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Acontece neste domingo 
(6), mais uma edição da 
Corrida Pinda. Os par-
ticipantes devem retirar 
o kit da prova no sába-
do (5), a partir das 8h, 

no ginásio Juca Moreira.
A largada está marcada 
para às 9h na Praça do 
Quartel. São provas de 
corridas de 10km e 4km e 
caminhada, além de pro-

vas curtas para crianças.
O evento deve reunir cer-
ca de 6 mil participantes 
e faz parte das comemo-
rações do aniversário 
de Pindamonhangaba.

Prefeito Vaqueli visita e 
fiscaliza obras na
Quadra Coberta

O prefeito Marcelo Va-
queli esteve visitando e 
fiscalizando o andamento 
na execução das obras de 
reforma e ampliação do 
Centro de Lazer do Tra-
balhador “João Batista 
do Nascimento Lima” a 
popular Quadra Cober-
ta no Jardim dos Euca-
liptos. Os trabalhos no 
local foram iniciados há 
pouco mais de 30 dias e 
tem previsão de entrega 
para Dezembro de 2014.
As obras ficaram paradas 
por pouco mais de dois 
anos, devido às inúmeras 
irregularidades encontra-
das no Projeto de Execução 
da Obra da empresa con-
tratada pela administração 
anterior. Durante os quase 
18 meses de nova gestão, 
a prefeitura trabalhou para 

regularizar e adequar o 
projeto nos padrões esta-
belecidos. A antiga em-
presa foi notificada para 
adequação do projeto, do 
qual não o fez. Neste ano 
a Prefeitura suplementou 
mais R$ 2,5 milhões e pro-
cedeu uma nova licitação 
para a contratação de uma 
empresa que preenches-
se os requisitos previstos 
em Lei. 
O valor do investimen-
to é de R$ 1.545.885,66 
realizado através de um 
convênio com o DADE 
(Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento 
das Estâncias) da Se-
cretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo.
Segundo a Secretaria de 
Obras Públicas e Serviços 
Urbanos, o investimento 

servirá para reforma com-
pleta na quadra coberta 
e na pista de Atletismo e 
construção de pista de ska-
te, quadra de areia, pista de 
salto, quadra poliesporti-
va, playground, lanchone-
te, sanitários e vestiários.
Para o Prefeito Marcelo 
Vaqueli, o trabalho não 
pode parar. “Estamos de-
senvolvendo ações que 
estão melhorando a qua-
lidade de vida de todos 
os habitantes de nosso 
município. É importante 
que estas ações cheguem 
a todas as comunida-
des, pois só assim estare-
mos, em curto espaço de 
tempo, colocando nos-
sa Tremembé no cami-
nho do desenvolvimento. 
Mais obras estão a cami-
nho!”, afirmou o gestor.

Kits da Corrida Pinda 
devem ser retirados 

neste sábado

Projeto “Fazendo Arte” 
se apresentará em
Tremembé neste

domingo (6)

Santa Branca realiza 2º 
Trilhão com expectativa 

de 400 motoqueiros

A cidade de Santa Bran-
ca realiza no domingo, 
6 de julho, a 2ª edição 
do Trilhão - Encontro de 
Motoqueiros. O even-
to deve reunir cerca de 
400 motoqueiros de di-
versas partes do Estado.
As inscrições serão rea-
lizadas no dia do evento, 
sendo cobrado 10 kg de 
alimento não-perecível 
por participante. A ex-

pectativa é arrecadar 4 
toneladas de alimentos, 
que serão destinados a 
entidades assistenciais.
O percurso de 60km 
tem saída marcada para 
às 9h da Av. Argemi-
ro Ramos de Siqueira e 
deve passar por várias 
fazendas da cidade. Os 
primeiros 300 inscritos 
ganharão um kit de parti-
cipação (camisa do even-

to, troféu e almoço). Além 
disso, serão sorteados 
diversos prêmios, entre 
eles uma moto zero km.
O trilhão é realizado 
pela Prefeitura de Santa 
Branca em parceria com 
o COMTUR (Conselho 
Municipal de Turismo). 
Mais informações com 
Cleber José, (12) 97402-
1414 ou no Facebook 2o 
Trilhão de Santa Branca.
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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 Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 
Uma solteirona descobriu que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que 
fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse 
ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há uma semana e ficou grávida 
só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca 
deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia 
perdido uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

