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Na manhã da última se-
gunda-feira, dia 5 de maio, 
foram realizadas as primei-
ras atividades do projeto 
Aula Extra, que envolve os 
52 alunos do pré ao 5º ano 
da Escola Municipal Pro-
fessora Maria Apparecida 
Camargo de Souza, locali-
zada no bairro do Ribeiro 
Grande, zona rural de Pin-
damonhangaba. Apoiado 
pela Tenaris no Brasil, em 
parceria com a prefeitura 
do município, a iniciati-
va conta com atividades 
recreativas, artísticas e de 
ciências realizadas fora 
do horário escolar regular, 
proporcionando aos alunos 
a oportunidade do ensino 
em período integral – uma 
ação pioneira em Pinda.
O projeto tem como lema 
“Jogar, descobrir e inven-
tar” e é uma extensão de 
uma iniciativa global da 
Tenaris, que já acontece 
no México e na Argentina 
e está em fase de implanta-
ção também na Romênia.  
“Queremos que o proje-
to seja um fator de trans-

Nesta sexta feira, 09 de 
maio, a Praça da Estação 
será palco de um espetá-
culo teatral. Através do 
projeto Teatro de Graça 
na Praça, a atriz Elizabeth 
Savala encenará a comé-
dia A.M.A.D.A.S. Asso-
ciação de Mulheres que 
Acordam Despencadas.

Está sendo inaugura-
do o Polo de Construção 
Civil no Vale das 
Acácias, através de 

O 2º Encontro das Co-
munidades Quilombo-
las acontece nos próxi-
mos dias 9 e 10 de maio, 
no Sobradão do Por-
to, centro de Ubatuba.
O evento reúne as quatro 
comunidades Quilom-

formação na vida dessas 
crianças e de suas famí-
lias. Viemos para somar 
com o trabalho já realiza-
do e iremos nos empenhar 
para que os resultados 
sejam alcançados, en-
volvendo a comunidade 
como um todo”, afirma a 
coordenadora de Desen-
volvimento Social da Te-
naris, Rosângela Gomes.
A pedagoga Roseli de 
Freitas é quem coordena 
o projeto no dia a dia na 
escola. “O foco será tra-
balhar o lado criativo e 
investigativo dos alunos, 
que no mundo de hoje 
precisam saber transfor-
mar em conhecimento 
as diversas informações 
que recebem no dia a 
dia”, explica. A Gestora 
de Unidade de Educação 
Básica, Luciana Amadei 
de Souza Fonseca, conta 
que recebeu as primeiras 
informações do projeto 
ainda em 2013 e que, nos 
meses seguintes até a im-
plementação da iniciativa, 
diversas reuniões para es-

Na peça, a atriz assume o 
papel de uma mulher que 
chega à meia-idade e tem 
de responder às demandas 
de uma sociedade pau-
tada pelo materialismo 
e pela superficialidade.
Com o objetivo de difun-
dir a arte em diversas regi-
ões, a iniciativa nasceu de 

uma parceria en-
tre a Prefeitura e 
o Fundo Social de 
Solidariedade Estadual. 

bolas da cidade – Cam-
bury, Fazenda Picinguaba,
Sertão do Itamam-
buca e Caçandoca.
A programação ante-
cede o 13 de Maio – 
Dia da Abolição da Es-
cravatura e conta com 

clarecimento de dúvidas 
foram realizadas com os 
professores e os pais dos 
alunos. “Todos aceita-
ram muito bem o projeto 
desde o início”, garante.
Os primeiros passos
Com o projeto, os alunos 
ficarão sete horas na es-
cola, de segunda a quinta. 
Eles são recebidos com um 
café da manhã às 8h30min 
e as aulas acontecem das 
9h à12h. Em seguida, al-
moçam na própria escola, 
antes do início do progra-
ma letivo regular no perí-
odo da tarde. “Eu levantei 
às quatro horas da manhã 
porque queria vir logo”, 
conta Rafael Damaceno, 
do 3º ano. Seu companhei-
ro de sala, Kauan Augusto, 
também demonstra empol-
gação. “Acordei e dormi 
de novo três vezes. É a 
primeira vez que venho 
de manhã para a escola. 
Está sendo legal”, resume. 
Durante a participação 
no Aula Extra, os estu-
dantes usam uma camise-
ta específica do projeto.

uma ideia da própria atriz. 
“Começamos o projeto 
em 2009, no Rio de Janei-
ro”, conta Elizabeth, que 
complementa: “É uma for-
ma de realizar um sonho 
antigo, de levar o teatro 
para todos os públicos”.
A Peça teatral tem início as 
20 horas e a entrada é franca.

