-
sição: Sensações – Cres-
púsculo – Noite Chuvosa 
(Fotografia). Em Artes 
Plásticas, serão os repre-
sentantes da cidade Le-
nice Lopes da Silva, com 
as obras Pindamonhanga-
ba Princesa do Vale, Pin-
damonhangaba – Luz do 
Folclore e Memórias de 
Pindamonhangaba; Feli-
pe Callipo, com Folia de 
Reis; Mônica Coura do 
Espírito Santo Kaneshiro, 
com África e Luar Africa-
no. Essa modalidade teve 

uma menção honrosa para 
Ícaro Cícero Turra, pelo 
ensaio do artista com a 
obra Jongueiros. Conto, 
Crônica e Poesia: Em Lite-
ratura, foram classificados 
Alberto Marcondes San-
tiago, com o conto Ama-
rílis; Anamaria Jório Ro-
drigues Marcondes, com 
o conto A Menina, O Pai 
e A Mãe; Audinete Alves 
de Barros, com o con-
to Papai Noel; Giovani 
Salgado Romão, com a 
crônica Incapacidade;  
Rodrigo de Oliveira Dias, 
com a crônica O Amor: do 
Platônico ao Verdadeiro; 
Rosana Dalle Leme Celi-
donio, com a crônica Com 
ou Sem Sacola?; Giova-
ni Salgado Romão, com 
a poesia Brasil e seus Bs; 
Luiz Henrique Nascimen-
to, com a poesia Vida em 
Trânsito e Rodrigo de Oli-
veira Dias, com a poesia 
Poema, Piada ou Protesto? 
A modalidade poesia teve 
menção honrosa para Al-
tair Fernandes Carvalho, 
pela obra Rosa Esquecida.

Tarifa da ABC baixa
R$ 0,10 em Taubaté

A partir do dia 1º de julho 
os usuários do transporte 
público de Taubaté passa-
rão a pagar R$ 2,70 na tari-
fa. A economia vai além da 
redução do PIS-COFINS 
de 3,65%, apontado pelo 

Governo Federal, que dava 
uma redução de no máxi-
mo R$ 0,07. Em reunião 
realizada anteontem a noi-
te, além da redução da tari-
fa o Prefeito anunciou tam-
bém uma nova licitação 

para o transporte público 
da cidade. Ele informou 
que até dezembro fará um 
levantamento de todas as 
necessidades dos usuários, 
para no final do ano ini-
ciar o processo licitatório.

Eleita a Garota
Portal Lagoinha

No dia 21, o Portal La-
goinha, elegeu, com casa 
cheia e presenças ilustres, 
a Garota Portal Lagoinha 
2013. Dez belíssimas can-
didatas disputaram a vaga 
e desfilaram elegância e 
simpatia para os jurados 
e para o público presente. 
O evento foi aberto pe-
los apresentadores Diogo 
Carvalho e Larissa Cor-
rêa, que logo chamaram 
ao palco as estrelas da 
noite: a cantora e com-
positora Helen Caroline 
e seu namorado e cantor 
Rafinha. A dupla encantou 
o público com uma rápida 
e emocionante apresenta-
ção. Iniciado oficialmente 
o evento, o júri foi for-
mado. Estavam presentes: 
Ana Bernardes (estilista e 
estudante de moda); Bru-
na Herrera (apresentadora 
do Web Programa Todas 
as Tribos); Tathy Marinho 
(apresentadora do Progra-
ma Chega Junto da TV 
Cidade); Helen Caroline 
(cantora e compositora, 
integra o quadro Mulhe-
res que Brilham, do Raul 
Gil – SBT); Valéria Soares 
(idealizadora do Projeto 
Tabuada Vanguarda – TV 

