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Jovens nascidos no ano 
de 1997 tem até o dia 30 
de junho para o alista-

mento militar obrigatório. 
As Forças Armadas con-
vocam neste ano  aque-

les cidadãos que com-
pletam 18 anos até o dia 
31 de dezembro de 2015. 
Para o alistamento, os 
convocados devem com-
parecer  à junta militar 
mais próxima munidos 
dos seguintes documen-
tos: certidão de nascimen-
to ou identidade, cartei-
ra de motorista ou ainda 
carteira de trabalho, além 
de comprovante de resi-
dência e duas fotos 3X4.
Classe - São identifi-
cados com Classe de 
97 os cidadãos nasci-
dos no ano referido. 

Jovens da classe de 97 
têm até 30 de junho para

 o alistamento militar

A Prefeitura de Tauba-
té comunica a rota de 
fiscalização dos radares 
móveis em Taubaté nes-
ta semana (de 08 a 14 
de junho de 2015). De 
acordo com o município,
a programação é desen-
volvida para dar mais 
transparência e buscar a 
redução do número de 
acidentes de trânsito.
Os locais de fiscalização, 
segundo a Prefeitura,  es-

A Prefeitura de Tremembé 
através do Departamento 
de Trânsito promoverá uma 
sequência de alterações 
nos sentidos das principais 
vias do Centro da cidade 
e na forma de estaciona-
mento de algumas ruas. 
O objetivo visa liberar 
uma maior quantidade 
de vagas aos veículos, 
disciplinar o fluxo e au-
mentar a segurança dos 
motoristas e pedestres.
As mudanças são:
Alteração do sentido 

tão sujeitos a alterações 
sem aviso prévio. Cada 
via está sinalizada com a 
velocidade máxima per-
mitida, através das pla-
cas de regulamentação.
Confira  a relação de 
vias fiscalizadas pelos 
radares móveis / por-
táteis nesta semana:
08/06 - Av. Marrocos, 
bairro Independência;
09/06 - Av. dos Bandeiran-
tes, bairro Independência;

da Rua Sete de Setem-
bro (Praça Geraldo Cos-
ta sentido Prefeitura)
Alteração do sentido da 
Rua Ismael Dias Mon-
teiro (Centro de Saúde 
sentido final Banco Itaú)
Unificação de sen-
tido de trechos das 
Ruas Amador Bueno,
Rodrigues Alves e Major 
Zanani (Trechos iniciados 
da Rua Costa Cabral para 
Rua Sete de Setembro)
Alteração na forma de 
estacionamento de ve-

10/06 - Rua Benja-
min Constant, bair-
ro Jardim das Nações;
11/06 - Rua Dr. Pe-
dro Costa, Centro;
12/06 - Rua Prof. Elba 
Maria Ramos Pereira, 
bairro Hípica Pinheiro;
13/06 - Av. Fraternida-
de, bairro Parque Urupês;
14/06 - Av. Dr. Benedi-
to Elias de Souza, bair-
ro Jardim Ana Rosa 
(sentido centro/bairro).

ículos na Rua Sete de 
Setembro para 45º. 
Com essas mudanças,
a Rua Sete de Setembro 
passará de 60 para apro-
ximadamente 100 vagas 
de veículos leves, o que 
facilita o acesso de quem 
vem do Centro para a 
Prefeitura e quem vai do 
Centro de Saúde para o 
Centro para usar a rede 
bancária ou efetuar com-
pras no comércio local.
As alterações deverão 
acontecer em 15 dias.

Taubaté informa a 
rota de fiscalização 
dos radares móveis 

em Taubaté

Futuras mudanças no 
Trânsito de Tremembé

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está com 
inscrições abertas para 
concurso de estagiários.
São 41 vagas para ensino 
superior e médio, além de 
cadastro de reserva para 
ensino técnico. Os inte-
ressados devem se cadas-
trar no site do CIEE entre 
os dias 4 e 24 de junho.

