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Parabéns à população 
que participou e agitou a 
noite da quarta-feira (7). 
Redenção da Serra foi 
uma das cidades escolhi-
das pela equipe do De-
safio Vanguarda para en-
trar no percurso dos 300 
km que serão percorridos 
pela equipe do Desafio.
Na tarde dessa quarta (7), 
o grupo chegou à represa 
de Redenção acompanha-
da dos atletas da equipe de 
Canoagem de Pindamo-
nhangaba, porém, em meio 
à imensa represa, um dos 
participantes representava 
nossa cidade, o atleta Mar-
cos Araújo, foi recepcionar 
a equipe em sua chegada, 
vestindo a camisa verde e 
vermelha representando 
o município. Logo após 
a chegada do grupo, na 
Praça 13 de Maio estava 
preparada uma belíssi-
ma recepção aos atletas. 

Estão abertas as inscrições 
para XVII Prova Pedestre 
Francisco Eugênio da Cos-
ta, conhecida popularmen-
te em Tremembé como 
“Corrida do Geninho”.
O evento organizado pelo 
Secretaria de Esportes 
da Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, acontece no 
domingo, dia 25 de maio, 
às 9h, com concentra-
ção na Praça da Estação.
As inscrições somen-
te podem ser feitas pelo 
site www.minhasins-

O evento começou às 18h 
em ponto. Foi oferecido à 
população teste de PSA, 
Diabetes, medição da 
Pressão, Massagem, além 
das apresentações cul-
turais locais como: Mo-
çambique São Benedito, a 
Banda Municipal Maestro 
Manoel Rocha Filho e o 
grupo de cavaleiros da ci-
dade. Em meio ao evento 
foi servido um delicioso 
café com biscoito – ato tí-
pico redencense da década 
de 70 que foi resgatado em 
2014, também, foi distri-
buída uma galinhada pre-
parada em um tacho de co-
bre e aquecida por carvão 
em cima de um tambor. 
Os responsáveis pela 
comida foram os Tro-
peiros de Redenção.
O artesanato local estava 
sendo muito bem repre-
sentado por três artesãos, 
Gizelda, Tânia e João 

c r i c o e s . c o m . b r / c o r -
r i d a d o g e n i n h o / 2 0 1 4 /
No dia 24 (sábado) de maio, 
os atletas devem compa-
recer a Praça da Estação 
para retirada do número 
de peito, das 13h às 17h.
As categorias iniciantes 
(até 15 anos), pré-mi-
rim e mirim masculi-
no e feminino possuem 
o percurso com 2Km e
 farão a larga-
da da prova às 9h00.
As categorias adulto tem 
um percurso de 5Km 
com largada e chegada 

Branco. Fizeram o maior 
sucesso entre os visitantes 
e os moradores da cidade, 
ensinaram a garotada a 
moldarem, a produzirem 
flores com palha de milho 
e até mesmo dar peque-
nas talhadas na madeira. 
Após o evento os atletas 
do Desafio Vanguarda fo-
ram para suas barracas em 
beira a represa, para irem 
com destino a cidade de 
São Luiz do Paraitinga. O 
nosso Secretário de Espor-
te e professor da escolinha 
de atletismo redencense foi 
quem acompanhou a equi-
pe correndo mais de 40 
km até a próxima parada. 
Fique ligado em no-
vas novidades. Infor-
mações, solicitações ou 
sugestões podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282.

na Praça da Estação, va-
riando entre ruas e aveni-
das da cidade em asfalto 
e calçamento de pedras.
Os atletas menores de 18 
anos só poderão parti-
cipar da Prova Pedestre 
Geninho mediante au-
torização dos pais, téc-
nicos ou responsáveis.
Serão premiados os 
dez primeiros coloca-
dos de cada categoria.
Outras informações
 também podem ser 
obtidas pelo telefo-
ne (12) 3672-3147.

