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Festipoema terá oficina 
gratuita de

interpretação
em Pindamonhangaba

A prefeitura e a Asso-
ciação Cultural Cootepi 
realizam ainda nos dias 
16 e 17 de agosto, ofici-
nas de interpretação para 
o Festipoema 2014. As 
aulas, gratuitas, serão re-

alizadas no Palacete Ti-
radentes, localizado na 
antiga Câmara Municipal, 
em frente ao Externato
 Bom Jesus, centro. Aos 
sábados, das 19 às 22h30 
e, aos domingos, das 15 

às 19 horas. As inscrições 
devem ser feitas no De-
partamento de Cultura, rua 
Dr. Campos Sales, 530, 
bairro São Benedito. In-
formações pelos telefones 
3643-2690 e 3642-1080.

Hoje será Reinaugurado 
o Ginásio do Emecal em 

Taubaté 

Prefeito de Tremembé
recebe contratos de

convênios para várias 
melhorias na cidade

O Ginásio do Eme-
cal passou por obras 
de reestruturação e sua 
reinauguração acon-
tece hoje quarta-feira, 
dia 13. Buscando aten-
der às exigências da 

Prefeito Marcelo Vaqueli 
acompanhado do Secretá-
rio de Saúde José Márcio 
recebeu na tarde desta ter-
ça-feira em seu gabinete o 
Diretor Regional do Go-
verno do Estado Ailton 
Barbosa Figueira. O en-
contro serviu para Ailton 
entregar ao prefeito, vários 
contratos de convênios já 
liberados para melhorias 
na cidade.  Esta é a última 
etapa antes da finalização 
do processo licitatório.
Os contratos são:
- R$ 200 mil – Infraes-
trutura (Asfalto) no Ana 
Cândida. (Em licitação)

Confederação Bra-
sileira de Handebol, 
foram realizadas
 melhorias como a ade-
quação do piso, revita-
lização dos vestiários 
para equipe e arbitragem, 

- R$ 300 mil – Infraes-
trutura (Asfalto) no Vale 
das Flores. (Em licitação)
- R$ 200 mil – Infraes-
trutura (Asfalto) no Vale 
das Flores. (Em licitação)
- R$ 100 mil – Infra-
estrutura (Asfalto) no 
Vera Cruz. (Aguardando 
aprovação da Câmara)
- R$ 200 mil - Com-
pra de um Caminhão 
Pipa. (Aguardando 
entrega do veículo)
- R$ 530 mil – Infraes-
trutura (Asfalto) na Ave-
nida Maria do Carmo 
Ribeiro. (Aguardando 
aprovação da Câmara)

pintura geral, reforma 
do telhado, ilumina-
ção e estacionamento.
O Ginásio fica na Rua 
Comandante Firmi-
no de Azevedo, s/n, 
Parque Aeroporto.

- R$ 160 mil - Revitali-
zação da Praça central da 
Flor do Vale. (Aguardan-
do aprovação da Câmara)
- R$ 300 mil - Infraestru-
tura (Asfalto) na Estrada 
Rodolfo de Bonna (Chá-
cara Canaã) (Aguardan-
do aprovação da Câmara)
- R$ 325 mil – Ciclo-
via na Estrada do Pa-
dre Eterno. (Publica-
do em Diário Oficial)
- R$ 753 mil – Revitaliza-
ção da Praça Zuellington de 
Oliveira, quadra de espor-
tes e campo do Tufa no Jar-
dim Santana. (Aguardan-
do aprovação da Câmara)