Ubatuba recebe carta de 
suscetibilidade

Pinda participa de
reunião plenária no

Condephaat

O secretário munici-
pal de Segurança Pú-
blica Artur D’Angelo
 recebeu em evento na úl-
tima quarta-feira no Pa-
lácio dos Bandeirantes, 
São Paulo (SP), a car-
ta de suscetibilida-
de a movimentos 
gravitacionais de mas-
sa e inundações. 
O documento foi entre-
gue pela Companhia de 
Pesquisas e Recursos 
Minerais (CPRM, o Ser-
viço Geológico do Bra-

Pindamonhangaba parti-
cipou, mais uma vez, de 
reunião na sede do Con-
dephaat, em São Paulo, 
sobre o tombamento da 
Serra da Mantiqueira. A 
reunião foi realizada quan-

sil) e pela Casa Militar 
do Estado de São Paulo. 
Estiveram presentes Al-
deiz Souza, Coordenador 
da Defesa Civil de Uba-
tuba, e a Chefe da Divi-
são de Instrução e Ope-
rações, Nair Monteiro.
O documento, que aten-
de à Política Nacional 
de Proteção e Defe-
sa Civil, é resultado de 
um estudo do CPRM e 
do Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas (IPT), 
feito em 40 municípios 

do a plenária do conselho 
decidiu que a proposta do 
tombamento será remeti-
da à Fundação Florestal 
(órgão ligado à Secretaria 
Estadual do Meio Am-
biente) para análise téc-

do Estado de São Paulo.
Seu objetivo é ampa-
rar o município no pla-
nejamento territorial 
e dar subsídios para a 
prevenção de desastres. 
“Esse trabalho vem ao en-
contro da nossa propos-
ta para a Defesa Civil de 
Ubatuba, que é profissio-
nalizar a coordenadoria, 
dando condições e instru-
mentos de ação para que 
o trabalho seja cada vez 
melhor”, comentou o Se-
cretário Artur D’Angelo.

nica mais detalhada, além 
da realização de audiên-
cias públicas para debater 
o projeto com a socieda-
de e seminários para dis-
cussão dos instrumentos 
possíveis de preservação.
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Guaratinguetá e Caçapava 
recebem o Sebrae Móvel

na próxima semana
Analistas do Sebra-
e-SP vão oferecer orien-
tações gratuitas so-
bre gestão de negócios
O Sebrae Móvel chega 
a Guaratinguetá e Ca-
çapava na próxima se-
mana, com atendimento 
gratuito a empresários 
e interessados em 
abrir um negócio.
No veículo, os analistas 
do Sebrae-SP farão atendi-

mentos individuais gratui-
tos sobre temas relaciona-
dos à gestão de negócios, 
como planejamento, fi-
nanças, produção, marke-
ting, jurídico, recursos 
humanos e formalização.
Em Guaratinguetá, o aten-
dimento será em dois lo-
cais: na rua Guaranis, no 
Pedregulho (dias 7 e 8), e no 
Buriti Shopping (dias 10 e 
11), sempre das 9h às 17h.

Em Caçapava, a van fi-
cará instalada a partir de 
segunda-feira na Praça 
da Bandeira. O horário 
de funcionamento será 
das 9h às 16h, na segun-
da, terça e quinta-feira.
Em ambas as cidades 
não haverá atendimen-
to no feriado de quarta-
feira. A iniciativa conta 
com apoio das Prefeitu-
ras e do Buriti Shopping.

Fibria terá programação 
especial durante as

férias de Julho

Taubaté: Escola do
Trabalho oferece vagas 

para cursos
profissionalizantes

As férias de julho prome-
tem ser movimentadas 
em Jacareí. Isso porque o 
NEA (Núcleo de Educa-
ção Ambiental) da Fibria 
preparou atividades espe-
ciais para divertir as crian-
ças entre os dias 7 e 15 
de julho, das 14h às 16h.  
Aprogramação contempla 
diversão e aprendizado de 
um jeito descontraído para 
que os participantes apro-
veitem o descanso para 
exercitar a criatividade. 
A primeira oficina será a 
de “Customização de Ca-
misetas”, voltada para o 
público a partir de 8 anos. 
Quem se interessar, deve 
levar a própria camiseta 
para que os monitores auxi-
liem na personalização da 
peça por meio de cortes e 
amarrações diferenciadas.
Já no dia 8 acontece a 
“Oficina de Artesanato” na 
qual os participantes com 
11 anos ou mais vão apren-
der a confeccionar um 
“Filtro dos Sonhos” - peça 
circular com um trança-
do que serve para compor 
ambientes como varandas, 
salas e quartos. Com a 
produção desse objeto, as 
crianças aprendem a reuti-
lizar os materiais que têm
 disponíveis, já que 
os enfeites são produ-
zidos com sementes, 