Vanguarda); Aline Rodri-
gues (bailarina e professo-
ra de dança formada pela 
escola Bolshoi); João Pau-
lo Ouverney (Jornalista) e 
Willian Souza (Fotógra-
fo). A competição come-
çou com o primeiro de três 
desfiles com trajes distin-
tos. O primeiro traje utili-
zado foi um look casual, 
com uma camiseta promo-
cional do Portal Lagoinha 
e patrocinadores. Em se-
guida, no segundo desfile, 
as candidatas puderam ou-
sar na composição moda 
inverno. Para fechar, com 
muita elegância e bom 
gosto, as dez candidatas 
desfilaram com trajes de 
gala, atendendo assim os 
critérios para julgamento 
do júri. Enquanto a con-
tagem das notas era reali-
zada, foram apresentados 
vídeos do Portal Lagoinha, 
do Lar Vicentino da cida-
de e uma homenagem para 
as concorrentes, feitas por 
seus familiares. Além dis-
so, brindes foram sortea-
dos para a plateia. Com o 
auditório Rafael Coelho 
lotado, não faltou anima-
ção nas aproximadas qua-
tro horas de evento. Apu-

rado o resultado, foram 
anunciadas as vencedores: 
a terceira colocação ficou 
com Cláudia Campos; a 
vice-campeã foi Geisiane 
Santos; e a grande e espe-
rada vencedora do Garota 
Portal Lagoinha 2013 foi a 
belíssima e simpática Car-
la Campos. A idealizadora 
e organizadora do evento 
Rosângela Teixeira fez o 
anuncio da campeã e re-
latou sua alegria e satisfa-
ção por concluir mais um 
evento de sucesso. Ainda 
destacou a importância 
social do concurso, já que 
toda renda arrecadada na 
noite foi revertida para o 
Lar Vicentino de Lagoi-
nha, instituição responsá-
vel por cuidar de idosos 
desamparados da cidade. 
Como preparativo para o 
concurso, as dez candida-
tas passaram a sexta-feira 
com tratamentos especiais 
no Spa Holístico Arca do 
Tempo, novo empreendi-
mento da cidade em par-
ceria com o Sítio 3 Lagos. 
Além disso, foram produ-
zidas pela equipe do Salão 
Belleza Hair, que garanti-
ram penteados e maquia-
gem para as participantes.

Obras de terraplena-
gem para receber Ten-

da Atacadista foram 
iniciadas em Pinda

Teve início no último dia 
21, em Pindamonhanga-
ba, os trabalhos de terra-
plenagem da área onde 
será erguido dentro dos 
próximos dias mais um 
grande empreendimen-
to. Trata-se da instala-
ção do Tenda Atacadista,  
que será localizado às 
margens do Anel Viário, 
próximo da rotatória do 
bairro Santa Cecília. A 
terraplenagem é realiza-

da pela empresa Rubens 
Freire, e consiste ainda 
em intervenções como 
drenagens e canalização.  
Vários veículos entre má-
quinas e caminhões estão 
envolvidos. “Temos mais 
uns 10 dias para entregar 
o terreno pronto porque a 
construtura da obra já mon-
tou os barracões de operá-
rios no canteiro de obras!”, 
disse João Bosco Vieira, 
encarregado da empresa 

Rubens Freire. As nego-
ciações ocorreram ainda 
na gestão anterior e foram 
confirmadas pela adminis-
tração atual com a atuação 
do secretário de Desen-
volvimento Econômico,  
Rubens Fernandes. Jun-
to ao Tenda Atacadista 
será também instalado 
o posto do Poupatempo, 
anunciado recentemente 
pelo governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin.

Museu Monteiro
Lobato abre inscrições 

para curso de férias
O “Projeto Lobatinhos do 
Futuro” tem como obje-
tivo manter vivo o patri-
mônio imaterial em ofici-
nas de teatro e literatura. 
Podem participar crianças 
entre 7 a 13 anos. A ins-
crição deve ser feita pelo 

pai ou responsável no Mu-
seu ou pelo telefone (12) 
3635-3234 das 14h às 17h. 
As aulas serão de 1 a 31 de 
julho, de terça à sexta-feira 
das 10h às 12h. A proposta 
visa aproveitar o período 
de férias e levar o conhe-

cimento da literatura de 
Monteiro Lobato para as 
crianças e tirá-las da frente 
da televisão e do compu-
tador. O Museu Monteiro 
Lobato, fica na Avenida 
Monteiro Lobato, s/nº 
- Chácara do Visconde.