O polo vai oferecer 
cursos de pedreiro, 
encanador e assenta-
dor de pisos e azulejos.

culinária típica, apre-
sentações culturais e 
venda de artesanato.
O encontro tem o apoio 
da FundArt, da Prefeitura 
de Ubatuba e da Funda-
ção Instituto de Terra do
Estado de São Paulo (Itesp).

Pinda conta com
escola de período integral 
no bairro Ribeirão Grande

Teatro de Graça na Praça: 
peça “A.M.A.D.A.S” em 

Tremembé
Pindamonhangaba recebe 
Polo de Construção Civil

2º encontro das
Comunidades

Quilombolas em Ubatuba
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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

Literatura de cordel
A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em 
folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. Também são utilizados desenhos e 
clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois, em Portugal, eram expostos ao povo 
amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de marcados populares ou até 
mesmo nas ruas. A literatura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos 
portugueses. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, 
podemos encontrar este tipo de literatura principalmente na região nordeste do Brasil. 
Ainda são vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. De custo baixo, 
geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos próprios autores. Fazem grande 
sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. Este suces-
so ocorre em função do preço baixo. Do tom humorístico de muitos deles e também 
por retratar fatos da vida cotidiana da cidade ou da região. Os principais assuntos 
retratados nos livros são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos 
cangaceiros, atos de heroísmo, morte de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a presença do pú-
blico. Um dos poetas da literatura de cordel que fez mais sucesso até hoje foi Leandro 
Gomes de Barros (1865/1918). Acredita-se que ele tenha escrito mais de mil folhetos. 
Mas recentes, podemos citar os poetas José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, 
Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva), Téo Azevedo, Zé Melancia, Zé Vi-
cente, José Pacheco da Rosa, Gonçalves Ferreira da Silva, Chico Tratra, João de Cristo 
Rei e Ignácio da Catingueira. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel. Dentre eles podemos citar João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, 
José Lins do Rego e Guimarães Rosa.

Humor
O menino pediu ao pai para ajudá-lo a encontrar o Mínimo Denominador Comum num 
problema de seu dever de casa e o pai respondeu:
- Ainda não encontraram isso? Já estavam procurando quando eu era menino!
***
O menino entra no boteco gritando:
- Depressa seu João, sua mulher está na sua casa com outro!
O homem sai correndo e dez minutos depois está de volta. Senta-se, pede uma cerveja 
e diz aos amigos:
- Alarme falso, era o mesmo de sempre.
***
Dois alentejanos andavam caçando no meio dos montes. De repente, avistaram um 
jovem que voava de Asa Delta. Um deles levanta a espingarda e dá um tiro e o outro 
pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava largou.
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memori-
zação. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando 
e falou:
- Como é mesmo o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Responde o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

Mensagens
Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A existên-
cia é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você venha a aceitar 
influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e 
o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro 
não se detenha para lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida 
porque somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil viver 
bem se não aprendemos a conviver. A vida é lei da natureza, mas a vida pessoal é a 
obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando 
em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experi-
ências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atingir 
sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A humanidade 
caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminharem juntos, anda-
rem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não se entendem por quê? 
Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem 
quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deve-
riam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens 
percebem que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a 
iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.
***
Já pensou hoje como a vida é bela? Já fez alguma coisa para mudar a sua vida? Já disse 
às pessoas de sua família o quanto as ama? Já agradeceu a Deus pelas coisas belas que 
você tem, nas bênçãos que Ele te concedeu desde o momento em que você nasceu? O 
que está esperando! E depois vá viver a sua vida, pois a felicidade com Deus e a Vir-
gem Maria, nossa mãe, não pode esperar.

Pensamentos
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria sem se fazer.
A decisão é uma forma de reagir.
Se não houvesse esperança, não estaríamos tentando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma janela.
Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
Um bom começo já é a metade.