Parabéns Redenção da 
Serra pela participação 
no Desafio Vanguarda

Tremembé abre
inscrições para

Prova Pedestre do
Geninho. Participe!

Homenagem às Mães 
em Tremembé

Redenção da Serra
está Torcendo pela

Sua Doação

E a primeira dama de Re-
denção da Serra, Lourdes 
Morais, iniciou logo pela 
manhã desta quinta-feira 
(8), a distribuição de rou-
pas para os moradores re-
dencenses - estimulando 
a Campanha do Agasalho 
2014. A doação está sen-
do realizada na sede do 
Fundo Social de Solida-
riedade, localizado na Tra-

vessa 28 de Agosto, pró-
ximo ao Posto de Saúde.
O horário da distribuição 
é das 9h às 11h30 e das 
13h às 16h. Se você não 
conseguir ir hoje, não se 
preocupe, pois  haverá do-
ação nos mesmos horários. 
A primeira dama tam-
bém já está planejando a 
Campanha do Agasa-
lho 2014 - quando ela 

e sua equipe, em parce-
ria com a Secretaria do 
Trabalho e Promoção 
Social e a Sabesp sai-
rão pelas ruas da cidade 
realizando um mutirão 
para arrecadar doações.
Informações podem ser 
enviadas para o e-mail fun-
dosocial@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1449.
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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.

PAT de Jacareí inicia seleção
para preenchimento de 150

vagas em supermercado
O PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador) 
começa nesta sexta-feira 
(9) a selecionar candida-
tos para preenchimento de 
cerca de 150 vagas de ope-
rador de supermercado. As 
vagas são para a loja do 
Supermercado Shibata, no 
Jardim Luíza, que está pre-
vista para reabrir no mês 
de junho. Ao todo devem 
ser contratadas 300 pesso-
as entre operador de cai-
xa, repositor, açougueiro 
e atendente, entre outras.
Para muitas das vagas não 
há necessidade de expe-

riência profissional nem 
exigência de conclusão 
do ensino médio, já que 
o supermercado dará trei-
namento após a contra-
tação. De acordo com o 
supermercado, cerca de 
100 das 300 oportunida-
des de trabalho devem 
ser preenchidas por ex-
funcionários que se des-
ligaram da empresa após 
o incêndio que destruiu 
a loja no final de de-
zembro do ano passado.
Para a seleção dos can-
didatos que serão en-
caminhados à empresa 

para testes de admissão, 
o PAT vai usar o banco 
de cadastrados e também 
está aberto para cadas-
trar novos interessados.
A diretoria de Trabalho de 
Renda orienta que, para 
quem já possui cadas-
tro no PAT, é importante 
manter as informações 
de contato sempre atuali-
zadas, como o endereço 
residencial, os números 
de telefones e o email.
O PAT funciona na rua 
Alfredo Schürig, 283, 
Centro, das 9h às 17h, 
de segunda a sexta-feira.

A Irmandade de Mise-
ricórdia de Taubaté está 
preparando uma série de 
atrações em homenagem 
ao Dia das Mães. A pro-
gramação especial será di-
vidida em duas datas, nos 
dias 9 e 12 de maio. Nesta 
sexta-feira, a comemora-
ção terá início com um de-
licioso café da manhã para 
as mamães da entidade, 
que tem o seu quadro de 
alunos composto em sua 

No próximo domingo, 
dia 11, é a vez do bair-
ro São Gonçalo rece-
ber o projeto “Lazer na 
Rua”. O evento acontece 
das 09 às 13h na rua An-
dré Cursino dos Santos.
O “Lazer 
na Rua” é um projeto de-
senvolvido pela Secreta-
ria de Esportes e Lazer, 

maioria pelas mulheres. 
Em seguida, haverá uma 
apresentação do Coral da 
Irmandade e, na sequên-
cia, uma palestra sobre o 
dom da maternidade com 
o padre Rafael Querubim, 
reitor do Seminário da 
Congregação do Sagra-
do Coração de Jesus. Na 
segunda-feira, dia 12, as 
mães poderão participar 
de um dia de beleza ofe-
recido pela entidade. Ao 

que busca a socialização 
da população taubatea-
na através da ludicidade, 
resgatando a cultu-
ra popular por meio 
de brincadeiras, jogos 
e brinquedos. Serão re-
alizadas atividades re-
creativas e de lazer para 
crianças, jovens, 
adultos e idosos.

