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Área da feira em Pinda 
recebe melhorias

A região onde fica lo-
calizada a feira livre e 
o mercado municipal 
está recebendo diversas
 melhorias. O prédio do 
mercado está receben-
do pintura em toda a sua 

fachada e a área que re-
cebia a feira livre está 
sendo totalmente refor-
mada e adequada para re-
ceber feirantes e público. 
Atualmente, estão sendo 
construídas 45 bancas de 

alvenaria, mantendo o nú-
mero de barracas existentes.
Ao serem finalizadas as 
bancas, será feito o fecha-
mento lateral e a pintura, 
seguindo o mesmo padrão 
do Mercado Municipal.

Projeto de arrecadação 
de livros “Se meu fusca 

Lesse” acontece em
Tremembé

Pronta obra de
asfaltamento do trevo
do Borda da Mata em

Caçapava

Salão Ubatuba de
Belas Artes 

Inscrições abertas

O prefeito Marcelo Va-
queli visitou na manhã 
do dia 01 o projeto “Se 
meu Fusca Lesse”, trata-
se basicamente de uma 
arrecadação voluntária de 
livros a fim de ampliar a 
biblioteca na Escola José 
Inocêncio unidade II no 
Maracaibo com o objeti-
vo de multiplicar leitores.
A próxima campanha 
acontece no Restauran-
te Leite na Pista na Rod. 
Floriano Rodrigues Pi-

A votação aconte-
ce no dia 5 de agosto 
de 2014, no Ginásio de 
Esportes Benedito Pinho 
Filho (Tubão), localiza-
do na Rua Prof° Tho-
maz Galhardo n° 855 
– Centro, das 9h às 17h.
O IPMU destina-se ao 
atendimento dos servi-
dores civis da Prefei-

As inscrições para 
a 11° edição do Sa-
lão Ubatuba de Belas 
Artes 2014, organiza-
do em parceria entre a 
Prefeitura e a FundArt, 
abriram dia 1 de agosto, 
e estendem-se até o pró-
ximo dia 12 de setembro.

nheiro (SP-123), km 10. 
Tremembé – SP (Estrada 
para Campos do Jordão)
Depois do término do pro-
jeto a equipe da biblio-
teca fará o recolhimento 
do material. Após será 
feito um levantamento do 
número de livros arreca-
dados, uma triagem para 
verificar a qualidade do 
material e se já existem 
os títulos no acervo da 
biblioteca. As obras que 
já existirem em número 

tura Municipal, da Câ-
mara Municipal, das 
Autarquias e das Fun-
ções Públicas Munici-
pais de Ubatuba. Todos 
os atos administrativos 
do IPMU passam pelo 
crivo dos conselheiros.
O trabalho é voluntário e o 
mandato é de quatro anos.
Conselho Administrati-

A exposição acontece en-
tre 23 de outubro e 16 
de novembro no Salão 
de Exposições Fundart, 
localizado no Sobra-
dão do Porto, região 
central do município. 
O evento contará 
com a participação de 

suficiente poderão ser re-
passadas para outras uni-
dades de ensino. As obras 
que ficarem no acervo 
da biblioteca serão ca-
talogadas e disponibili-
zadas para a população.
“Nada melhor do que am-
pliar cada vez mais nos-
so acervo e proporcionar 
meios de pesquisa, leitu-
ra e maior diversidade de 
informações às pessoas”, 
avalia o idealizador do pro-
jeto, professor Valter Luiz.

vo: com caráter delibe-
rativo, é composto por 
dez pessoas, sendo cinco 
delas eleitas, quatro in-
dicadas pelo Executivo 
e uma pelo Legislativo.
Conselho Fiscal: com 
função de fiscalizar as 
atividades relativas ao 
IPMU, é composto por 
cinco pessoas eleitas.