As vagas para ensino supe-
rior são para os cursos de 
Direito (5), Educação Fí-
sica (8) e Pedagogia (18). 
Para alunos de Ensino 
Médio, há 10 vagas. E 
também haverá cadastro 
reserva para estudantes 
de administração de em-
presas, técnico em ad-
ministração, técnico em 

informática e correlatos e 
técnico em serviços jurídicos.
A prova objetiva inicial-
mente está marcada para 
o dia 28 de junho às 10h 
no campus da Fapi/Fun-
vic (Rodovia Presidente 
Dutra, km 99)  e a aber-
tura dos portões ocorrerá 
às 9h30. Serão 20 ques-
tões, sendo 10 de Lín-
gua Portuguesa e 10 de 
Conhecimentos Gerais.
O candidato deverá levar 
um dos seguintes docu-
mentos: RG, Carteira de 
Órgão, Conselho de Clas-
se ou Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, Cer-
tificado Militar ou Carteira 
Nacional de Habilitação.
A data para a divul-
gação do resultado fi-
nal ainda não foi infor-
mada pela Prefeitura.

Prefeitura de Pinda 
abre inscrições 

para vagas 
de estágio
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

O Sesc Taubaté promove 
nos dias 10 e 11 de ju-
nho, uma oficina culiná-
ria inspirada nos pratos 

típicos das festas juninas.
O encontro será ministra-
do pela Chef de Cozinha 
Samantha Camargo, que 

irá preparar receitas usu-
ais do mês de junho, me-
diante um novo conceito 
de elaboração por meio 
de receitas e apresenta-
ções inovadoras. A ofici-
na acontece às 19h30 no 
dia 10 e às 15h no dia 11.
O evento é gratuito, para 
participar é necessário ve-
rificar disponibilidade de 
vagas e fazer a inscrição 
com antecedência na Cen-
tral de Atendimento pelo 
telefone (12) 3634.4052.
O Sesc Taubaté fica na 
Av. Milton de Alvaren-
ga Peixoto, 1264, Espla-
nada Santa Terezinha.

Sesc Taubaté realiza oficina 
culinária inspirada em 

tradições juninas
As inscrições para o Sisu 
(Sistema de Seleção Uni-
ficada) começam nesta 
semana em todo o país. O 
Sisu seleciona estudanes 
para vagas no ensino su-
perior público usando a 
nota do ENEM como base. 
São 55.576 vagas dis-
poníveis em 72 insti-
tuições públicas, sen-
do 160 vagas na região.
Para participar, o can-
didato precisa ter fei-
to o Enem 2014 e não 
ter tirado 0 na redação.
As inscrições podem ser 
feitas no site do Sisu e se-
guem até o dia 10. O re-

sultado será divulgado no 
dia 15 de junho em uma 
única chamada e a matrí-
cula deverá ser feita na 
instituição de ensino nos 
dias 19, 22 e 23 de junho.
As vagas na região são 
oferecidas pelo Insti-
tuo Federal de São Paulo 
(IFSP) em Bragança Pau-
lista e Campos do Jordão, 
nos cursos de Matemá-
tica e Análise de Desen-
volvimento de Sistemas. 
Na hora da inscrição, o 
candidato deve escolher, 
por ordem de preferên-
cia, até duas opções entre 
as vagas ofertadas pelas 

instituições participantes 
do Sisu. Também deve 
definir se deseja concor-
rer às vagas de ampla 
concorrência, ou às vagas 
reservadas para as cotas, 
que são para estudan-
tes que cursaram inte-
gralmente o ensino mé-
dio em escolas públicas.
Nesta edição do Sisu, pelo 
menos 37,5% das vagas se-
rão para estudantes cotistas.
Quem não conseguiu uma 
vaga na chamada regular 
pode participar da lista 
de espera se inscrevendo 
na página do Sisu entre 
os dias 15 e 26 de junho.