longo do dia, haverá equi-
pes fazendo corte de ca-
belo, maquiagem e trata-
mento de pele nas alunas. 
Tudo para deixa-las ainda 
mais belas nesta data es-
pecial. As atividades são 
direcionadas para todas 
as alunas. A Irmandade 
de Misericórdia de Tauba-
té fica à Rua Portugal, 
169, Jardim das Nações. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3632 4423.

Professores e monitores 
acompanham em tempo 
integral todas as atividades 
e desenvolvem várias gin-
canas para estimular a in-
teração entre pais e filhos.
O projeto acontece 
um domingo por mês 
e em junho será a vez 
do bairro Santa Tere-
za receber as atividades.

Irmandade de Taubaté terá
programação especial para

as mães

Bairro São Gonçalo de Taubaté
recebe no domingo o Projeto

“Lazer na Rua”
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Polo Regional da Beleza abre 
inscrições para cursos na área 

de estética em Taubaté

PAT de Taubaté oferece
vagas de emprego para

contratação imediata

Secovi-SP promove debate
sobre os males da corrupção

Sesc Taubaté apresenta
Nadja Soares e Kleber Serrado

Taubaté tem inscrições 
abertas para curso de

gestão cultural

O Polo Regional da Be-
leza está com inscrições 
abertas para formação de 
novas turmas. Ao todo 
são 160 vagas que con-
templam quatro moda-
lidades: Maquiagem, 
Manicure, Assistente de 
Cabeleireiro, Depilação e 
Designer de Sobrancelha.
O programa é uma inicia-
tiva do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo, desenvol-
vido em parceria com o 
Fussta (Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté).
As matrículas acontecem 
nos dias 12 e 13 de maio, 

No PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador) 
de Taubaté há diversas 
oportunidades de emprego 
para contratação imediata.
As funções disponíveis 
são para Telefonista, Auxi-
liar Administrativo e Ge-
rente Administrativo para 
área industrial. Ainda há 
uma vaga para estágio em 
Técnico em Informática.
Quem tiver interes-
se em concorrer a uma 
dessas vagas deve pro-
curar o PAT, que fica na 

Paulo Dias de Moura Ri-
beiro, ministro do STJ, 
atribui à corrupção o em-
pobrecimento do mundo. 
“A corrupção como obten-
ção de vantagem indevida 
em detrimento de muitos 
não é, infelizmente, uma 
exclusividade brasileira. 
Ela avança pelo mundo e 
contribui para o aumento 
da pobreza, infunde des-
crédito das pessoas nas 
suas instituições públicas 
e emperra o desenvolvi-
mento político e econômi-
co”, afirma Paulo Dias de 
Moura Ribeiro, ministro 
do STJ (Superior Tribu-
nal de Justiça), que fará 
palestra no seminário Os 
Benefícios da Nova Lei 
Anticorrupção, amanhã, 
9/5, na sede do Secovi-SP 
(Sindicato da Habitação).
De acordo com o minis-
tro, a corrupção é uma 
“doença”, que só pode 

O Sesc Taubaté apresenta, 
no próximo domingo, dia 
11, o show Chico Buar-
que em 4 Tempos, às 15h, 
com os cantores Nadja 
Soares e Kleber Serrado.
No show, serão interpreta-
das músicas do repertório do
 compositor Chico Buar-
que de Holanda, acom-
panhados por um trio de 
piano, baixo e bateria.
O roteiro musical en-
foca quatro vertentes 
da obra do compositor:
 o “porta-voz da mulher”, 
por suas músicas com 