pintores, escultores e de-
senhistas, que irão pre-
sentear a cidade na se-
mana do seu aniversário.
Para obter mais informa-
ções, acesse o site www.
fundart.com.br ou entre 
em contato pelo telefo-
ne (0xx12) 3833-7000.
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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 história do Papai Noel
Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após varias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou 
o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era representado com uma 
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast 
criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse 
mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho de barbas 
brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que 
foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita o Pólo Norte e, com 
um trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas. 
Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor
Era uma vez, uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o outono, 
a formiguinha trabalhou sem parar, armazenando comida para o inverno. Não apro-
veitou o Sol, da brisa suave dos fins das tarde e nem brindou com os amigos, ao final 
do trabalho, tomando umas cervejinhas. Seu nome era “Trabalho” e seu sobrenome 
“Sempre”. Enquanto isso, a cigarra só queria saber de cantar nas rodas de amigos, nos 
bares da cidade, não desperdiçando nem um minutinho sequer. Cantou durante todo 
o outono, dançou, aproveitou o Sol, curtiu prá valer, sem pensar no inverno que esta-
va por vir. Então, passando alguns dias, começou a esfriar. Era o inverno que estava 
chegando. A formiguinha exausta de tanto trabalho entrou em sua singela toca cheia 
de comida. Mas alguém chama por seu nome, do lado de fora da toca. Quando abriu a 
porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu. Sua amiga cigarra estava dentro 
de uma Ferrari vermelha com um aconchegante casaco de Visom. E a cigarra disse 
para a formiguinha:
- Olá amiga! Vou passar o inverno em Paris. Será que a amiga poderia cuidar da minha 
toca?
E a formiguinha respondeu:
- Claro, sem problemas! Mas o que aconteceu? Como é que você conseguiu dinheiro 
prá comprar essa Ferrari, seu casão de Visom e agora ir à Paris?
E a cigarra respondeu:
- Imagine você! Eu estava cantando em um bar na semana passada e alguém gostou 
da minha voz. Fechamos um contrato de seis meses para fazer shows pela Europa. A 
propósito, a amiga deseja alguma coisa de lá?
E a formiguinha respondeu:
- Desejo sim. Se você encontrar por lá um tal de La Fontaine (autor da fábula original), 
manda ele ir “catar lata”.

Mensagens
Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não 
encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna escravo de hábitos, 
repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda a marca, não arrisca vestir 
uma nova cor, quem não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem 
não vira a mesa quando está infeliz com seu trabalho ou amor, quem não arrisca o certo 
pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não permite, pelo menos uma vez na vida 
fugir dos conselhos sensatos.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. Não se pre-
ocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem perder o rumo. Se ne-
cessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta, quando for demais. Contribua pintando 
um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus sonhos. Divirta-se com seus amigos. Para 
de caminhar em círculos. Prefira se e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te 
tal como és. Evita se prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da 
ilusão. Aceita que o caminho, às vezes, é mesmo difícil. Que a luz te guie, porém, não 
se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o elevador, pois sempre 
haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz.
***
Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos em permane-
cer nela mais do que o tempo necessário, perderemos a alegria e o sentido das outras 
etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa e sacuda a 
poeira. Desapegar-se é renovar votos de esperança de si mesmo. E dar-se uma nova 
oportunidade de construir uma nova história melhor.  Liberte-se de tudo aquilo que não 
tem te feito bem. 

Pensamentos
Que seja feito a vontade de Deus.

Não desista, se está difícil é porque vale a pena.

O amor não se define, apenas sente-se.

A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.

Todo homem é poeta quando está apaixonado.

O mestre disse: Quem se modera raramente se perde.

Há idéias que chegam a mente, sem ainda alcançar os lábios.

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.

Haja ou não os deuses, deles sempre seremos servos.

Detran.SP alerta sobre 
vencimento da CNH por 
mensagem de texto no 

celular
Serviço gratuito informa 
ao motorista a data limite 
para renovar o documen-
to. Mais de 1,3 milhão de 
condutores já se cadastra-
ram para receber os SMS
Para evitar que o cidadão 
se esqueça de renovar sua 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) e acabe 
sendo multado, o Depar-
tamento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran.
SP) oferece um lembrete, 
via mensagem de texto no 
celular, enviada cerca de 
um mês antes da data de 
validade do documento. 
O serviço é gratuito e 
está disponível para to-
dos os condutores do 
Estado de São Paulo, 
desde que façam cadas-
tro no portal do Detran.
SP (www.detran.sp.gov.
br), o que garante a segu-
rança dos dados pessoais. 
A legislação de trânsito 
brasileira permite dirigir 
por até 30 dias com o do-
cumento vencido. Mas, 
após esse prazo, quem é 
flagrado dirigindo com 
a CNH fora da validade 
comete infração gravíssi-
ma: 7 pontos na habilita-
ção, multa de R$ 191,54 
e veículo apreendido até 
a apresentação de alguém 
habilitado (com documen-
to válido) para retirá-lo. 
A mensagem de texto in-
forma a data de venci-
mento da CNH e orienta 
o motorista a acessar o 
portal do Detran.SP para 
obter todas as informações 