1º Festival Vale das
Artes em 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
Ambientes em harmonia
Separamos algumas dicas para deixar sua casa mais agradável:
1 – Mantenha portas e janelas abertas sempre que possível.
2 – Retire a poeira dos colchões, carpetes, sofás, almofadas e cortinas. Em apenas um 
ano de uso, esses locais chegam armazenar cerca de cinco milhões de ácaros.
3 – Se suas cortinas e tapetes tiverem sido tratados com algum produto antiácaro, não 
molhe e nem use produtos químicos. Apenas passe aspirador de pó uma ou duas vezes 
por semana.
4 – Fique atento à validade do colchão.
5 – Troque a roupa da cama uma vez por semana. Em dias mais quentes e no verão, 
troque duas vezes por semana.
6 – Aproveite para virar o lado do colchão sempre que possível e o exponha ao Sol.
7 – Instale esterilizadores de ar. Os ácaros do ambiente são puxados para dentro desses 
aparelhos, que serve para eliminar os micro-organismos presentes no local.
***
Entrar na piscina para se refrescar depois de comer não faz mal nenhum, exceto é 
claro, se a água estiver numa temperatura extrema, muito gelada ou escaldante. O 
que pode ser perigoso é até duas horas após as refeições, sair nadando feito louco. A 
atividade física intensa faz o sangue, que deveria ser concentrado na digestão, ser des-
locado para acelerar os músculos, o coração e a respiração. Se o problema não está na 
água e sim na atividade física é claro que tomar banho de chuveiro após as refeições 
também é liberado.
***
A maior árvore de Natal do mundo não está localizada na cidade de Itu, no interior do 
Estado de São Paulo e sim, na cidade de Gubbio, na Itália e foi acesa pelo Papa Bento 
16. A árvore de Gubbio está no Guiness Book como a maior árvore de Natal do mundo. 
Para iluminá-la são utilizados 280 pontos de luzes coloridas e 270 lâmpadas grandes, 
além de 8.500 metros de cabos e 1.350 tomadas.

Humor
Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. 
Acontece que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca 
deixava de receber o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o 
outro turco atrás dele. Até que um dia eles se cruzam no bar de um português e co-
meçaram uma discussão. O turco encurralado não encontrou outra saída, pegou um 
revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago esta dívida!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revólver do chão, encostou na sua 
cabeça e disse:
- Eu vou receber esta dívida nem que seja no inferno!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça 
e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
***
Um pároco de uma igreja no interior de Minas tinha a fama de ser bravo e de dar tiro 
se encontrasse ladrões roubando a igreja. Todo mundo temia o padre. Um dia dois la-
drõezinhos resolveram roubar o cofre da igreja, mesmo sabendo da fama do padre. En-
traram devagarzinho andando nas pontas dos pés e se enfiaram pelo altar, onde estava 
o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de espingarda 
nas mãos, pronto prá dar tiro, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro ar,
- Não atira não, seu padre, que nós somos anjos, só estamos visitando a igreja!
- Anjo? Deixe disso, sô, pode ir saindo, se você são anjos, então voam!
- Nós ainda num sabemos voar, padre, nós ainda somo fiotes...

Mensagens
Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o seu passado, assim você não estragará o seu futuro.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo, então, dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros, você não tem idéia de como elas foram 
trilhadas.
6 – Pare de pensar muito, você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para a 
sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no 
entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta 
sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções 
sinceras, em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem à sua renova-
ção para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades, contudo, 
se você não disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de 
você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho 
e passará, entre os olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos, mas, se 
não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem 
qualquer sentido.

Pensamentos
O exemplo é sempre o mais eficaz dos preceitos.
O interesse que cega a uns é a luz de outros.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro podia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
O amor não precisa ser perfeito, bastaria ser verdadeiro.
Um defeito meu: não ver maldade nas pessoas.
Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não cansa de amar, a gente cansa de não ser amado.
O problema não é perdoar, o problema é confiar de novo.
Não, eu não esqueci, eu só não quero lembrar.
Não julgue sem conhecer.
O tempo é o relógio da vida.