Estão abertas as inscri-
ções para o workshop 
“Financiamento a Proje-
tos Culturais - Incentivos, 
Políticas Públicas e outras 
possibilidades”. A ativi-
dade é gratuita e o públi-
co-alvo são produtores, 
artistas, coletivos, agentes 
e gestores culturais. Se-
rão 30 vagas e os interes-
sados devem comparecer 
na secretaria do Centro 
Cultural, de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 12h 
e das 14h às 18h munidos 
de RG e CPF. O Centro Cul-
tural fica na Praça Coronel 
Vitoriano, nº 1, Centro.
A aula acontece no dia 
15, quinta-feira em dois 
períodos: das 14h às 18h 
uma Clínica de Proje-
tos Culturais; das 18h30 
às 21h30 a palestra “Po-
líticas Culturais Públi-
cas”. Primeiramente, na 
clínica, os participantes 
poderão esclarecer dú-
vidas e compartilhar in-
formações com membros 
da Incubadora de Proje-
tos e Iniciativas Culturais 
a respeito de temas como 
editais e leis de incentivo, 
elaboração de projetos, 
planejamento o orçamen-
to. Em seguida, a palestra 

das 8h às 11h30 e das 14h 
às 17h, no Centro Cultural, 
localizado à Praça Coronel 
Vitoriano, 1 - Centro. As 
aulas têm início dia 19 de 
maio e cada curso possui a 
carga horária de 80 horas.
O preenchimento das va-
gas é por ordem de che-
gada. No ato da matrícu-
la, os candidatos devem 
apresentar o RG, CPF e 
comprovante de ende-
reço. Para frequentar as 
aulas é necessário que 
o interessado tenha ida-
de acima de 18 anos.
Essa é a quarta turma que 
está sendo formada pelo 

Praça Coronel Vitoriano, 
1 - Centro. O Posto está 
aberto para atendimen-
to ao público de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h. É necessário apre-
sentar Carteira de Iden-
tidade, CPF, Carteira de 
Trabalho e número do PIS.
O PAT é um pro-
grama do Governo 
Estadual e desenvolvi-
do em parceria com a 
Prefeitura de Taubaté.
 Tem como objetivo ofere-
cer oportunidades de em-

ser combatida com infor-
mação e educação. “Da-
dos os seus malefícios, a 
sua prevenção é um de-
ver de todos”, diz Moura 
Ribeiro. Mas, será que a 
necessidade de um país 
criar uma lei para conter 
os males dessa “doen-
ça” é o mesmo que ad-
mitir a fragilidade das 
suas instituições?  “Ao 
contrário”, responde o 
ministro. “Há uma pre-
ocupação mundial para 
se arredar a corrupção da 
vida social. Não são as leis 
brasileiras que buscam 
evitar tais ilícitos. O mun-
do se volta contra eles. A 
movimentação de dinhei-
ro do suborno, segundo 
o Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas 
e Crimes, é de mais de US$ 
1 trilhão por ano”, adiciona.
O ministro do STJ explica, 
ainda, que o mundo jurídi-

temáticas femininas, é 
considerado o autor que 
melhor interpreta esse 
sentimento; o “cronis-
ta social”, que retrata as
 mazelas e tristezas, mas, 
também a alegria e a ma-
landragem do homem 
comum e dos excluídos 
brasileiros; o “político”, 
que driblou a censura im-
posta ao Brasil pela dita-
dura militar no período 
1964/85, ao fazer o enfren-
tamento desses tempos 
difíceis, em busca da re-
democratização do país; e 