sobre como renovar o do-
cumento. A partir do mo-
mento em que o condutor 
recebe o SMS, já pode re-
novar a habilitação. Com 
isso, ele tem aproximada-
mente 60 dias para solici-
tar um novo documento. 
Mais de 1,3 milhão de 
condutores já se cadas-
traram para receber as 
mensagens de texto, que 
estão disponíveis des-
de o início de 2012. Em 
2013, 34.493 motoristas 
foram multados em todo 
o Estado por conduzirem 
veículo com a CNH ven-
cida há mais de 30 dias. 
Como se cadastrar para re-
ceber os alertas via SMS
Quem quiser receber a 
mensagem de texto deve 
acessar o portal do Detran.
SP e fazer o cadastro, cli-
cando na opção “Não é 
cadastrado?”, dentro do 
quadro “Acesse os Servi-
ços Online”. Ao criar login 
e senha, o cidadão garan-
te a segurança no acesso 
aos seus dados pessoais. 
Na página seguinte, a pes-
soa deve informar o nú-
mero do CPF e clicar em 
“Avançar”. Depois, é pre-
ciso preencher o formu-
lário, informar o número 
do telefone celular e, na 
parte inferior da página, 
marcar a opção “Autorizo 
receber mensagens SMS”. 
Por último, deve-se cli-
car em “Avançar” e se-
guir as instruções da tela. 
Quem já é cadastrado no 
portal do Detran.SP deve 

fazer o login e clicar na 
opção “Meu Cadastro”, no 
lado direito da tela. Na tela 
seguinte, basta preencher 
o número do telefone e 
marcar a opção “Autorizo 
receber mensagens SMS”.
Informações sobre 
como renovar a CNH 
Para renovar a habilita-
ção, o primeiro passo é 
agendar o atendimento no 
site do Detran.SP (www.
detran.sp.gov.br) ou do 
Poupatempo (www.agen-
dasp.gov.br). O cidadão 
deve escolher uma uni-
dade de atendimento no 
mesmo município onde 
a CNH está registrada. 
Na data e horário selecio-
nados, basta comparecer 
apresentando o protocolo 
impresso do agendamen-
to e os documentos exi-
gidos. A taxa do exame 
médico é R$ 66,46 e deve 
ser paga na própria clí-
nica. Já o valor da emis-
são da nova CNH é de 
R$ 33,23 e pode ser pago 
nos bancos credenciados. 
Quem quiser receber o do-
cumento pelos Correios 
deve pagar R$ 11,00 pela 
postagem (o documento 
será entregue no ende-
reço cadastrado no por-
tal, que deve ser sempre 
atualizado pelo cidadão). 
Todas as informações so-
bre a renovação de CNH, 
como a lista completa de 
documentos e os bancos 
credenciados para o paga-
mento estão disponíveis no 
link http://bit.ly/1l59zpj. 
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Sebrae tem programação 
para empreendedores em 

Taubaté

Festival de avaliação
promove integração

entre alunos em Pinda

Posto ao Trabalhador de
Caraguá está com novas

vagas

O Sebrae-SP promove 
em agosto uma oficina e 
duas palestras na ACIT 
(Associação Comercial 
e Industrial de Tauba-
té). As atividades, volta-
das a empresários e in-
teressados em abrir um 
negócio, são gratuitas.
No dia 7, está programa-
da oficina sobre fluxo de 
caixa, das 14h às 17h. A 
programação será reto-
mada no dia 22, às 14h, 
com a palestra “Como 
se Tornar Microempre-
endedor Individual”. No 
dia 27, haverá a palestra 
“Controle seu Estoque 

Os alunos do programa 
de iniciação esportiva da 
Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba irão participar 
do festival de avaliação. 
Este evento promove a in-
tegração entre os alunos.
A solenidade aconteceu 
nesta sexta-feira (1) no gi-
násio do Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”.Nesta sex-
ta-feira os alunos de fute-
bol mostraram aos pais o 
que aprenderam no primei-