Aberta Inscrições para o Sisu

O dia 25 de junho marca os 22 anos da adoção pela ONU (Organização das Nações Unidas) da De-
claração e Programa de Ação de Viena (1993). Consta lá, entre seus 100 tópicos, que “a Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos considera a educação, o treinamento e a informação pública na 
área dos direitos humanos como elementos essenciais para promover e estabelecer relações estáveis 
e harmoniosas entre as comunidades e para fomentar o entendimento mútuo, a tolerância e a paz”. 
Sabemos que muito falta fazer para vermos todos os objetivos desse memorável documento inte-
gralmente cumpridos. Daí meu empenho de sempre apresentar também nossa modesta colaboração. 
Aliás, no tocante ao entendimento geral de povos e nações, como escrevi em meu livro Reflexões 
e Pensamentos — Dialética da Boa Vontade (1987) e anteriormente no Jornal da LBV (janeiro de 
1984): (...) quando falamos na união de todos pelo bem de todos, alguns podem atemorizar-se, pen-
sando em capitulação de seus pontos de vista na enfadonha planura de uma aliança despersonaliza-
da, o automatismo humano deplorável. Não é nada disso. Na democracia, todos têm o dever (muito 
mais que o direito) de — honestamente (quesito básico) e com espírito de tolerância — enunciar 
seus ideais, sua maneira de ver as coisas. Entretanto, ninguém tem o direito de odiar a pretexto de 
pensar diferente, nem viver intimidado pela mesma razão. Dizia Gandhi (1869-1948) que “divergên-
cia de opinião não é motivo para hostilidade”. E foi por nisso acreditar que, com certeza, o Mahatma 
se tornou o personagem principal da independência do seu povo. 
É ainda do sábio indiano esta notável afirmativa, quanto à necessidade de se fomentar a cultura de 
paz nos corações para vencer as animosidades entre os diferentes: “Que seus pensamentos sejam 
positivos porque eles se transformarão em palavras. Que suas palavras sejam positivas porque elas 
se transformarão em ações. Que suas ações sejam positivas porque elas se transformarão em valores. 
Que seus valores sejam positivos porque eles determinarão seu destino”.

Mesmo que diferentes
Destino traz à mente o fulgor das crianças nas quais pensamos ao nos referir ao ensino básico. E lhes 
apresento o resultado desse esforço, quando bem-feito, nas palavras de um Soldadinho de Deus, que 
vem crescendo sob as asas da Pedagogia do Afeto, bandeira de vanguarda da LBV. Letícia Tonin 
tinha 7 anos quando disse: “O Amor é maior do que tudo, mesmo que as pessoas sejam diferentes”.

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. 
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

Vencendo as diferenças

Com destacadas atuações 
dos ciclistas Verinaldo 
Vandeira, no masculino, e 
Fabiele Mota, no femini-
no, a Equipe de Ciclismo 
de Taubaté (ECT) con-
quistou neste domingo,  
a vitória da 4ª edição do 
Desafio Padre Anchieta, 
em Vitória (ES). O per-
curso da competição sai 
em linha de Vitória e tem 
chegada em Anchieta.
A largada oficial teve início 
da Rodovia do Sol e culmi-
nou com um grande sprint 
de Verinaldo. Ele conquis-
tou importante vitória para 
a equipe valeparabiana, 
sendo acompanhado por 
Fabiele Mota em 2° lugar 
e David Leite, da UFF, 
na 3° colocação. A ECT 
ainda teve a importante 

colocação de Alex Arse-
no, que ficou  no 7° lugar.
Agora, a equipe se prepara 
para a Super Copa Sênior 
e Juniores no próximo dia 
14, em São José dos Cam-
pos. No mesmo dia e na 
mesma cidade, também 
acontece o Campeonato 
Paulista de Paraciclismo.
Na semana seguinte, a 
equipe de Taubaté parti-
cipa da 4ª Etapa da Copa 
Rio de Ciclismo, que será 
realizada no dia 21 de ju-
nho, no Rio de Janeiro. 
No final do mês, a ECT 
estará competindo no 
Campeonato Brasileiro.
A Equipe de Ciclismo 
de Taubaté tem o apoio 
da Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secre-
taria de Esporte e Lazer

Ciclismo de Taubaté 
vence 4ª edição do 

Desafio Padre Anchieta 
em Vitória-ES

O 2º Festival de Música 
da Juventude acontecerá 
em Pindamonhangaba nos 
dias 16 e 17 de junho e as 
bandas que se apresenta-
ção no evento já estão sen-
do selecionadas. Esse ano, 
o festival terá 30 apresen-
tações e a quantidade de 
bandas buscando um es-
paço também aumentou, 
foram aproximadamente 
90 inscrições e serão sele-
cionados 15 trabalhos para 
cada categoria: interpreta-
ção e composição inédita. 

A seleção será divulga-
da na próxima semana.
A organização recebeu 
trabalhos de diversas ci-
dades, entre elas: Pinda-
monhangaba, Taubaté, 
Jacareí, São Paulo, Gua-
rulhos, Roseira e Ubatuba. 
O festival é realizado pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e vai acontecer 
na praça em frente ao Ce-
mitério Municipal. Entre 
os dias 16 e 19 os shows co-
meçam às 19h, e no dia 20 
(final), o início será às 17h.