apresentará uma análi-
se crítica sobre o cenário 
contemporâneo de apoio a 
projetos, caminhos possí-
veis e avanços necessários.
O curso é promovido 
pelo Núcleo de Gestão 
Cultural Altino Bonde-
san, que prossegue sua 
ação regional com o pro-
jeto itinerante “Carava-
nas da Gestão Cultural”. 
Cinco municípios do 
Vale do Paraíba recebe-
rão um workshop que se 
desdobra em palestra e 
consultoria para agen-
tes e coletivos culturais.
O coordenador do curso 
é Aluízio Marino, mes-
trando em Gestão e Pla-
nejamento do Território 
na Universidade Fede-
ral do ABC, especialista 
em Gestão de Projetos 
Culturais pelo Centro de 
Estudos Latino-america-
nos sobre Cultura e Co-
municação (CELACC) e 
bacharel em Gestão de Po-
líticas Públicas pela USP. 
Nos últimos oito anos, 
colaborou com uma sé-
rie de políticas culturais 
no Estado de São Pau-
lo, nos programas Fábri-
cas de Cultura, Oficinas 
Culturais e Projeto Guri.

Polo Regional da Beleza, 
que tem como objetivo a 
inclusão social de pessoas 
que estejam desemprega-
das. A intenção é promover 
cursos profissionalizantes 
voltados à área de estéti-
ca que encontram gran-
de aceitação no mercado 
de trabalho.SERVIÇO:
Inscrições para cursos 
profissionalizantes - 
Polo Regional da Beleza
FUSSTA-Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté 
Endereço: Centro Cul-
tural - Praça Coronel 
Vitoriano, 1 - Centro.
Telefone: (12) 3633-5671

prego para os munícipes 
que estejam desemprega-
dos. Além disso, presta 
serviços à comunidade 
para emissão de Cartei-
ra de Trabalho e Seguro 
Desemprego.SERVIÇO:
Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador
Endereço: Centro Cul-
tural - Praça Coronel 
Vitoriano, 1,Centro
Horário: De segunda 
a sexta, das 8h às 17h
Telefone: 3621-
3 3 3 4 / 3 6 3 2 - 3 9 8 4

co opõe-se à corrupção e, 
por isso, surgem os trata-
dos para evitá-la. Dentre 
estes, ele cita como exem-
plos a Convenção Intera-
mericana contra a Corrup-
ção (OEA, internalizada 
pelo Decreto 4.410/12), 
da Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrup-
ção (CNUCC, internaliza-
da pelo Decreto 5.687/06), 
e a Convenção sobre o 
Combate da Corrupção 
de Funcionários Públicos 
Estrangeiros em Transa-
ções Comerciais Interna-
cionais (Organização para 
a Cooperação e Desen-
volvimento Econômicos, 
OCDE, internalizada 
pelo Decreto 3.678/00). 
“Penso, por fim, que um 
país que tenha leis con-
tra abusos e corrupção 
será melhor avaliado no 
concerto das nações”, 
conclui Moura Ribeiro.

o “lírico e trovador”, que 
permeia toda sua gran-
de obra, independente 
do engajamento em prol 
de uma causa específica.
A apresentação tem 
o objetivo de destacar 
a relevância do traba-
lho de Chico Buarque 
na música popular bra-
sileira e na própria his-
tória do Brasil.MÚSICA
Nadja Soares e 
Kleber Serrado
Show Chico Buar-
que em 4 Tempos
Dia 11, às 15h. Grátis

A Incubadora de Proje-
tos e Iniciativas Cultu-
rais (IPIC) é um modelo 
inovador constituído pelo 
CELACC, núcleo de pes-
quisa vinculado à Escola 
de Comunicação e Artes 
da USP que busca for-
talecer, a partir de uma 
perspectiva de redes, a 
produção e coprodução 
cultural latino-americana.
S e r v i ç o
Workshop: Financiamento 
a Projetos Culturais – In-
centivos, Políticas Públi-
cas e outras Possibilidades
Coordenação: Aluízio Ma-
rino / Incubadora de Proje-
tos e Iniciativas Culturais
Data: Inscrição – até 
completarem as vagas
Curso – Dia 15/5 
– quinta-feira
Horários: 14h às 18h: Clí-
nica de Projetos Culturais
18h30 às 21h30: Pa-
lestra “Políticas Cul-
turais Públicas”
Público: produtores, ar-
tistas, coletivos, agen-
tes e gestores culturais
Seleção: primeiros 
inscritos - 30 vagas
Local: Centro Cul-
tural Municipal
Praça Coronel Vitoriano, 
1 – Centro – Taubaté/SP