Sesc realiza apresentações
de dança com a Cia

Tugudun

São Luiz do Paraitinga
comemora 245 anos

O Sesc Taubaté apresenta 
hoje o espetáculo A Bola 
e a Boneca, com a Cia. 
Tugudun, em duas apre-
sentações: às 10h e às 15h.
A Bola e a Boneca é um 
espetáculo interativo que 

No final do século XVIII, 
o Vale do Paraíba era a 
região mais povoada da 
Capitania de São Paulo e 
tornou-se uma importante 
zona de penetração para o 
interior, quando os Ban-
deirantes se dirigiam ao 
sertão em busca de índios, 
pedras e metais preciosos. 
Em conseqüência desse 
trafego, surgiram vários 
núcleos de povoamento, 
como Taubaté e Moji das 
Cruzes, daí então que o 
Capitão Vieira da Cunha e 
João Sobrinho de Moraes 
alegaram pretender po-
voar a região dos sertões 
da Paraitinga e, por isso, 
receberam do Capitão de 
Taubaté, Felipe Carneiro 
de Alcaçouva e Souza as 
primeiras sesmarias da en-
tão Vila de Guaratinguetá, 
que havia explorado todo 
aquele sertão, apresentou 
ao Governador, capitão-
general D.Luís Antonio 
de Souza Botelho Mou-
rão, um requerimento em 
que vários povoadores 
lhe pediam para fundar 
junto ao Rio Paraitinga 
e entre Taubaté e Ubatu-
ba, uma nova povoação.
     A 2 de Maio de 1.769 
essa petição foi deferida, 
recebendo a povoação o 
nome de São Luís e San-
to Antonio do Paraitinga, 
sendo a padroeira Nossa 
Senhora dos Prazeres. No 
dia 8 de maio de 1.769 o 
sargento mor Manoel An-
tonio de Carvalho foi no-

mescla teatro e dança con-
temporânea utilizando di-
versos elementos do ima-
ginário infantil explorando 
ao máximo suas possibili-
dades de interação cênica.
Os personagens se rela-

meado fundador e gover-
nador da nova povoação. 
Um incentivo do governa-
dor geral estimulou a mu-
dança de mais gente para 
o local que foi elevada à 
Vila em janeiro de 1.773, 
instalada a 31 de Março do 
mesmo ano. Por lei pro-
vincial a 30 de Abril de 
1.857 foi elevada a cate-
goria de cidade e por título 
de 11 de junho de 1.873 
obteve a denominação 
de “Imperial Cidade de 
São Luís do Paraitinga”.
     Desde os primeiros tem-
pos de vila, São Luís ca-
racterizou-se como entre-
posto de tropeiros, tendo 
suas primeiras atividades 
econômicas ligadas à agri-
cultura de subsistência: 
feijão, mandioca, milho e 
cana de açúcar. A Vila teve 
rápido progresso de início, 
mas depois veio a estacio-
nar na cultura dos cereais 
e só muito mais tarde se 
deu início à plantação de 
café e algodão. São Luís 
do Paraitinga se caracte-
rizou principalmente pelo 
desenvolvimento de suas 
agroindústrias. Essas ati-
vidades alimentavam um 
animado comercio de na-
tureza regional. Na década 
de 1920 a 1930, a rapadu-
ra teve uma importância 
significativa no mercado 
urbano da cidade. Na épo-
ca, São Luís teve um salto 
grande na sua população, 
sendo que em 1920 São 
Luís possuía 1.787 habi-

cionam entre si e com o
público, passando por 
várias situações perten-
centes ao cotidiano in-
fantil, recriando o lúdi-
co e o cômico através 
da linguagem corporal.

tantes e em 1935 já pos-
suía 15.129 habitantes. A 
partir da década de 30 a 
pecuária leiteira começou 
a ganhar importância, e 
hoje se Constitui junta-
mente com uma agricul-
tura de subsistência, nas 
principais atividades eco-
nômicas do município. 
Na zona rural as fazendas, 
construídas em taipa e 
pedra, são ainda conser-
vadas em seus aspectos 
originais, que representam 
a fase de prosperidade de 
São Luís do Paraitinga.
     Hoje a cidade se tor-
nou mais uma das estân-
cias turísticas do estado 
de São Paulo, renovan-
do as energias de nos-
sos cidadãos para conti-
nuarmos nossa história.
(Aprovado pela Lei Es-
tadual nº 11.197 de 
5 de julho de 2002)
ORIGEM DO NOME Pa-
raitinga é o nome do Rio 
onde, desde os tempos 
dos Bandeirantes havia 
um posto avançado por 
onde passavam o café e 
o ouro mineiro. Ao ser 
fundada a povoação em 
1.769, o nome foi São 
Luís e Santo Antonio do 
Paraitinga, sendo mudado 
depois para São Luís do 
Paraitinga, quando o pa-
droeiro passou a ser São 
Luís, Bispo de Tolosa.
PARAHYTINGA - De 
origem indígena: Da 
língua Tupi-Guara-
ni - “Águas Claras”
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Sítio do Picapau Amarelo tem 
atrações para os visitantes no 