O interessado deve 
apresentar os docu-
mentos pessoais (RG, 
CPF, CTPS e PIS).
Ajudante de açougueiro, 
Atendente de lanchonete, 
Auxiliar administrativo, 
Auxiliar de cozinha, Au-
xiliar de limpeza, Prepara-
dor de automóveis, Balco-
nista, Barman, Cirurgião 
dentista, Contador, Coor-
denador pedagógico, Co-
peiro, Corretor de imóveis, 
Costureira em geral, Cozi-
nheiro de restaurante, Co-
zinheiro geral, Cuidador 
de idosos, Cumim, Eletri-
cista de instalações de pré-
dios, Empregado domésti-
co arrumador, Estampador 
de tecido, Esteticista, Far-
macêutico, Faxineiro, Fi-
sioterapeuta, Funileiro 

e Não Perca Dinheiro” 
(10h) e consultorias indi-
viduais, das 14h às 17h.
Os empreendedores de 
Taubaté também podem 
tirar dúvidas sobre ges-
tão de negócios no PAE 
(Posto de Atendimento ao 
Empreendedor) de Tauba-
té (Rua Armando Salles 
de Oliveira, 457, Centro), 
que é mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com 
a Prefeitura, ACIT, Uni-
tau, Sinhores, Sindicato 
Rural e Ciesp Taubaté.
Programação do Se-
brae-SP em Taubaté
O f i c i n a

ro semestre. No dia 2 foi a 
vez dos capoeiristas e dos 
ginastas se apresentarem 
no período da manhã e à 
tarde o público pode con-
ferir a ginástica rítmica.
As avaliações do futsal es-
tão marcadas para os dias, 
09 e 10 nos seguintes giná-
sios Alto Tabaú e Juca Mo-
reira. No 09 as atividades 
serão nos períodos da ma-
nhã e tarde, a partir das 
7h30 e depois às 13 ho-
ras, em ambos os locais. 
Apenas no dia 10 o futsal 
ocorrerá somente no Alto 

de automóveis, Garçom, 
Jardineiro, Lavadeiro em 
geral, Lavador de auto-
móveis, Encarregado de 
manutenção mecânica 
(mecânica pesada – má-
quinas e caminhões), 
Masseiro (massas alimen-
tícias), Mecânico naval, 
Motorista de ambulância, 
Motorista de caminhão, 
Motorista de carro de pas-
seio (feminino), Oficial de 
serviços gerais, Operador 
de empilhadeira, Opera-
dor de retro-escavadei-
ra, Pintor de automóveis, 
Pizzaiolo, Professor de 
ensino profissionalizan-
te, Professor de inglês, 
Salgadeiro, Serralheiro, 
Subgerente de loja, Super-
visor de vendas, Professor 
em logística, Terapeuta 

Dia 7/8 – 14h às 17h. 
Tema: Fluxo de Caixa
P a l e s t r a s
Dia 22/8 – 14h às 16h. 
Tema: Como se Tor-
nar Microempre-
endedor Individual
Dia 27/8 – 10h às 12h. 
Tema: Controle seu Esto-
que e Não Perca Dinheiro
Local: ACIT (Pra-
ça Monsenhor Sil-
va Barros, 57, Centro)
Eventos gratuitos, com 
vagas limitadas. Inscri-
ções e mais informações 
pelos telefones (12) 3621-
5223/ 0800 570 0800. 
Email: pae.taubate@gmail

Tabaú, manhã e tarde.
Dias 16 e 17 tem volei-
bol no Juca Moreira, às 8 
horas e 13 horas, dia 23 
os jogadores de vôlei se-
rão avaliados apenas no 
período da manhã, tam-
bém no Juca Moreira. Dia 
24 é a vez dos alunos do 
handebol mostrarem as 
habilidades no ginásio 
do Alto Tabaú a par-
tir das 8 e das 13 horas. 
O basquetebol entra em 
quadra nos dias 30 e 31 
no “João do Pulo”, a par-
tir das 8 e das 13 horas.

ocupacional, Técnico de 
enfermagem (masculino), 
Técnico em manutenção 
de celulares, Professor 
em segurança do trabalho, 
Vendedor de comércio va-
rejista, Vendedor pracis-
ta e Vigilante (feminino).
As vagas possuem per-
fis específicos com re-
lação à experiência, es-
colaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações 
e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o 
limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Taubaté intensifica
serviços de limpeza em 

bocas de lobo e córregos

Sesc Taubaté apresenta 
“A volta ao mundo em

80 dias”