Prefeitura de Pinda 
realiza seleção das 

bandas para
Festival de Música

 da Juventude
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Praça Geraldo Costa re-
cebe escritório itinerante, 
onde empresários e in-
teressados em abrir um 
negócio podem obter in-
formações gratuitas so-
bre gestão de negócios 
O Sebrae Móvel atenderá 
empresários e interessados 
em se tornarem empreen-
dedores nesta semana na 
Praça Geraldo Couto, em 
Tremembé. O escritório 
itinerante ficará no local 
na quinta e sexta (dias 11 
e 12), das 9h às 16h. A ini-
ciativa conta com o apoio 
da Prefeitura, Poupatempo 

do Empreendedor e Acitre 
(Associação Comercial e 
Industrial de Tremembé).
Na van do Sebrae Móvel, 
os analistas do Sebra-
e-SP farão atendimentos 
individuais gratuitos so-
bre temas relacionados à 
gestão de negócios, como 
administração, marketing, 
finanças, recursos hu-
manos, legislação e for-
malização de empresas.
Os interessados que pas-
sarem pelo Sebrae Móvel 
também receberão infor-
mações sobre produtos e 
serviços oferecidos pela 

entidade e a programa-
ção de palestras e con-
sultorias oferecidas na 
região pelo Escritório 
Regional do Sebrae-SP 
em São José dos Campos.
Sebrae Mó-
vel em Tremembé
Data: 11 e 12 de junho
Horário: 9h às 16h
Local: Praça Geral-
do Costa, s/n, Centro
Mais informações podem 
ser obtidas no PAE (Posto 
de Atendimento ao Empre-
endedor) de Taubaté. Tel.
(12) 3621-5223 – Email: 
pae.taubate@gmail.com

Sebrae Móvel estará 
em Tremembé 
nesta semana
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Pesquisa elaborada pelo 
SindusCon-SP (Sindicato 
da Indústria da Constru-
ção Civil do Estado de São 
Paulo) em parceria com a 
FGV (Fundação Getulio 
Vargas) revela que o nível 
de emprego na construção 
civil ficou estável na re-
gião, exceto em Taubaté. 
A pesquisa se refere ao 
mês de abril de 2015. Em 
São José dos Campos, o 
nível de emprego no setor  
ficou inalterado na com-
paração com março, sem 
acréscimo de nenhuma 
vaga. O levantamento do 
SindusCon-SP indica que 
o saldo entre demissões 
e contratações ficou zera-
do. Dessa forma, ao final 
de fevereiro o número de 
trabalhadores do setor no 
município permaneceu em 
14.598. Comparado a abril 
de 2014, o indicador foi ne-
gativo em 9,23% - com re-

Estamos no meio do Ou-
tono caminhando para o 
Inverno isso significa que 
o frio está chegando, e, 
com ele às doenças co-
muns dessa época como 
gripes, resfriados, rinites,
pneumonias, asma e bron-
quite. Isso acontece por-
que a sobrecarga de ar frio 
no aparelho respiratório 
pode desencadear o apa-
recimento ou agravamen-
to dessas doenças. Nessa 
época do ano o ar tende a fi-
car mais seco contribuindo 
para a disseminação de ví-
rus e bactérias causadores 
de doenças respiratórias.
Cuidados para o inverno 
são indispensáveis porque 
o ar frio pode levar ao fe-
chamento dos brônquios 
causando ou piorando 
crises de asmas, bron-
quites ou bronquiolites.
Segundo o pneumologista 
Dr. Carlos Alberto César 
de Carvalho, os fumantes 
precisar ficar alertas, devi-
do as temperaturas baixas, 
seus pulmões tornam-se 
mais propícios para desen-

dução de 1.484 postos. No 
acumulado do ano contra 
o mesmo período de 2014 
a retração foi de 7,92%, 
menos 1.264 empregos.
Na segunda maior cidade 
da região, Taubaté, os in-
dicadores foram positivos. 
A pesquisa que as contra-
tações no município soma-
ra 240 trabalhadores, o que 
elevou o índice em 4,38%, 
resultado está 1,35% aci-
ma em relação ao mesmo 
mês em 2014. No acu-
mulado do ano, contra o 
mesmo período de 2014, 
o indicador apresenta que-
da de 6,87%, negativo em 
403 empregos. No fim 
de abril, Taubaté contava 
com 5.720 trabalhado-
res empregados no setor.
Já em Jacareí, terceira 
maior população do Vale, 
a variação entre março 
e abril foi negativa em 
0,88%, com perda de 20 

