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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). 

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

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.
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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
A Gazeta dos Municípios 

(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.

Projeto Astronomia
mostra o Universo e a vida 
do astronauta Marcos Pon-
tes em escola de Caçapava

Participam do projeto alu-
nos do 5º ano do Ensino 
Fundamental; evento nes-
ta quinta-feira (27) terá 
vídeo do astronauta brasi-
leiro e a entrega de livro 
doado por ele aos alunos. 
Para aguçar a curiosidade 
das crianças durante as au-
las de Ciências na Escola 
municipal Prof. Aluisio 
França Barbosa, em Caça-
pava, foi criado o Projeto 
‘Astronomia’, que envolve 
todos os alunos de 5º ano 
do Ensino Fundamental.  
O objetivo foi explorar de 
maneira criativa os conhe-
cimentos sobre o Univer-
so, a história de Galileu 
Galilei – físico, matemá-
tico, astrônomo e filósofo 
italiano que revolucionou 
a Ciência – , bem como a 
vida do primeiro astronau-
ta brasileiro , o paulista 
de Bauru Marcos Pontes. 
Durante o projeto, que 
contou com a parceria e 
apoio efetivo da Secreta-
ria de Educação de Caça-
pava, os alunos desenvol-
veram diversas atividades 

em sala de aula e no la-
boratório de Informática, 
com auxílio das media-
doras da Planeta Educa-
ção, onde utilizaram sof-
twares de vídeos como 
o “ABC da Astronomia” 
e o aplicativo Publisher,  
com diferentes ferramen-
tas, para registrar o co-
nhecimento adquirido. No 
decorrer das pesquisas, 
aprenderam a relacionar a 
rotação da Terra com a su-
cessão dos dias e noites; a 
relacionar a translação da 
Terra com a sucessão das 
estações do ano e puderam 
identificar a importância 
da pesquisa e do desenvol-
vimento da tecnologia para 
o avanço da Ciência. “Foi 
perceptível nos olhinhos 
de cada criança a admira-
ção pela imensidão do cos-
mo e o vislumbrar de cada 
descoberta. Todos sentiram 
a importância da Astrono-
mia para entendermos o 
que somos e o ambiente 
que temos à nossa volta.  
Conhecer a história da As-
tronomia e saber que um 

brasileiro fez parte des-
ta história tão importante 
para a humanidade tem 
incentivado nossos alunos 
a buscar conhecimento, a 
acreditarem em si mesmos, 
por mais dura que seja a re-
alidade, e a nós, professo-
res, a manter vivo o ideal e 
a fé em uma educação sig-
nificativa”, afirma a pro-
fessora Mirtes 5º Ano C. 
Para coroar o projeto, será 
realizado um evento na es-
cola amanhã, dia 27, que 
contará com a exibição de 
um vídeo de Marcos Pon-
tes e a entrega de seu livro 
O Menino do Espaço , do-
ado pelo próprio astronau-
ta, junto com postais, aos 
alunos da escola. Haverá 
ainda exposição de maque-
tes e dos trabalhos desen-
volvidos no laboratório de 
Informática Educacional.  
O projeto ‘Astronomia’ 
contou também com o 
apoio da Planeta Educação,  
empresa que desenvol-
ve soluções educacio-
nais inovadoras nas es-
colas do município.

www.agazetadosmunicipios.com.br

Sesc Taubaté apresenta 
contos indígenas e

oficina artística

O Sesc Taubaté apresenta 
sábado, dia 29, Contos In-
dígenas, com o Grupo Três 
Marias e Um João, às 16h. 
Dois Contadores narram 
três histórias com músi-
cas e brincadeiras, convi-
dando o público a entrar 
em um universo de faz 
de conta. A raiz de nossos 
costumes e tradições está 
nas comunidades indíge-
nas que aqui residiam. É 
preciso reconhecer e res-
peitar esse povo que faz 
parte de nossa identidade. 
Os contos e lendas indíge-
nas contam histórias sobre 
o nosso povo e por isso de-
vem ser relembrados e dis-
seminados a todos os bra-
sileiros. No primeiro conto 
"A pele nova da mulher 
velha" uma velha índia so-
nha em voltar a ser moça. 
Depois de se banhar no 
rio, ela sai de sua pele de 
mulher velha e volta a ser 
nova. Mas alguns meninos 