mês de maio

Aluno da rede municipal de
ensino de Taubaté é

medalhista de ouro na
OBMEP pela segunda vez

Banco do Povo de Taubaté
beneficia empreendedores

com redução de juros

Presidenta Dilma anuncia
R$ 2,8 bi para ações de
saneamento do PAC 2

Produção de petróleo cresce 
14,4% em março e a de gás

natural bate recorde

SP recompensa em até R$ 50 mil 
denúncias que solucionem crimes

Divisão de Museus em Taubaté
recebe a 10ª Mostra de Arte

do Vale do Paraíba

Durante os finais de se-
mana do mês de maio, os 
visitantes do Sítio do Pi-
capau Amarelo e o Museu 
Histórico, Folclórico e Pe-
dagógico Monteiro Lobato 
podem participar de varia-
das atividades gratuitas.
Serão diversas ofici-
nas pedagógicas e a 
exposição interativa 
“Emília na Casa do Ver-
bo Ser”, baseada na obra 
Emília no País da Gramá-
tica. Também inspirada na 

Receber das mãos da 
Presidente uma medalha 
de ouro seria o reconhe-
cimento de sucesso nos 
estudos para qualquer jo-
vem estudante. Ser conde-
corado pela segunda vez 
somente reforça que Gui-
lherme Oliveira Goularte 
captou com êxito os ensi-
namentos passados à ele 
por seu professor de ma-
temática da EMEFM Prof. 
José Ezequiel de Souza. O 
aluno irá receber medalha 
de ouro por ter participado 
da OBMEP 2013 (Olimpí-
ada Brasileira de Matemá-
tica das Escolas Pública). 

Banco do Povo de Tauba-
té aumenta o número de 
contratos de empréstimos 
e beneficia empreendedo-
res com redução de juros.
Num balanço realizado 
pela entidade, a agência 
de Taubaté registrou re-
sultados satisfatórios nos 
primeiros meses de 2014. 
Foram firmados cerca de 
60 contratos de emprésti-
mos destinados aos peque-
nos e microempresários, 
que resultaram na libera-
ção de mais de R$ 317 mil.
Esse levantamento tam-
bém pontuou um acu-
mulado geral desde a 
instalação do Banco do 
Povo em Taubaté, cor-
respondente a 2.640 con-
tratos que resultaram a 
liberação de crédito na or-

A presidenta Dilma Rou-
sseff lançou ontem, dia 6 
a terceira etapa das ações 
de saneamento do Pro-
grama de Aceleração do 
Crescimento (PAC) 2 para 
municípios com até 50 mil 
habitantes. Os investimen-
tos anunciados durante 
cerimônia no Palácio do 
Planalto são de mais de R$ 
2,8 bilhões, que serão re-
passados a 635 municípios 
para implantação de siste-
mas de abastecimento de 
água e esgoto. A presiden-
ta Dilma disse a prefeitos 

A produção de petróleo nos 
campos nacionais atingiu 
em março 2,1 milhões de 
barris diários, um aumen-
to de 14,4% em relação a 
março de 2013 e de 1,4% 
na comparação com o mês 
de fevereiro deste ano.
Os dados foram divul-

São Paulo pagará até R$ 
50 mil para cidadãos que 
fizerem denúncias ca-
pazes de ajudar a polí-
cia a esclarecer delitos 
ou localizar foragidos da 
Justiça.A iniciativa faz 
parte do Programa Es-
tadual de Recompensa, 
lançado na terça-feira, 
dia 6, no Palácio dos Ban-
deirantes, em São Paulo.