volver doenças respirató-
rias, pois, encontram-se 
enfraquecidos devido às 
substâncias químicas que 
inala através do cigarro. 
“O cigarro destrói todas 
as defesas dos pulmões, a 
pessoa que fuma fica mais 
debilitada em época de frio 
que as que não fumam”,
ressalta Dr. Carlos Os 
moradores de gran-
des centros têm de ficar 
atentos com outro fa-
tor de risco, a poluição.
Pois, a poluição associa-
da ao frio e ar seco agra-
va, e muito, a situação. A 
exposição aos poluentes 
das grandes cidades tem 
sido associado ao agra-
vamento de distúrbios 
cardiovasculares e respi-
ratórios, em especial, no 
inverno com a maior dis-
seminação de poluentes.
De acordo com a pneu-
mologista Drª. Maria 
Helena Rezende, a po-
luição atmosférica é um 
problema de saúde pú-
blica que afeta a todos,
principalmente, crian-

postos. Se comparado com 
o mesmo mês de 2014, o 
indicador é positivo em 
8,83%, 182 empregos. No 
acumulado do ano contra 
o mesmo período de 2014 
a pesquisa apresenta sal-
do de 8,93%, positivo em 
183 postos. Em abril, Ja-
careí contava com 2.242 
trabalhadores no setor.
O SindusCon não tem 
números referentes ao se-
tor no município de Pin-
damonhangaba, quarta 
maior cidade da RMVale.
No quinto maior muni-
cípio,  Guaratinguetá, o 
indicador também ficou 
estável, sem nenhuma 
nova vaga. No acumula-
do do ano contra o mes-
mo período de 2014, há 
saldo positivo de 3,01% 
(67 empregos). Em abril, 
Guará contava com 2.281 
trabalhadores emprega-
dos na construção civil.

ças, idosos e portadores 
de doenças cardiorres-
piratórias prévias, in-
cluindo os asmáticos. 
“Àqueles que têm doen-
ças respiratórias a polui-
ção é um atenuante para 
desencadear crises”, ex-
plica a pneumologista.
Para manter a saúde em 
dia, apesar do inver-
no, nossos médicos dão 
dicas para cuidar-se:
* Aderir hábitos ali-
mentares saudáveis,
* Tomar bastan-
te líquido para man-
ter o corpo hidratado,
* Evitar aglomerações 
e ambientes fechados,
* Lavar sempre as mãos;
* Umidificar o quarto com 
umidificadores, caso não 
tenha pode usar toalhas 
úmidas ou bacias com água.
* Colocar aquecedo-
res, caso necessário, 
associados a umidifi-
cadores para que o ar 
ambiente não fique seco;
* Vacinar contra a 
gripe e pneumo-
nia, quando indicado.

Nível de emprego na 
construção fica estável 
nas principais cidades 

da RMVale

Melhorando hábitos as 
doenças respiratórias 

podem ser minimizadas 

04 de
junho
quinta-feira

05 de
junho
sexta-feira

06 de
junho

sábado

07 de
junho
domingo

08 de
junho

segunda-feira

10h00 às 22h00 - FEITUR
10h00 às 21h00 - Exposição de Telas
    (salão nobre da Fundação Cultural)
20h00 - Festival da Viola Caipira
                         (Praça da Matriz)

18h00 às 22h00 - FEITUR
20h30 -  Cerimônia de Abertura
da 18ª FEITUR - Feira de Turismo
          ‘’ José Benedicto Vilhena’’
20h00 - Festival da Viola Caipira
          

09h00 - Festival de Futebol Rio/SP
                 (Estádio Amador Celeste)
10h00 às 24h00 -  FEITUR
10h00 às 16h00 - Brincadeiras
 Tradicionais (quintal da Fundação)

10h00 às 21h00 -  Exposição de Telas
            (salão nobre da Fundação Cultural)
20h00 -  Festival da Viola Caipira
                           (Praça da Matriz)