encontram a estranha pele, 
pensam ser um animal fe-
roz e atiram muitas vezes. 
A índia furiosa castiga os 
indiozinhos. Em "A len-
da do sol e da lua", Deus 
cria o Sol para iluminar o 
dia, e a Lua para brilhar 
durante a noite. Certa vez, 
os dois se encontram e se 
apaixonam, não podem 
ficar juntos. Em uma al-
deia indígena, a índia Jaci 
e seu amado Jami também 
vivem separados. Então 
Deus cria o amor para ser 
o mensageiro dos casais. 
E em "O veado e a onça" 
um veado e uma onça es-
colhem o mesmo terreno 
para fazer suas casas. Sem 
perceber, constroem uma 
única casa e só se encon-
tram pela manhã. Resol-
vem morar juntos, mas o 
medo que sentem um do 
outro cresce e num susto 
os dois fogem de lá. Após 
a contação, será realizada 

a oficina Cenário Circular, 
dialogando com o tema 
trabalhado na contação de 
história. Às 14h30 do mes-
mo dia, também acontece 
a mediação de leitura com 
os livros da coleção Crian-
ças Famosas (Picasso, 
Portinari), em que serão 
expostos painéis temáticos 
com obras dos famosos. 
As atividades fazem parte 
do projeto Lendo o Mundo 
que oferece mediações de 
leitura, contações de his-
tória, oficinas artísticas e 
cinema que visam ampliar 
as possibilidades de aces-
so a literatura e narrativas 
infanto-juvenil, ajudando 
no desenvolvimento in-
fantil e na formação de lei-
tores e estimulando a inte-
gração entre pais e filhos. 
O Sesc Taubaté fica na 
Avenida Milton de Alva-
renga Peixoto, 1264, Es-
planada Santa Terezinha. 
Informações 3634-4000.

A organização da Corrida 
Pinda informa que estão 
encerradas as inscrições. 
O prazo seria até o dia 30 
de junho, no entanto, a 
procura foi grande as seis 
mil vagas foram comple-
tadas. Os inscritos deverão 
retirar os kits nos dias 5 e 
6 de julho. No dia 5 a en-
trega acontecerá das 14 às 
21 horas e no dia 6 das 9 
às 17 horas, ambas serão 
no ginásio Juca Moreira, 

no centro. A prova vai ser 
realizada no dia 7 de julho 
e contará com a corrida de 
10 km, 4 km, caminhada 
e percursos menores para 
crianças. O evento terá 
início a partir das 9 horas 
e as largadas serão na Pra-
ça João de Faria Fialho, 
largo do Quartel. De acor-
do com o regulamento do 
evento, serão colocados 
à disposição dos atletas 
guarda-volumes na região 

da largada e chegada. A 
organização não recomen-
da que sejam deixados va-
lores nos guarda-volumes 
e informa que não se res-
ponsabilizará por qualquer 
objeto deixado neste espa-
ço, uma vez que se trata 
de um serviço de cortesia 
da prova. É obrigatório 
o uso da camiseta com a 
numeração, o chip em-
prestado deverá ser amar-
rado no cordão do tênis.

Inscrições encerradas 
para a Corrida em
Pindamonhangaba

Foi realizada no último dia 
20 de junho, a formatura 
do PROERD (Programa 
Educacional de Resistên-
cia as Drogas e a Violên-
cia), dos alunos do 5º ano 
da EMEIEF Edna Regi-
na de Oliveira e Silva, na 
Quadra Poliesportiva do 
Município de Redenção 
da Serra. Após Quatro me-
ses do curso de combate 
às drogas em sala de aula, 
com o Instrutor Educacio-
nal Sargento Eliano, os 
alunos estão instruídos a 
resistir e prevenir o uso e 
estarem ativos no combate 
das drogas. Estavam pre-
sentes no evento o Prefei-
to de Redenção da Serra, 
acompanhado da Primeira 
Dama Lourdes Morais, o 
Secretário de Educação 
Pedro Calderaro, a Direto-

ra da Escola Silvia Correa, 
o Secretário do Esporte 
Nelson Dahdal, o Diretor 
da Escola Estadual Edson 
Carneiro, o Sub Tenente 
José Osvaldo Alves, Ve-
readores do Município, o 
Instrutor do Curso Proerd 
Eliano Salvador e equipe, 
alunos da escola e fami-
liares. Durante a cerimô-
nia três redações foram 
escolhidas para serem 
premiadas. As redações 
são um resumo do que os 
alunos aprenderam e en-
tenderam sobre o curso do 
Proerd. O terceiro coloca-
do foi Patrick Silva (11),  
segundo lugar foi Raiane 
Gil (10), e a campeã da 
melhor redação, foi Letí-
cia Santos (10), que levou 
para casa uma linda bici-
cleta pelo prêmio do pri-

meiro lugar. O clima má-
gico e feliz tomou conta da 
solenidade quando todos 
os alunos fizeram o jura-
mento, junto com o instru-
tor Eliano, onde promete-
ram que ficarão afastados 
das drogas e da violência.  
“É um projeto funda-
mental para o cará-
ter e desenvolvimento 
das nossas crianças.”,  
disse o Prefeito. Segundo 
o Secretário de Educação 
do Município, Pedro Cal-
deraro, a introdução do 
curso na fase infantil, é 
a base para formação de 
opinião e vontade em di-
zer não as drogas. O Pro-
erd é um programa de ca-
ráter social e preventivo, 
ministrado por policiais 
militares devidamente se-
lecionados e capacitados.