O Bosque da Prince-
sa será palco, mais uma 
vez, do projeto Ciran-
da de danças circulares, 
realizado pela parce-
ria entre a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamen-
to de Cultura, e a Baú 
Arte Cultura. O evento 
é gratuito e todos estão 

16ª Sessão Ordinária do 
ano de 2014, a realizar-se 
no Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, no próximo dia 
12 de maio de 2014, se-
gunda-feira, às 18 horas.
MATÉRIAS DE DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO
 I. Veto n° 07/2014 – Co-
munica Veto ao Autó-
grafo n° 22/2014, que 
“Dispõe sobre o plantio 

convidados a participar.
Para fazer parte do pro-
jeto não é preciso sa-
ber dançar. Basta chegar 
e seguir os passos trans-
mitidos pelos focali-
zadores Bebel Mora-
es e João Junqueira. 
Cada música tem uma se-
quência de passos, que 
são feitos em forma de 

de uma muda de árvore 
na compra de automóvel 
novo no Município de 
Pindamonhangaba e dá 
outras providências”. 
(Ref. ao Projeto de Lei n° 
139/2013, de autoria do 
Vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão).
II. Projeto de Lei n° 
11/2014, do Vereador 
Antonio Alves da Silva, 
que “Dá nova redação 

dança de roda, como nas 
brincadeiras infantis.
O evento é realizado no 
segundo e no último do-
mingo de cada mês, das 
10 horas ao meio-dia. Em 
dias de chuva, as rodas 
são transferidas, automa-
ticamente, para a quadra 
coberta do Lar São Ju-
das, em frente ao Bosque.

ao inciso I do artigo 2°, 
da Lei n° 3.966 de 28 de 
novembro de 2002, que 
institui e regulamenta as 
gratuidades e descontos 
no transporte coletivo de 
passageiros no município 
de Pindamonhangaba, e 
dá outras providências”.
P i n d a m o n h a n g a b a , 
07 de maio de 2014. 
Vereador Ricardo Piorino
P r e s i d e n t e

Bosque da Princesa
recebe dança circular 

no domingo em
Pindamonhangaba

Câmara de Pinda vota
projetos da Ordem do Dia
na próxima segunda-feira
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A Prefeitura de Tauba-
té implantou, em janeiro 
deste ano, o Projeto Hor-
ta Educativa em algumas 
escolas municipais. Ago-
ra, as crianças iniciaram 
o período de colheita nas 
primeiras escolas. A im-
plantação do Projeto foi 
uma iniciativa do FUSS-
TA (Fundo Social de So-
lidariedade de Taubaté) e 
é desenvolvido pelo FUS-
SESP – Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo, com asses-
soria e assistência da Se-
cretaria do Meio Ambiente 
e demais multiplicadores.
Com apenas quatro meses 
de implantação, os alunos 
já começam a colheita das 
hortaliças e ervas medici-
nais, trabalhadas em salas 
de aula através do manu-
seio em sucos e na pró-
pria alimentação deles. A 
atividade interdisciplinar 
tem a duração de um ano 