Ubatuba entrega posto de 
saúde da Itamambuca
ampliado e reformado

A Prefeitura de Ubatuba 
inaugurou oficialmente na 
manhã desta segunda-fei-
ra, dia 11 de agosto, o re-
formado e ampliado Posto 
de Saúde da Itamambu-
ca (ESF), localizado na 
costa norte da cidade.
O evento contou com a 
presença de lideranças 
locais, da equipe da Em-
presa Municipal de De-
senvolvimento Urbano 
de Ubatuba (Endurb), dos 
vereadores Adão e pastora 
Daniele, da secretária de 
Saúde Ana Emilia Gaspar 
e do prefeito Mauricio.
Enfermeira responsável 
pelo posto, Janaina Sa-
vana explica e comenta a 
ampliação e as melhorias 
provenientes da refor-
ma. “Antes, havia ape-
nas um consultório, uma 
sala de vacina, uma de 
curativo e um único ba-
nheiro, que era dividido 
entre população e fun-
cionários”, conta Savana.
“Agora, temos um sala 
de ginecologia, dois con-
sultórios, uma sala de 
vacina, uma sala de pós 
e pré-consulta, uma cozi-

nha e mais um banheiro, 
exclusivo para os fun-
cionários”, completa.
“Destaque para a sala de 
ginecologia e para a sala de 
pós e pré-consulta, funda-
mental para instruir melhor 
os pacientes e essencial 
para manter a privacidade 
deles”, finaliza Janaina.
Ivo Lorenzetti, represen-
tante da Associação dos 
Amigos de Itamambuca, 
comemora a reforma do 
posto. “Esse posto é muito 
importante para funcioná-
rios da associação e para 
a comunidade em geral. 
Sua condição melhorou 
bastante em relação ao que 
era. Basta passar na fren-
te para ver”, afirma Ivo.
Morador do bairro há 
cerca de 30 anos, Sr. Zé 
Guido diz estar otimis-
ta com o novo posto. 
“De fato ficou bonito e 
bem feito. Agora vamos 
cobrar para que o pos-
to funcione com qua-
lidade”, diz Guido.
No fim da solenidade, o 
prefeito Mauricio fez um 
breve discurso, reafirmou 
a prioridade da sua ges-

tão com a área da saúde, 
agradeceu e elogiou a 
competência da equipe da 
Endurb, responsável pela 
excelente obra executada 
no USF da Itamambuca. 
Mauricio também lem-
brou que o investimento 
para a reforma do posto 
foi quase perdida e res-
saltou que as melhorias 
entregues hoje eram para 
terem sido feitas em 2010.
“Assim como a UPA 24 
horas, a verba para essa 
reforma foi quase perdi-
da. Fico feliz em ter con-
seguido recuperá-la para 
nossa cidade e ver o posto 
reformado. Quero agrade-
cer e elogiar o excelente 
e comprometido traba-
lho da equipe da Endurb. 
Soube que a obra já foi 
vistoriada e aprovada pela 
Caixa. Ao mesmo tempo, 
quero anunciar que temos 
outras obras já em anda-
mento na área da saúde, 
como os novos postos do 
Perequê-Açu e do Taqua-
ral, além da UPA 24 ho-
ras e de outras obras pre-
vistas para os próximos 
meses”, disse Mauricio.
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Bibliotecas celebram mês 
do folclore em Pinda

Escola do Trabalho do
Cecap em Taubaté abrirá
inscrições para cursos

profissionalizantes

Ainda dá tempo de
ingressar na pós-graduação 

do Senac para o segundo 
semestre de 2014

Incêndio atinge fábrica
desativada de biodiesel

em Taubaté

Estiva recebe projeto
Prefeitura Bairro a Bairro 

de Taubaté Orçamento
Cidadão

Governo do Estado oferece 
531 vagas exclusivas para 
pessoas com deficiência

As bibliotecas públi-
cas municipais iniciam 
a comemoração do
 mês do folclore a par-
tir do dia 11, com 
atividades para as crian-

Durante o mês de agosto, a 
Escola do Trabalho do Ce-
cap abrirá inscrições para 
diversos cursos profis-
sionalizantes. Os cursos 
são gratuitos e de curta 
duração, e preparam os 

Estão abertas as inscri-
ções para os cursos pre-
senciais de pós-graduação 
do Centro Universitário 
Senac, oferecidos na Ca-
pital, Grande São Paulo, 
litoral e interior do Estado. 
São 64 opções de cursos 
presenciais, nas áreas de 
administração e negócios, 
comunicação e artes, de-
senvolvimento social, de-
sign e arquitetura, educa-