Formatura do
Proerd em

Redenção da Serra

E mais um passo foi dado 
na modalidade do atletis-
mo em Redenção da Serra.  
Neste último final de se-
mana, aconteceu à pri-
meira competição em uma 
pista de atletismo. O muni-
cípio disputou a Liga Cone 
Leste de Atletismo em 
Pindamonhangaba, parti-

cipando dos 800m rasos,  
400m com obstáculos 
e 100m rasos. Foram 
sete atletas representan-
do Redenção da Serra, 
competindo com cin-
co cidades da região.  
Em sua estreia o reden-
cense Diogo Santos (18),  
subiu ao pódio e con-

quistou o segundo lugar 
dos vinte competido-
res que participaram da 
prova dos 100m rasos,  
superando os atle-
tas profissionais,  
usando um tênis comum, 
sendo que os outros com-
petidores estavam usan-
do sapatilha de prego.

Destaque redencense 
nos 100m rasos

Nesta semana teve início 
a limpeza da parte interna 
da Antiga Igreja Matriz, os 
pisos com desenhos cen-
tenários que foram escon-
didos pela lama, estão de 
volta, os muros de gesso 
que foram construídos há 
anos para uma exposição 
indígena, no meio da igre-
ja, também foram remo-
vidos. O próximo passo 
da limpeza é desentupir 
as calhas que estão em 
torno do telhado, fazen-
do com que as águas das 
chuvas possam escorrer 
pelos canos, e não mais 
pelas paredes de taipa.   
O Prédio da antiga Prefei-
tura também está receben-
do os cuidados necessá-
rios para permanecer em 
pé, fazendo assim, viva, 
a parte material da nossa 
história. Como não olhar 
para a antiga Matriz e não 
lembrar o passado? Dos 
ex- moradores que con-
tam suas histórias, apai-
xonados, com uma feli-
cidade em cada palavra 
e, que quem não viveu 
parte de sua vida na anti-
ga cidade, fica fascinado.  
O tempo passa, mas as 

Redenção da Serra on-
tem, hoje e amanhã 

lembranças continuam vi-
vas na memória de cada 
Redencense, como se to-
das as histórias que saem 
da boca e do coração, ti-
vessem sido vividas on-
tem. “Lembro-me de cam-
peonatos de futebol, das 
missas, das reuniões de 
amigos, das voltinhas em 
torno da praça para paque-
rar, são lembranças que 
nem o tempo pode apagar” 
disse o Prefeito de Reden-
ção da Serra. Segundo ele, 
as lembranças continu-
am intactas na memória 
de muita gente, porém, 
o tempo conseguiu des-
truir as poucas edificações 
que se mantiveram após 
a inundação da cidade.  
Quando assumiu a frente 
do Executivo no início do 
ano, os prédios estavam 
esquecidos e com sinais de 
falta de cuidado. O interior 
da Igreja Matriz apresen-
tava muita sujeira, tanto de 
aves que habitam o local, 
quanto de lama que en-
trava pela porta lateral da 
Matriz. A recuperação por 
completa dos prédios não 
pode ser realizada, até que 
seja formalizada a conces-

são da CESP (Companhia 
Energética de São Paulo), 
mas algumas manuten-
ções já estão em andamen-
to, possibilitando, assim, 
mais tempo de “vida” até 
a restauração completa. 
“Estamos todos ansiosos 
e aflitos, pois, não pode-
mos deixar o tempo levar 
a única parte que ainda 
resta da nossa história. 
Os quadros da via sacra 
da Igreja já foram restau-
rados, agora realizamos a 
limpeza interior do prédio, 
vamos limpar as calhas, 
e fazer o que mais esti-
ver a nosso alcance para 
manter a Igreja em pé.  
Pois ali, não estão ape-
nas prédios centenários, 
mas está parte da histó-
ria de Redenção da Ser-
ra, parte do povo Reden-
cense” disse o Prefeito.  
Neste sábado (29) a po-
pulação de Redenção da 
Serra poderá prestigiar a 
peça teatral: Por trás dos 
sutiãs. Horário: 20h Lo-
cal: E.E. Coronel Quei-
róz  Censura: 14 Anos. 
Gênero: Comédia Entrada 
Franca. Apoio: Prefeitu-
ra de Redenção da Serra.