Além da implantação de 
novas galerias, trabalhos 
de complementação, res-
tauração de vários trechos, 
substituição de 24 ramais 
em mais de 15 pontos dis-
tintos da cidade e reforma 
de 163 bocas de lobo, a 
Secretaria de Obras in-
tensificou os serviços de 
limpeza destas e de cór-
regos, com a finalidade de 
sanar problemas em pon-
tos que sofrem com o acú-
mulo de água e enchentes 
nos períodos de chuva.
Em relação as bocas de 
lobo, já foram executa-

No domingo, dia 3, o 
Sesc Taubaté apresenta 
o espetáculo A volta ao 
mundo em 80 dias, com 
a Cia Articularte, às 11h.
A companhia encena um 
colorido espetáculo que 
envolve uma dupla dinâ-
mica e uma pulga palpi-
teira que têm como desa-
fio dar a volta ao mundo 
em 80 dias, passando por 

das limpeza nos bairros 
Jardim Gurilândia, San 
Marino, Marlene Miran-
da, Sítio Santo Antônio
,Jardim Califórnia, Vila 
São Geraldo e Vila Mar-
li. E estão incluídas no 
cronograma da Secretaria 
as localidades: Cháca-
ra Silvestre, Parque Três 
Marias, Jardim Améri-
ca, Alto São Pedro, Alto 
do Cristo e Campos Elí-
seos.Em 2013, mais de 
8000 unidades receberam 
manutenção e limpeza.
Quanto à limpeza de 
córregos, já foram

aventuras surpreendentes.
Após a apresentação acon-
tece a oficina Pião Arte-
sanal, do projeto Lá em 
Casa, que promove ideias 
e alternativas para pais e 
filhos brincarem em casa, 
explorando diferentes 
linguagens e materiais, 
com construções sim-
ples de jogos e brinque-
dos ou receitas fáceis. 

 executadas no Jardim 
Paulista (aolado da unida-
de de Educação Infantil), 
Chácara Ingrid, EME-
CAL, Esplanada Santa 
Terezinha e está em anda-
mento o do Canuto Bor-
ges, Hércules Massone o 
córrego “das casas popula-
res”, na Chácara Guisard.
Durante o ano de2013 
foram restauradas as ca-
nalizações de córregos 
situados no Parque Três 
Marias, Jardim Santa Cla-
ra, Gurilândia, Estrada da 
Baracéia, Estrada do La-
ranjal e Santa Luzia Rural.

Para crianças acompa-
nhadas de responsável.
A IMAGINAÇÃO 
COMEÇA ÀS 11h
A volta ao
 mundo em 80 dias
Com Cia Articularte
Dia 3, às 11h. Grátis
Lá em Casa – Ofi-
cina: Pião Artesanal
Dia 3, às 11h30. Va-
gas limitadas. Grátis
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Projeto EJA Sorridente 
atende quilombolas e
promove saúde bucal

em Ubatuba

Objetivos são a prevenção 
do câncer, noções de hi-
giene bucal e orientações 
sobre os cuidados com a 
saúde da boca O Projeto 
EJA Sorridente acontece 
em parceria entre as Secre-
tarias de Saúde e Educação 
e promove a saúde bucal 
dos alunos do projeto Edu-
cação de Jovens e Adultos 
e das comunidades con-
templadas pela iniciativa.
Entre seus objetivos, es-
tão a prevenção do câncer, 
noções de higiene bucal, 
orientações sobre os cui-
dados com a saúde da boca 
e encaminhamentos para 
unidades de referência para 
o tratamento e instalação 
de Próteses Totais ou Pró-
teses Parciais Removíveis.
Entre abril e julho des-
te ano, foram visitados 

os EJAs do Quilombo 
do Camburi, da Picin-
guaba, das escolas Olga 
Gil (centro) e Prof. Silvi-
no T. Leite (Marafunda).
Participaram do pro-
jeto aproximadamen-
te 100 pessoas, que 
foram acolhidas, orien-
tadas e encaminhadas 
para diferentes trata-
mentos odontológicos.
Sr. Genésio, morador 
símbolo do quilombo e 
representante da comu-
nidade, recebeu os den-
tistas em sua residência e 
em breve estará de sorriso 
novo. “Agora vou rece-
ber os turistas com muito 
mais alegria”, brincou.
Dra. Graça Gil, dentista 
do projeto, afirma ter fica-
do feliz por atender mais 
uma vez sr. Genésio. “Já 