Um incêndio de grandes 
proporções atingiu na ma-
nhã de domingo, dia 10, a 
fábrica de produtos quími-
cos Daffer Biodiesel, que 
fica no polo industrial de 
Piracangaguá, em Taubaté. 
O fogo demorou cerca de 
duas horas para ser contro-
lado – das 7h30 às 9h10. 
Ninguém ficou ferido.
A preocupação do Corpo de 
Bombeiros foi com o risco 
de explosão já que existe 
muito material inflamá-
vel no interior da fábrica 
Daffer Química. Por isso, 
os bombeiros decidiram 
acionar os técnicos da 
Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo 
(Cetesb). A Defesa Ci-
vil também foi ao local

A Prefeitura de Taubaté re-
aliza na próxima sexta-fei-
ra, dia 15 de agosto, mais 
uma reunião do projeto 
Prefeitura Bairro a Bair-
ro - Orçamento Cidadão, 
que acontecerá no salão 
de festas do Santuário São 
Benedito, à rua São João 
Evangelista, 446 – Estiva.
Visando acompanhar as 
necessidades da popula-
ção que mora na região, 
os portões serão abertos às 
13h para o cadastramento 
e organização do atendi-
mento. Para participar é 
preciso comparecer ao lo-
cal do evento até às 22h, 
quando os portões serão 
fechados para finalizar o 
serviço. Para falar com o 
prefeito, as senhas serão 
distribuídas até às 20h.
O projeto Bairro a Bair-
ro faz parte do Orçamen-

O PADEF (Programa de 
Apoio à Pessoa com Defi-
ciência), coordenado pela 
Secretaria de Estado do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT) oferece 
nesta semana 531 opor-
tunidades de emprego.
As vagas estão distribu-
ídas nas regiões metro-
politanas de São Paulo 
(49), Capital (476), Vale 
do Paraíba (03) e no Es-
tado do Rio de Janeiro 
(03 Desde sua implanta-
ção, em 1995, o PADEF 
inseriu mais de 13,5 mil 
pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho.
Para os trabalhadores com 
deficiência, o PADEF ofe-
rece avaliação de perfil 
profissional, orientação 
quanto ao laudo médico 

ças em suas seis unida-
des: Araretama, Cas-
tolira, Sesi, Bosque, 
Vila São Benedi-
to e Moreira César. 
Serão realizadas apre-

alunos para o mercado 
de trabalho em diversas 
funções. Ao todo são 192 
vagas disponíveis, que 
serão preenchidas por 
ordem de chegada.
As inscrições po-

ção, meio ambiente, moda, 
odontologia, saúde e bem
-estar, segurança e saúde 
no trabalho, tecnologia 
da informação e turismo, 
hotelaria e gastronomia.  
Em Campos do Jor-
dão, a instituição 
oferta os cursos de 
Administração Hotelei-
ra, Administração e Or-
ganização de Eventos, 
Gestão de Negócios em 

Embora tenha uma pro-
dução diversificada, a 
Daffer teria solicitado à 
ANP autorização para 
instalar uma usina de 
biodiesel com capacida-
de para fabricar até 14,4 
milhões de litros por ano. 
Contudo, a empresa não 
concretizou o negócio.
Ninguém trabalhava na 
unidade no momento do 
incêndio e nenhum se-
gurança fazia o moni-
toramento da empresa. 
De acordo com o Cor-
po de Bombeiros, 
o incêndio começou no 
matagal que fica nos fun-
dos da fábrica e rapida-
mente as chamas teriam 
se espalhado e chegaram 
na área de produção da 

to Cidadão, inserido no 
Plano de Governo da ad-
ministração municipal, 
permitindo que os mora-
dores apresentem as ne-
cessidades de seus bairros 
para que sejam realizadas 
de forma direcionada, 
com a destinação de par-
te do orçamento do mu-
nicípio para essas ações.
Todas as Secretarias Mu-
nicipais estarão presentes, 
objetivando um atendi-
mento personalizado e 
possibilitando uma maior 
agilidade na solução das 
solicitações. É importante 
que cada morador apre-
sente solicitações globais, 
visando a melhoria em ge-
ral do local onde reside.
Durante o evento os alunos 
das Escolas do Trabalho 
da Prefeitura realizam cor-
te de cabelo e esmaltação 