A Escola do Trabalho 
do Cecap, em Taubaté, 
ainda disponibiliza va-
gas para os cursos de 
Automação Pneumática, 
Eletricista Instalador e 
Informática Básica, mi-
nistrados em parceria 
com o Senai. publicidade
As aulas para o curso de 
Automação Pneumática 
começam na próxima se-
gunda-feira, dia 7, e acon-
tecem de segunda a quarta-
feira, das 14h às 17h, com 
carga horária de 60 horas.
Quem optar pelo curso de 
Eletricista Instalador, terá 
a oportunidade de fazer o 
curso de segunda à quarta-
feira, das 13 às 17h, tendo 
que cumprir uma carga ho-
rária de 160 horas. As aulas 

penas e o que mais a 
criatividade explorar.
O Cine NEA trará duas 
edições do filme “Rio”, 
dirigido pelo brasileiro 
Carlos Saldanha, que trata 
da temática do tráfico de 
animais. De acordo com 
a coordenadora do NEA, 
Aparecida Sotero, a ideia 
é despertar a consciência 
dos jovens para essa ques-
tão. “Queremos despertar 
o olhar deles para a pro-
teção da natureza e passar 
informações importantes 
sobre os procedimentos 
a serem seguidos nesses 
casos”, explica. Após a 
exibição do filme, no dia 
9 de julho, a equipe do 
NEA vai promover um 
bate-papo com o públi-
co. A classificação é livre.
A programação se esten-
de no dia 10, com a ofi-
cina “Vivências com a 
Natureza”, para crianças 
a partir de 7 anos. Tra-
ta-se de um conjunto de 
dinâmicas com foco na 
transmissão de conceitos 
referentes à ecologia, 
meio ambiente e a im-
portância da atividade 
em grupo. No dia se-
guinte, os participantes 
acima de 10 anos terão 
a oportunidade de conhe-
cer e praticar “Pintura 
em Tecido”,  com deco-

terão início dia 14 de julho.
Para o curso de Informáti-
ca Básica, são oferecidas 
dez vagas. As inscrições 
poderão ser feitas entre 
os dias 8 e 25 de julho. 
As aulas terão início dia 
28 de julho e aconte-
cem às segunda, quarta e 
quinta-feira, das 14h às 
17h. A carga horária para 
este curso é de 80 horas.
O critério para preenchi-
mento das vagas é por 
ordem de chegada e os 
interessados devem apre-
sentar os seguintes docu-
mentos: cópias do RG, 
CPF e comprovante de 
endereço. Os candidatos 
devem possuir o Ensino 
Fundamental completo 
e ter no mínimo 18 anos.

ração de  pano de prato.
A atividade no dia 14 que 
promete empolgar o pú-
blico é a de “Contação de 
História e Criação com 
Massinha Natural”. Aber-
ta para todas as idades, a 
oficina irá permitir que as 
crianças criem a história 
que ouvirem usando uma 
massinha natural, que elas 
mesmas produzirão. “Com 
isso, esperamos contribuir 
para a educação ambiental 
e reforçar a importância da 
solidariedade para o desen-
volvimento das crianças”.
Fechando a programa-
ção, no dia 15, uma nova 
“Oficina de Artesanato” 
traz uma proposta mui-
to especial: confeccionar 
um bloquinho de notas 
a partir da placa de ce-
lulose e enfeitado com 
tecido. Essa atividade é 
voltada para o públi-
co a partir de 10 anos.
Todas as atividades acon-
tecem entre 14h e 16h 
e as vagas são limita-
das. As inscrições po-
dem ser feitas no NEA 
ou pelo telefone: (12) 
2128-1643/2128-1656. 
O Núcleo de Educação 
Ambiental fica na Av. 
Projetada, 75, Bairro São 
Silvestre, em Jacareí. As 
vagas são limitadas e as 
inscrições já estão abertas.