Aconteceu ontem 07 a 
abertura oficial da 10ª 
Mostra de Arte do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana. As obras 
ficarão expostas até o dia 
31 de maio na Pinacote-
ca Municipal “Anderson 
Fabiano”, localizada na 

mesma obra, a Turma do 
Sítio apresenta a peça de 
teatro “Gramaticando”.
Para cada sessão o es-
pectador deve retirar a 
senha 30 minutos antes 
do espetáculo. Na ence-
nação, Emília decide vi-
sitar o País da Gramática 
com Pedrinho e Narizi-
nho mas, para isso, vão
 precisar da ajuda do ri-
noceronte Quindim com 
seu cascão gramatical. Lá 
eles descobrem o mundo 

A cerimônia nacional de 
premiação ocorrerá na Ci-
dade das Artes, na cidade 
do Rio de Janeiro – RJ, 
no dia 07 de maio às 15h.
A Presidente Dilma Rous-
seff fará a entrega de me-
dalhas aos 500 melhores 
alunos do Brasil. Goular-
te já recebeu medalha de 
ouro na 8ª OBMEP em 
2011 e foi bronze na 9ª 
edição do evento em 2012. 
Hoje o aluno cursa a reno-
mada escola da Embraer – 
Colégio Juarez Wanderley, 
em São José dos Campos, 
tendo sido aprovado em 
2013 por meio de um pro-

dem de R$ 6.922.511,13.
Visando ampliar o nú-
mero de empréstimos,
o Banco do Povo tomou 
duas importantes medidas: 
reduziu as taxas de juros 
em todas as modalidades 
de empréstimos e aumen-
tou o limite de crédito.
A redução da taxa de juros 
foi de 0,50% ao mês para 
apenas 0,35% ao mês, e 
a ampliação do limite de 
crédito aumentou de R$ 
15 mil para R$ 20 mil.
Esses benefícios já es-
tão em vigor e todo 
munícipe que pre-
tenda incrementar ou 
abrir um negócio, seja 
empreendedor formal ou 
informal, poderá se ca-
dastrar e pleitear o valor 
que necessita, respeitan-

e gestores que o Brasil deu 
um salto no investimento 
em saneamento nos últi-
mos anos. “Para os peque-
nos municípios chegamos 
a quase R$ 7 bilhões, mas 
o total do investimento em 
saneamento no Brasil che-
ga a R$ 37,8 bilhões para 
todos os municípios do 
país, sejam pequenos mé-
dios ou grandes”, disse se 
referindo aos investimen-
tos do PAC iniciados no 
governo do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
O Ministério da Saúde esti-

gados ontem, dia 6 pela 
Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP).
A produção de gás na-
tural atingiu em março 
83,4 milhões de metros 
cúbicos por dia, novo 
recorde de produção,

Serão recompensadas in-
formações que contribuam 
de forma relevante com 
o processo investigativo. 
“A recompensa pode ser 
paga às informações que 
tragam elucidação de 
um crime ainda não des-
vendado ou que ajudem 
com a captura e prisão 
de um criminoso cujo 
crime já foi elucidado e 

sede da Divisão de Mu-
seus, Patrimônio e Arqui-
vo Histórico de Taubaté.
A Mostra vai reunir 59 
trabalhos entre telas e es-
culturas de artistas convi-
dados. O horário de fun-
cionamento da exposição 
é de terça a sexta-feira, 

mágico da língua portu-
guesa, até que chegam 
à cidade de Portugália, 
onde se deparam com a 
eterna briga entre as pa-
lavras Bamba e Elite.
O Sítio do Picapau Amare-
lo fica na Avenida Montei-
ro Lobato, s/nº, no bairro 
Chácara do Visconde, 
em Taubaté. O telefo-
ne para informações e 
agendamento é o (12) 
3625-5062, de terça a do-
mingo das 09h às 17h.

cesso seletivo concorrido.
Todos os anos, a escola 
“Ezequiel”, como é co-
nhecida, traz medalhas 
para a cidade. Além do 
ouro, a unidade recebeu 
mais seis medalhas de 
bronze e trinta diplomas 
de Honra ao Mérito. E a 
conquista dessas vagas re-
força o comprometimento 
da Secretaria de Educa-
ção, o esforço dos gestores 
escolares e professores, 
que fazem do ensino pú-
blico de Taubaté um ensi-
no reforçado que, de fato, 
possibilita aos alunos um 
aprendizado de qualidade.