e as exigências do mer-
cado de trabalho, enca-
minhamento para cursos 
e/ou vagas disponíveis, 
emissão de carteira de 
trabalho e habilitação 
do seguro-desemprego e 
divulgação de oportu-
nidades de emprego.
Aos empregadores, o PA-
DEF oferece pré-seleção e 
encaminhamento de candi-
datos, salas para processos 
seletivos, orientação para 
análise de funções e pa-
lestras de sensibilização.
Como participar
As pessoas com defici-
ência e empregadores 
devem se cadastrar no 
site: www.empregasao-
p a u l o . s p . g o v. b r / m a i -
semprego. mte.gov.br.
O cadastro também pode 

sentações de teatro e 
contações de história 
até o dia 20 de agosto.
No total, as duas ativida-
des beneficiarão mais de 
1130 alunos municipais.

dem ser feitas na pró-
pria unidade do Cecap. 
que fica na Rua Fir-
mo Mendes Casti-
lho, 750, CECAP III. 
Para mais informa-
ções: (12) 3686- 1421.

Serviços de Alimenta-
ção - foco em resultados.
Para realizar a inscrição 
para o processo seletivo, 
os interessados devem 
ter diploma de gradua-
ção. Inscrições e outras 
informações sobre os cur-
sos podem ser obtidas no 
Centro Universitário Se-
nac – Campos do Jordão 
ou ainda pelo site: www.
sp.senac.br/posgraduacao.

empresa, cheia de tanques 
com produtos inflamáveis. 
A Defesa Civil de Tauba-
té esteve no local e inter-
ditou a área onde estavam 
os tonéis de glicerina e 
que apresentava sinais de 
possível desmoronamento. 
A Cetesb informou que 
vai fazer uma avaliação 
da empresa para saber se 
ela pode operar com pro-
dutos químicos e desco-
brir se todas as licenças 
para esse tipo de trabalho 
estão em dia. Já a Pre-
feitura informou que a 
Daffer Biodiesel entrou 
em operação em 2012 e 
que tem alvará de fun-
cionamento do Corpo de 
Bombeiros, inscrição mu-
nicipal e licença da Cetesb.

nos munícipes presentes. 
O evento ainda conta com 
atividades para as crian-
ças, desenvolvidas pelas 
Secretarias de Turismo e 
Cultura, Esporte e Lazer e 
Transito, com a presença 
dos personagens do Sitio 
do Picapau Amarelo, ati-
vidades esportivas, brinca-
deiras, contação de historia 
e a mini cidade do transito, 
onde as crianças e adultos 
recebem orientações. Ser-
viço: Reunião do projeto 
Prefeitura Bairro a Bairro - 
Orçamento Cidadão Data: 
15 de agosto - sexta-feira
Horário: a partir das 13h
Fechamento dos por-
tões às 22h / Entrega 
de senhas até às 20h
Local: Salão de festas do 
Santuário São Benedito
Endereço: São João Evan-
gelista, 446 – Estiva.

ser feito em um dos 251 
Postos de Atendimento ao 
Trabalhador (PATs), Pou-
patempo ou na sede do 
PADEF (Rua Boa Vista, 
170 – 1º Andar – Bloco 4 
– Centro – São Paulo). O 
horário de funcionamento 
na sede é das 8h às 16h, 
de segunda a sexta-feira.
Os documentos ne-
cessários para os 
candidatos às vagas de 
emprego são RG, CPF, 
PIS (quando tiver), car-
teira de trabalho, laudo 
médico com o Código In-
ternacional de Doenças 
(CID) e Audiometria (no 
caso de deficiência audi-
tiva). Para o empregador, 
é preciso CNPJ, Razão 
Social, endereço e nome 
do solicitante da vaga.
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Poupatempo de Pinda 
inicia treinamento de 

funcionários

Monteiro Lobato
promove 5ª Edição do 
Festival de Literatura 
Infantil em Setembro