Outro serviço oferecido 
pela Escola do Trabalho 
do Cecap é o acesso à in-
ternet de forma gratuita, 
por meio do programa de 
inclusão digital Acessa-SP, 
desenvolvido pelo Gover-
no do Estado em parceria 
com o município. Para uti-
lizar esse serviço é neces-
sário que o munícipe faça 
o seu cadastro, apresentan-
do a carteira de identidade. 
O horário de atendimento 
ao público é das 8 h às 12h 
e das 13h às 17h, de segun-
da a sexta-feira. O Acessa
-SP também disponibili-
za serviços de impressão 
de currículo, bem como 
orientação para o seu pre-
enchimento, e acesso aos 
serviços do Poupatempo.

O C.O.A. (Centro de Ob-
servação Animal) de Tre-
membé promove neste sá-
bado, 05 de julho de 2014, 
das 9h00 às 14h30, a 17ª 
Feira de Adoção de Cães 
Adultos e Filhotes na cida-
de. Vários animais estarão 
disponíveis para adoção 
no local, entre filhotes e 
adultos. A Adoção acon-
tece em frente à locadora 
HL Vídeo, na Rua Sete de 
Setembro ao lado do Su-
permercado Leal do Vale.
Os animais que estarão 
prontos para receber um 
lar, já estão castrados, va-
cinados e vermifugados.
A veterinária do COA, 
Carolina Signorini, ga-
rante que a Adoção de um 
animalzinho é uma ótima 
oportunidade para as fa-
mílias encontrarem no-

vos amigos. “Essa é uma 
grande chance para se 
encontrar não apenas um 
cachorrinho, mas um ami-
go de verdade, um com-
panheiro, que fará parte 
do cotidiano familiar por 
muitos anos, recebendo 
amor, carinho e toda de-
dicação que um animal 
necessita ter” – a veteri-
nária destaca também que 
é preciso ter responsabili-
dades para com os animais 
adotados, como a vaci-
nação em dia e uma ali-
mentação adequada e 
passeios freqüentes são 
deveres assumidos pelos 
novos donos no ato da 
adoção e que devem ser 
cumpridos para propor-
cionar uma vida longa, 
saudável e feliz ao animal.
Os interessados em 

adotar precisarão es-
tar munidos de uma có-
pia do RG, CPF e com-
provante de residência.
O C.O.A. também está 
aberto a visitas, de se-
gunda à sexta-feira, das 
8h às 16h30 na Avenida 
Audrá, 652, Centro. Du-
rante a semana, quem 
se interessar pela adoção 
de animais pode visitar o 
canil e escolher um cão 
para adotá-lo, pois con-
tamos com aproxima-
damente 150 animais.. 
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas 
pelo telefone 3674-3301.
Lembrando os munícipes 
que ainda não vacinaram 
seus cães contra a raiva, 
a vacina está disponível 
no COA das 9 as 16 ho-
ras de segunda a sexta.

Prefeitura de
Tremembé promove 17ª 
feira de adoção de cães 

adultos e filhotes
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Grupo da Melhor Idade
de Redenção da Serra se 
Prepara para Quadrilha

Novelis e Pinda assinam 
convênio para revitalização 

do Parque Trabijú

Viver a vida! Quantas pes-
soas hoje realmente apro-
veitam os momentos do dia 
a dia? Além das atividades 
diárias como trabalho, cui-
dar de casa, da família, da 
preocupação em como pa-
gar a conta no fim do mês, 
as pessoas se esquecem 
de aproveitar o dom da 
vida, se esquecem da con-
vivência, da conversa no 
portão, dos encontros de 
amigos. Hoje, a vida vir-
tual é a modinha. Porém, 
em Redenção da Serra, o 
pessoal trabalha, cuida da 
família, da casa, pagam as 
contas, aproveitam tam-
bém da tecnologia, mas, 
não deixam de lado a con-
vivência com o próximo, 
das conversas no portão, 
do bom dia para o vizi-
nho pela manhã. E ainda 
há quem diga que morar 
em uma cidade peque-
na, no interior, é ruim.
Além da qualidade de 
vida, as tradições nunca 