do o limite máximo. Esse 
empréstimo é extensivo 
ao microempreendedor, 
produtores rurais for-
malizados, cooperati-
vas e associação de pro-
dução que apresentam
faturamento que não ultra-
passem R$ 30 mil por mês.
Esse crédito pode ser in-
vestido para o aumento 
da produção, aquisição de 
bens e comercialização.
A unidade do Banco do 
Povo de Taubaté fun-
ciona no segundo andar 
da Rodoviária Velha,
através de uma parce-
ria entre a Prefeitura e 
o Governo do Estado,
firmada em de julho de 2000.
Mais informações po-
dem ter obtidas pelo te-
lefone (12)3629-6072.

ma que aproximadamente 
5,3 milhões de habitantes 
sejam beneficiados com os 
investimento anunciados 
ontem. Dos municípios 
que receberão os recur-
sos, 239 são da Região 
Nordeste, 131 da Sudeste, 
131 da Sul, 69 da Centro
-Oeste e 65 da Norte. Os 
municípios foram selecio-
nados pela Fundação Na-
cional de Saúde (Funasa) 
por meio de projetos apre-
sentados pelas prefeituras 
e as obras serão executa-
das pelos gestores locais.

superando em 0,2% o 
registrado em feverei-
ro, quando a produção 
atingiu 83,2 milhões de 
metros cúbicos por dia.
Quando comparada à 
de março do ano pas-
sado, a produção de 
gás aumentou 8%.

ele ainda não foi preso”,
explicou o governa-
dor Geraldo Alckmin.
Para fazer a denúncia,
o cidadão deve aces-
sar o site WebDenúncia 
(http://webdenuncia.org.
br/). Ao final do proces-
so, ele recebe um número 
de protocolo e uma se-
nha para acompanhar o 
uso da sua informação.

das 8h às 12h e das 13h 
às 17h e sábado e domin-
go, das 9h às 12h. Para 
mais informações o tele-
fone é o (12) 3621-6044. 
A Divisão de Museus fica 
na Avenida Thomé Por-
tes Del Rey, nº 925, bair-
ro Jardim Ana Emília.

   Programação 
08 de Maio
19h30 às 21h - O Senac oferece à comunidade o “Programa de Desenvolvimento
Local”.
O programa tem como objetivo visar a melhoria das condições de vida e de convívio 
social de uma localidade.

10 e 11 de Maio
09h às 12h e 14h às 17h - Presença da Turma do Sítio do Picapau Amarelo
09h às 11h e 14h às 16h - Oficina Pedagógica “Porta Retrato para a Mamãe”
11h e 16h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do Picapau Amarelo:“Gramaticando”
17 e 18 de Maio
09h às 12h e 14h às 17h - Presença da Turma do Sítio do Picapau Amarelo
09h às 11h e 14h às 16h - Oficina Pedagógica “Figueiras mãos de barro”
11h e 16h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do Picapau Amarelo: “Gramaticando”
24 e 25 de Maio
09h às 12h e 14h às 17h - Presença da Turma do Sítio do Picapau Amarelo
09h às 11h e 14h às 16h - Oficina Pedagógica ”Visconde de palitinho de sorvete”
11h e 16h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do Picapau Amarelo: “Gramaticando”
31 de Maio
09h às 12h e 14h às 17h - Presença da Turma do Sítio do Picapau Amarelo
09h às 11h e 14h às 16h - Oficina Pedagógica “Plantado uma Sementinha”
11h e 16h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do Picapau Amarelo: “Gramatican-
do”. 

Informações: tel.(12)2125-6088/2125-6099 - taubaté@sp.senac.br
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Prefeitura Municipal e 
SENAI iniciam aula do 

curso gratuito de
Auxiliar de Eletricista

As seleções de fute-
bol de campo e de fut-
sal feminino de Ilhabela 
foram destaques da 
5ª Copa Cidade de Lorena. 
Ilhabela participou da 
competição pela ca-
tegoria Feminino Li-

Na tarde desta segunda-
feira, 05, o prefeito Mar-
celo Vaqueli acompanha-
do da Presidente do Fundo 
Social Andrea Vaqueli es-
tiveram presentes na car-
reta do Senai, estacionada 
em frente a Escola Ernani 
Gianico para formalizar 
o início das aulas e de-
sejar as boas vindas para 
os estudantes do curso de 
Auxiliar de Eletricista.

vre na modalidade 
Futebol de Campo e 
Futsal, conquistando a 
terceira colocação em 
ambas as categorias. 
Além da equipe ilhabe-
lense, fizeram parte da 
competição os times de 