Os funcionários do fu-
turo posto Poupatempo 
Pindamonhangaba deram 
início ao treinamento ne-
cessário para prestarem 
serviços públicos à popu-
lação na última semana.
A capacitação foi realizada 
no CATI (Coordenadoria 

De 11 a 14 de setembro, 
Monteiro Lobato vai pro-
mover o 5º Festival de 
Literatura Infantil, evento 
que visa incentivar a leitu-
ra e possibilitar o contato 
do público com os livros. 
Foi no município que o es-
critor José Bento Monteiro 
Lobato criou suas princi-
pais obras literárias: Uru-
pês, Jeca Tatu e o Sítio do 
Picapau Amarelo. O Festi-
val inicia-se na quinta-fei-
ra (11), com atividades nas 
escolas municipais e na 
biblioteca pública da cida-
de. Entre as atrações: con-
tação de histórias, oficinas 
literárias e apresentação 
do espetáculo musical in-
fantil “A Bela e a Fera”.
Livros e atrações culturais: 
No sábado e domingo (13 

de Assistência Técnica In-
tegral) e incluiu conteúdo 
conceitual, comportamen-
tal e técnico, em ambiente 
presencial e virtual. Den-
tre os temas abordados, 
estão serviços relaciona-
dos à Carteira de Traba-
lho, Carteira de Identida-

e 14), a Praça Deputado 
Cunha Bueno promove um 
verdadeiro passeio pelo 
mundo da literatura, com 
oficinas culturais, ex-
posição, venda e dis-
tribuição de livros.
A tenda principal será pal-
co para apresentações cul-
turais objetivando incenti-
var e promover a leitura. 
Entre as atrações o grupo 
“Tiquequê”, formado por 
Diana Tatit, Bel Tatit, An-
gelo Mundy e Wem. Com 
mais de 10 anos de car-
reira, o quarteto utiliza a 
mistura de linguagens ex-
pressivas em um espetácu-
lo composto por música, 
teatro, narração de histó-
rias, dança e brincadeiras.
Toquinho: No encerra-
mento do evento, domin-

de, serviços de veículos 
e Carteira de Habilitação. 
O treinamento segue até 
o dia 21 de agosto. Após 
esse período, ocorre a 
ambientação dos novos 
colaboradores no pos-
to e, em seguida, a fase 
de pré-operação, etapa 
em que são realizados os 
ajustes necessários antes 
da inauguração e aber-
tura oficial da unidade. 
O Poupatempo Pindamo-
nhangaba ficará na Av. 
Professor Manoel César 
Ribeiro, 321, – Jardim 
Santa Luzia -, e irá fun-
cionar de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, e aos 
sábados, das 8h às 12h. 

go às 15h, um agradável 
bate-papo musical com 
o cantor e compositor, 
Toquinho, um dos mais
 importantes nomes da 
música popular brasileira. 
Na sua obra musical desta-
cam-se alguns clássicos do 
universo infantil: “Aquare-
la”, “O barquinho” e “Ca-
derno”, canções que até 
hoje adultos cantam jun-
tamente com seus filhos.
O 5º Festival de Litera-
tura Infantil é realizado 
pela Prefeitura Munici-
pal e pelas Secretarias 
de Cultura, Turismo e 
Educação de Monteiro 
Lobato, com o apoio da
 Secretaria de Cultura 
do Estado de São Paulo. 
Todas as ativida-
des são gratuitas.

Corrida OAB Tremembé
Inscreva-se já

Confira a Rota de
Fiscalização dos Radares 

Móveis em Taubaté

Centro Esportivo de Pinda 
terá “Espaço Família”

O Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”, é frequen-
tado por várias famílias 
aos finais de semana e, 
em breve, os pais poderão 
divertir-se com os filhos 
no “Espaço Família”. O 

local receberá gramado, 
brinquedos e mesas de 
jogos. Os trabalhos para 
colocação de grama 
tiveram início na 
última semana.
Outras melhorias re-
centes foram as pintu-

ras e reformas dos ba-
nheiros próximos à 
pista de skate,
 além disto, os 
vestiários do campo de fu-
tebol e da pista de atletismo 
também foram reforma-
dos e receberam bancos.