Na manhã desta quinta-
feira (3), representantes da 
Novelis e da Prefeitura de 
Pindamonhangaba assina-
ram um convênio de par-
ceria para a revitalização 
do Parque Natural Muni-
cipal Trabijú. O convênio 
prevê um investimento de 
R$ 400 mil para aprimo-
rar a estrutura do lugar e 
promover a educação am-
biental. O investimento 
será feito pela Novelis a 
partir da lei de incentivo 
à cultura (Lei Rouanet). 
O projeto se chama “Pro-
moção do uso público para 
educação ambiental e vi-
sitação no Parque Natural 
Municipal Trabiju” e con-
siste na revitalização da 
infraestrutura do parque 
com a adequação de suas 
estruturas de visitação e a 
instalação de cinco esta-
ções de conhecimento com 
materiais didáticos sobre 
sustentabilidade, incluin-
do informações sobre fau-

deixam de existir, é um 
“gosto” passado de pai 
para filho, por exemplo: 
a quadrinha. Uma dança 
típica de festa junina, pu-
xada por um locutor que 
vai anunciando os pró-
ximos passos aos casais 
participantes da dança. 
Essa dança foi introdu-
zida no Brasil durante o 
período colonial, mas fez 
grande sucesso mesmo 
a partir do século XIX.
E lógico, que com toda 
animação e gosto pela 
vida, o grupo da Melhor 
Idade de Redenção da 
Serra mantém a tradição 
da “Quadrilha de Arraiá”, 
e está se preparando para 
uma bela apresentação na 
cidade de São José dos 
Campos, na festa do Reve-
lando São Paulo. A dança
 já está na ponta dos pés 
dos garotos e no quadril 
das belas garotas do gru-
po. E para abrilhantar 
ainda mais, o Fundo So-

na, flora e reciclagem. As 
áreas temáticas vão criar 
um espaço integrado de 
aprendizado e lazer e man-
terão uma agenda cultural 
com atividades que estrei-
tarão a relação dos cida-
dãos com o meio ambiente. 
Cinco guarda-parques 
serão treinados para re-
ceber e orientar os vi-
sitantes, abordando os 
conteúdos das ocas temá-
ticas e roteiros de visi-
tas que serão elaborados 
para o espaço do parque.
“Temos certeza de que 
essa iniciativa vai bene-
fciar tanto a população 
quanto os visitantes do 
Parque, estimulando o 
contato com a natureza e 
a sua preservação, além 
de reforçar o local como 
um atrativo turístico do 
município”, afirma Eu-
nice Lima, diretora de 
Comunicação e Rela-
ções Governamentais
 da Novelis. “O apoio a 

cial de Solidariedade de 
Redenção confeccionou 
vestidos para todas as ga-
rotinhas que vão entrar 
nessa dança, foram mais 
de 20 peças distribuídas.
A primeira dama de Re-
denção da Serra, Lourdes 
Morais, esteve presente na 
distribuição dos vestidos 
e, está muito feliz com o 
resultado. “Estamos to-
dos muitos animados para 
a nossa apresentação na 
cidade de São José dos 
Campos, todo o grupo 
está ansioso para o grande 
dia. Tenho certeza de que 
nossa querida cidade será 
muito bem representada 
por eles.” disse Lourdes. 
A apresentação do grupo 
será no dia 11 de julho, às 
16h. A entrada é franca. 
Informações, solicitações 
ou sugestões podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282.

este projeto é parte do 
investimento de mais de 
R$ 1 milhão feito pela 
empresa em 2014 em 
Pindamonhangaba, em 
iniciativas de responsa-
bilidade social nas áreas 
de educação, esporte, cul-
tura, segurança e cidada-
nia”, complementa Lima. 
 O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Vito Ardito 
Lerario, diz que essa par-
ceria só traz benefícios 
para a cidade. “A Nove-
lis é uma empresa par-
ceira e esse convênio é 
muito importante porque 
traz benefícios para os 
estudantes, com as ativi-
dades de educação am-
biental, e colabora para 
a preservação do Parque 
do Trabijú, que é uma
 riqueza natural de nos-
sa cidade”, ressalta.
Atualmente, o Parque 
Trabiju recebe ape-
nas visitas agendadas 
e grupos de pesquisa