O curso, que é gratuito, é 
uma parceria da Prefeitu-
ra Municipal com o SE-
NAI (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial).
Em seu discurso, o prefeito 
destacou a importância dos 
alunos se prepararem para 
receber uma qualificação 
profissional e abrir a sua 
própria empresa, tornando 
assim, um empreendedor. 
Ele lembrou ainda que a 

São Sebastião, Cruzeiro, 
Registro, AABB Pouso 
Alegre, Lorena e Canas.
As seleções de futebol e fut-
sal feminino tem o apoio da 
Prefeitura de Ilhabela, por 
meio da Secretaria de Es-
portes, Lazer e Recreação.

Prefeitura está empenhada 
em ajudar essas pessoas, 
preparando-as para en-
frentar a competitividade 
do mercado. O curso tem 
número de vagas limita-
do a 24 para duas turmas 
de 12 alunos cada, nos 
períodos da tarde e noite.
Em breve novas tur-
mas e novos cursos es-
tarão disponíveis aos 
munícipes. Aguardem.

Circuito Cultural
Paulista traz tarde de

poesia para Pinda

Ilhabela é destaque na 5ª 
Copa Cidade de Lorena 

de Futebol 2014

Após o grande sucesso do 
show com o cantor Arnaldo 
Antunes, o Circuito Cul-
tural Paulista traz, agora, 
para Pindamonhangaba, a 
intervenção poética “Rua 
de Rimas”. Irá no dia 23 de 
maio, às 16 horas, na pra-
ça Monsenhor Marcondes.
Assim como o poeta Gui-
lherme de Almeida, que 
pintou sua rua com to-
das as cores da poesia 
em seu lindo poema Rua 
de Rimas, o Núcleo Gi-
rândola criou uma inter-
venção poético-musical 
para cantar os lugares da 
alma pelo mundo afora.
Em Rua de Rimas, o novo 
trabalho do Núcleo, uma 

atriz e dois músicos itine-
ram por espaços abertos ou 
fechados, levando poesia e 
música aos frequentadores. 
Em uma caixa, cujas aber-
turas são janelas, estão as 
poesias que serão lidas, 
recitadas ou cantadas. O 
público, abordado pelo 
trajeto, é convidado a es-
colher sua janela, abri-la 
e de dentro dela tirar sua 
poesia. Como antigamente 
abriam-se as janelas para 
ouvir o seresteiro cantar, 
convidamos o público a 
abrir as janelas da alma 
e apurar os ouvidos para 
os cantares de um poeta.
Com pequenos adereços 
cênicos e acompanhados 

de violão, flauta e pe-
quenos instrumentos de 
percussão, os poemas de 
importantes poetas brasi-
leiros são apresentados. 
O percurso é livre e o 
contado com o público é 
direto e delicado.  As po-
esias ficam com seus ou-
vintes, para que as releiam 
e poetizem seu caminho.
Vale a pena conferir!
Mais uma vez, o even-
to do Circuito Cultural 
Paulista, do Governo do 
Estado, está sendo trazi-
do à cidade pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura e De-
partamento de Cultura.

Pinda terá blitz
solidária nos dias

9 e 10 de maio

O centro de Pindamonhan-
gaba receberá, nesta sexta-
feira (9) e sábado (10), a 
blitz solidária, realizada 
em conjunto pela Prefei-
tura, por meio do Depar-
tamento de Trânsito, Acip 
(Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
nhangaba) e Polícia Militar.
A idéia nasceu em uma 
das reuniões da comis-
são de segurança da 

Acip e visa conscienti-
zar a comunidade para 
a segurança no trânsito, 
além de incentivar a 
gentileza tanto por par-
te dos motoristas quanto 
dos pedestres. A utiliza-
ção consciente da faixa 
de pedestre e do cinto de 
segurança no ba.nco tra-
seiro também será abor-
dada durante a blitz.
A Polícia Militar estará 

presente com a base móvel 
e o Departamento de Trân-
sito da Prefeitura com uma 
tenda para informações a 
pedestres, além de distri-
buição de panfletos infor-
mativos sobre segurança.
A blitz será realizada na 
praça Monsenhor Mar-
condes, na sexta-feira 
(9), das 10h às 12h e das 
14h às 16h, e no sába-
do (10), das 9h às 12h.