10h00 às 22h00 - FEITUR
10h00 às 16h00 - Brincadeiras
 Tradicionais (quintal da Fundação)

10h00 - Festival da Viola Caipira
                            (Praça da Matriz)
10h00 às 21h00 -  Exposição de Telas
          (salão nobre da Fundação Cultural)
20h00 - Festival da Viola Caipira
                           (Praça da Matriz)

09 de
junho
Terça-feira

10 de
junho
quarta-feira

11 de
junho
quinta-feira

12 de
junho
sexta-feira

13 de
junho

sábado

14 de
junho

domingo

18h00 às 22h00 - FEITUR
10h00 às 21h00 Exposição de Telas
         (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às 17h00 Exposição ‘’Casarões’’
                                (Centro de Memória)
20h00 - Festival da Viola Caipira
                         (Praça da Matriz)

18h00 às 22h00 - FEITUR
10h00 às 21h00 - Exposição de Telas
         (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às 17h00 -  Exposição ‘’Casarões’’
                                (Centro de Memória)
20h00 - Festival da Viola Caipira
                         (Praça da Matriz)
20h30 - Show com Anjos de Judá
                      (Largo do Mercado) 

18h00 às 22h00 -  FEITUR
10h00 às 21h00 -  Exposição de Telas
     (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às 17h00 -  Exposição ‘’Casarões’’
                               (Centro de Memória)
19h00 - Big Show
             (Largo do Mecado)
20h00 - Festival da Viola Caipira
                        (Praça da Matriz)

18h00 às 24h00 - FEITUR
10h00 às 21h00 - Exposição de Telas
    (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às 17h00 - Exposição ‘’Casarões’’
                               (Centro de Memória)
17h00 - Festival de Jogos de Mesa
                          (Quadra de Esportes)
20h00 - Festival da Viola Caipira  
                         (Praça da Matriz)
21h00 - Corte do Bolo de aniversário com                                     
              Apresentação da Banda Marcial
              de Paraibuna (Praça da Matriz)
22h00 - Show com Cecília Militão e Banda
             Palace (Largo do Mercado)
            

08h00 -  Corrida pedestre 7km
                   (Estádio Municipal)
10h00 às 24h00 - FEITUR
10h00 às 16h00 - Brincadeiras Tradicionais
                                  (quintal da Fundação)
10h00 - Festival da Viola Caipira
                         (Praça da Matriz)
10h00 às 21h00 - Exposição de Telas
    (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às17h00 - Exposição ‘’Casarões’’
                                Centro de Memória
12h00 às 17h00 - Encontro com o 
                           Moto Clube Abutres
                           (Largo do Mercado)
13h00 -  Final do Campeonato Regional 
              de Futebol Feminino
               (Estádio Municipal)
18h00 - Campeonato Paulista de Futsal 
                           (Quadra do Bela Vista)
20h00 -  Festival da Viola Caipira
                             (Praça da Matriz)
20h30 - Show com Lúcio Neves 
                   (Largo do Mercado) 
23h00 - Show com Gustavo Mioto
                       (Largo do Mercado) 

09h00 - Festival de Malha e Bocha
 (Cancha próximo a quadra de Esportes)           
08h00 às 21h00 - FEITUR
10h00 - Festival da Viola Caipira
                        (Praça da Matriz)
10h00 -  Apresentação de Moçambique
                                   (Praça da Matriz)
10h00 às 21h00 -  Exposição de Telas
    (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às17h00 - Exposição ‘‘Casarões’’
                              (Centro de Memória)
11h00 - Cavalaria de Santo Antonio
              (Concentração no Bosque)
13h00 -  Mostra Estudantil de Artes
           (Praça do Largo do Mercado)
20h00 -  Festival da Viola Caipira
                           (Praça da Matriz)
20h30 - Show com Inimigos da Hp
              (Largo do Mercado)
                                    

Venha participar

das comemorações

dos 349 anos
de Paraibuna
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18h00 às 22h00 -  FEITUR
10h00 às 21h00 - Exposição de Telas
           (salão nobre da Fundação Cultural)
 20h00 - Festival da Viola Caipira
                             (Praça da Matriz)

Apoio:
Conforme  acordo com Ministério

 Público, e as Polícias Militar e Civil,

 dias 10,11 e 14  de junho

o som encerrará a 0h00,

12 e 13 a 01h00.