O Ministério da Educação 
(MEC) divulgou as datas 
da aplicação do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (ENEM) em 2014. As 
provas serão nos dias 8 e 
9 de novembro. O edital 
do ENEM 2014 foi pu-
blicado nesta sexta-feira 
(9) no Diário Oficial da 
União e está disponível 
também no site da Inep.
A previsão do MEC é 
que 8,2 milhões de pes-
soas se inscrevam para 
realizar a prova, um cres-
cimento de 13,8% em 
relação a 2013, que teve 
7,2 milhões de inscritos.
As inscrições para o 
ENEM acontecem entre 
os dias 12 e 23 deste mês 
no site da Inep. O valor da 
taxa é de R$ 35, mas alu-
nos da rede pública e pes-
soas com renda familiar de 

e conta com quatro apos-
tilas: o Caderno de Ativi-
dades da Criança, Cader-
no do Educador, Caderno 
do Cuidador da Horta e o 
Caderno da Família. To-
dos os educadores e cui-
dadores foram capacitados 
por técnicos da Secretaria 
da Agricultura. Entre as 
hortaliças, há o plantio de 
rabanete, chicória, alface, 
couve, abobrinha, beter-
raba, rúcula, cebolinha e 
salsinha, e no ramo das er-
vas medicinais estão a er-
va-doce, arruda e hortelã.
As primeiras escolas con-
templadas com o Proje-
to são: EMEF Profº Luiz 
Ribeiro Muniz, EMEIEF 
Vereador Mário Monteiro 
dos Santos, EMEF Profº 
Ernane Giannico, EMEF 
Profº Juvenal da Costa e 
Silva, EMEF Profº La-
fayette Rodrigues Pereira 
e EMEI Vila São José. As 
próximas unidades a ini-

até 1,5 salário mínimo são 
isentos. A taxa deve ser 
paga até dia 28 de maio.
A nota do exame pode 
ser usada para partici-
par de programas como o 
Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu), que dis-
ponibiliza vagas no en-
sino superior público; o 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni), que 
oferece bolsas em insti-
tuições privadas; e o Sis-
tema de Seleção Unifi-
cada do Ensino Técnico 
e Profissional (Sisutec),
 que destina a estu-
dantes vagas gratui-
tas em cursos técnicos. 
O Enem é também pré-re-
quisito para firmar contra-
tos pelo Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) 
e para a obter bolsas de in-
tercâmbio pelo Programa 

ciarem o Projeto serão a 
EMEF Cônego José Perei-
ra Ribeiro (Vila Apareci-
da) e o CRAS Therezinha 
Peixoto (Parque Sabará).
O objetivo do Projeto 
Horta Educativa é ensinar 
conceitos de Educação 
Ambiental, Nutricional 
e Valorização do Meio 
Rural via Horticultura, 
mesclando aulas teóricas 
e práticas. Segundo a Se-
cretaria de Meio Ambiente 
de Taubaté já é possível 
colher bons resultados nas 
unidades escolares com 
atividades como explana-
ção de uma alimentação 
saudável, formas para 
montar e cuidar da horta, 
colheita e dicas de utiliza-
ção das hortaliças na con-
fecção de sucos e culinária 
aos alunos participantes.
A intenção da atual ad-
ministração é implan-
tar o Projeto em todas 
as escolas municipais.

Ciência sem Fronteiras.
No primeiro dia de prova, 
serão avaliados os conheci-
mentos em ciências huma-
nas e ciências da natureza. 
No segundo, os candidatos 
responderão a questões so-
bre linguagens, códigos e 
suas tecnologias, redação 
e matemática. Neste ano, 
serão mantidos os critérios 
de correção da redação. As 
provas com inserções ina-
dequadas serão zeradas.
“Sabemos o quanto o Enem 
é importante para o país 
do ponto de vista da opor-
tunidade que abre para os 
jovens e para os adultos. 
sabemos que, à medida 
que [o exame] vai sendo 
aperfeiçoado, vamos ven-
do mais confiança e geran-
do mais oportunidades”, 
ressaltou o ministro da 
Educação, Henrique Paim.

Alunos da rede municipal 
iniciam colheita nas hortas 

educativas em Taubaté

Provas do Enem 2014 
serão aplicadas nos 

dias 8 e 9 de novembro