Taubaté
Sesc apresenta
show de música

instrumental
O Show “Tenha Modos” 
nasceu de um processo 
de pesquisa musical re-
alizada pelo músico e 
compositor Celso Pan  
O Sesc Taubaté apresenta 
gratuitamente, nessa sexta-
feira, dia 28, um show de 
música instrumental com 

o grupo Tenha Modos,  
às 20h30, com en-
trada franca.  
O Show “Tenha Modos” 
nasceu de um processo 
de pesquisa musical re-
alizada pelo músico e 
compositor Celso Pan 
a partir de gráficos de 

possibilidades sonoras,  
teve como influência a 
música de Egberto Gis-
monti e Hermeto Pasco-
al, entre outros. O trio é 
composto por Celso Pan 
(flautas), Marcilio Sou-
sa Lima (cordas) e Kabé 
Pinheiro (percussão). 
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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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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.

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 
PARA PERÍODO DE 

FÉRIAS

Projeto da Unitau represen-
tará Taubaté no Mapa 

Cultural Paulista
O curta-metragem “Uma 
última coisa antes de 
morrer”, produzido pe-
los alunos Tiago Ferreira, 
Rodrigo Lemos e Mayara 
Carvalho, estudantes de 
Publicidade e Propaganda 
da Unitau, representará a 
cidade de Taubaté na fase 
regional do Mapa Cultu-
ral Paulista, programa do 
Governo do Estado que 
visa incentivar a produ-
ção cultural no interior 
de São Paulo. O projeto 
dos estudantes concorre 
na categoria audiovisual. 
O trabalho, cujo tema é a 
ressocialização de deten-
tos no regime semiaberto,  
foi o selecionado da eta-
pa municipal da categoria 
para concorrer à fase re-
gional do Mapa. O curta é 
resultado do Trabalho de 
Graduação (TG) dos alu-
nos, orientados pelo Prof. 
Me. Robson Monteiro. 
Para que o projeto fosse 
executado, os alunos re-
lataram que foi necessária 
a realização de uma pes-
quisa para que eles enten-
dessem o funcionamento 
do regime semiaberto e as 
diferenças dele em relação 
ao regime fechado. Eles 
também entrevistaram 

assistentes sociais. As in-
formações coletadas auxi-
liaram na montagem do ro-
teiro. “Desde o começo da 
faculdade, nós tínhamos a 
ideia, queríamos abordar 
esse tema relevante, dis-
cutimos entre nós e deci-
dimos realizar o curta”, 
disse Tiago Ferreira. De  
acordo com ele, alguns 
dos locais de gravação fo-
ram a Rodoviária Velha de 
Taubaté e as imediações 
da Penitenciária Dr. José 
Augusto Salgado, a P-2 
de Tremembé. A inscri-
ção para a fase municipal 
do Mapa Cultural Paulista 
partiu dos próprios alunos. 
No processo, eles foram 
submetidos a uma ava-
liação de três jurados es-
pecializados na área, que 
analisaram o projeto de 
acordo com os critérios es-
tabelecidos pela Secretaria 
de Estado da Cultura, orga-
nizadora do Mapa Cultu-
ral. Ensino a distância está 
com inscrições abertas: Os 
cursos de graduação do 
Ensino a distância (EAD) 
da Unitau estão com ins-
crições abertas até o dia 
28 de junho. Há opções de 
vagas em 14 cursos (10 de 
Licenciatura e quatro Su-

periores em Tecnologia), 
em três polos: Taubaté, 
São José dos Campos e 
Ubatuba. As inscrições 
são realizadas no site da 
Unitau, na aba EAD, ou 
no endereço www.eaduni-
tau.com.br. É necessário 
efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição, no valor 
de R$ 25. A Universidade 
aceita a nota do ENEM 
como parte da avaliação 
para o ingresso no curso.  
O processo seletivo acon-
tece nos dias 4, 5 e 6 de 
julho – o candidato opta 
por uma das três datas 
para realizar a prova. O 
resultado é divulgado no 
dia 10 de julho. As aulas 
começam no dia 29 de ju-
lho. Os cursos da modali-
dade EAD são uma opção 
para os estudantes que 
querem cursar o Ensino 
Superior, mas não têm dis-
ponibilidade de frequen-
tar as aulas diariamente.  
No EAD, no aluno tem 
maior flexibilidade para 
conciliar os estudos 
com sua agenda de ati-
vidades. Mais informa-
ções sobre os cursos po-
dem ser obtidas no site 
do EAD ou no telefone  
(12) 3621-1530.