atendia o sr. Genésio há 
muitos anos, mas infeliz-
mente não tinha o supor-
te do Brasil Sorridente. 
Agora, poderemos fazer 
a prótese que ele tanto 
precisava”, conta Gil.
“Fazer parte deste projeto 
é muito gratificante pes-
soalmente e profissional-
mente. As pessoas ficam 
extremamente agradecidas 
pelo acolhimento e pelas 
orientações sobre a saú-
de bucal. É uma forma de 
busca ativa e o profissional 
vai até a comunidade e até 
o paciente. É um trabalho 
que nunca foi feito entre 
os adultos e idosos daqui. 
Ele melhora a auto-estima 
e desenvolve a cidadania”, 
afirma o Dr. André Gui-
marães, um dos responsá-
veis pelo EJA Sorridente.

Exposições de
aniversário permanecem 

no Museu em Pinda

As comemorações do 
aniversário de Pinda-
monhangaba termina-
ram na quinta-feira (31), 
mas a exposição “Pinda 
e o ciclo do café” conti-
nua no Museu Histórico
 e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopol-

dina, devido ao gran-
de sucesso de público. 
Mais de 1200 pessoas pas-
saram pelo Museu em ju-
lho, quase que dobrando o
 número de visitan-
tes no mês anterior, que 
foi em torno de 690. 
As visitas ao Museu de 

Pindamonhangaba são 
gratuitas e podem ser 
realizadas de terça-fei-
ra a sábado, das 9 às 
18 horas e, aos domin-
gos, das 13 às 18 horas. 
Grupos precisam reali-
zar agendamento prévio, 
pelo telefone 3648-1779

Brindes exclusivos para 
o Dia dos Pais no Taubaté 

Shopping

Pais especiais merecem 
brindes exclusivos! Pen-
sando nisso, o Taubaté 
Shopping caprichou na 
campanha, e concede aos 
clientes do centro de com-
pras 3 opções de brindes 
exclusivos para presentar 
os pais. Na troca, o consu-
midor poderá optar por um 
guarda-chuva, uma caneca 
ou uma sacola retornável, 
todos assinados pelo artis-
ta plástico Fernando Ito.
Para levar o brinde para 
casa é simples! A cada 
R$ 300,00 em compras 
realizadas nas lojas cre-
denciadas à campanha, o 
cliente troca suas notas 
fiscais por um prêmio.
Os consumidores poderão 
retirar o brinde no balcão 
de troca, mediante apre-
sentação da nota fiscal. O 
balcão de troca está loca-
lizado próximo à loja Po-
lishop, e funciona de se-
gunda a sábado das 10 às 
22 horas e aos domingos 

das 13 às 20 horas. Vale 
lembrar que a promoção se 
estenderá até o dia 10 de 
agosto ou enquanto durar 
o estoque, composto por 
3 mil brindes. De acordo 
com o regulamento, será 
permitida a troca de até 
dois brindes por CPF e são 
válidas apenas as notas 
fiscais de compras reali-
zadas no período da pro-
moção em lojas creden-
ciadas à campanha. Para 
ter mais informações, con-
sulte o regulamento dis-
ponível no site do Tauba-
té Shopping e no SAC.
E x p e c t a t i v a :
O centro de compras es-
pera um aumento de 15% 
nas vendas e 12% em pú-
blico, em relação ao mes-
mo período do ano pas-
sado. Camisas, calçados, 
cintos, carteiras, perfu-
mes, artigos eletrônicos, 
ferramentas e relógios 
são os itens mais procu-
rados na hora de presen-

tar os pais. O gasto médio 
com o presente deve girar 
em torno de R$ 300,00.
Sobre o artista plás-
tico Fernando Ito
Fernando Ito é artista plás-
tico, escultor, artesão e 
taubateano. Trabalha com 
madeira há mais de 30 
anos e seu aprendizado 
sobre esculturas envolve a 
observação e absorção de 
diversos elementos, desde 
a cultura regional, dos tra-
balhos dos índios da Juréia 
e do Nordeste, até técnicas 
orientais, que aprendeu 
durante os anos em que vi-
veu no Japão. Instrumen-
tos rústicos como enxó, 
formão e serra de arco fo-
ram somados às técnicas 
milenares japonesas, unin-
do-a ao artesanato ‘matu-
to’ do Vale do Paraíba e de 
todo Brasil. Dessa união 
de influências nasceu o 
estilo de Ito, cujas obras 
representam sempre a na-
tureza e a sustentabilidade.