A 90ª Festa de São Pedro 
Pescador de Ubatuba será 
realizada dos dias 26 a 
30/06, sob a organização 
da Fundação de Arte e Cul-
tura de Ubatuba – FundArt.  
Neste ano, adotando uma 
nova postura na realiza-
ção de eventos, a FundArt 
apresentará a população 
uma programação musi-
cal, cultural e artística que 
trará ainda mais brilho ao 
evento que já é considera-
do um dos mais importan-
tes do calendário turístico 
da cidade. Com o apoio da 
Colônia de Pescadores de 
Ubatuba (Z10) e da Igre-
ja da Exaltação da Santa 
Cruz, o objetivo da Fun-
dArt é garantir um núme-
ro cada vez maior de vi-
sitantes durante o evento. 
A organização do evento 

disponibizará 10 barracas 
para a comercialização 
de alimentos e refeições.  
As entidades de utilidade 
pública que tiverem o in-
teresse em participar da 
festa, deverão apresentar 
até o dia 07 de junho os 
documentos exigidos no 
Edital de Chamamento 
Público e no Regulamento 
para a Concessão Onero-
sa de Barracas do evento. 
A seleção das entida-
des de utilidade públi-
ca para a concessão de 
barracas ocorrerá no dia 
10 de junho, às 18 ho-
ras, na sede da FundArt.  
De acordo com o re-
gulamento, além do 
processo de seleção,  
as entidades de utilida-
de pública contempla-
das deverão adotar novas 

condutas, que começam 
com a responsabilidade 
pelo transporte, armaze-
namento, higienização 
e manipulação dos ali-
mentos e/ou refeições.  
Elas também terão que 
trabalhar com o descarte 
e disposição do lixo orgâ-
nico e reciclável, além de 
uma série de regulamen-
tos nas áreas sanitária e 
de segurança, sob pena de 
fiscalização e penalização. 
A adoção de novas práticas 
e regras na realização de 
eventos segue a orienta-
ção do Prefeito Municipal 
Mauricio Moromizato e 
tem como objetivo prin-
cipal garantir uma festa 
com a qualidade que a 
nossa população merece, 
atraindo cada vez mais 
visitantes para Ubatuba.

FundArt realiza a 90ª 
Festa de São Pedro 

Pescador de Ubatuba

A Prefeitura Municipal 
de Redenção da Serra, a 
Secretaria Municipal de 
Educação e Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência e Tecnolo-
gia, oferecem a você que 
tem mais de 16 anos e 
possui a escolaridade de 
5ª serie do Ensino Funda-
mental à 3ª série de Ensino 
Médio, a oportunidade de 
capacitação profissional na 
área administrativa, com 
curso básico de qualifica-
ção profissional de Ass. 
Administrativo, através do 
Programa Via Rápida Em-

pregos. Para se inscrever 
é só entrar no site www.
viarapida.sp.gov.br e pre-
encher o questionário com 
os seus dados pessoais e 
aguardar a convocação 
(que será feita por corres-
pondência) para partici-
pação do curso. Os alunos 
selecionados receberão 
do Programa Via Rápida 
Emprego os seguintes be-
nefícios: bolsa auxílio de 
R$ 210,00 de acordo com 
a duração do curso; - sub-
sídio para transporte de 
R$ 150,00 para locomo-
ção dentro do município; 

- subsídio para lanche no 
valor de R$100,00. O pro-
cesso de seleção será reali-
zado pela Via Rápida, com 
prioridade aos candida-
tos desempregados, com 
maior idade, menor esco-
laridade, mulheres arrimo 
de família e pessoas com 
maiores encargos familia-
res. Qualquer dúvida pro-
curar a Secretaria de Edu-
cação na Escola Municipal 
Edna Regina. Início do 
curso previsto para 01 de 
agosto de 2013. Duração 
do curso três meses. Com 
carga horária de 210 horas.

Oportunidades Vagas
+ Bolsa de Estudo


