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A LG anunciou que 
mais 99 funcionários en-
tram em férias coletivas 
na unidade de Tauba-
té a partir de 27 de abril.
Os funcionários afasta-
dos são da área de note-
books. O período de afas-
tamento será de 15 dias. 
Na semana passa-

da, 223 trabalhado-
res foram afastados.
Agora, um total de 393 
trabalhadores das áreas 
de celulares, notebook, 
monitores e linha branca 
estão em férias coletivas 
na unidade de Taubaté e 
parte deles voltam ao tra-
balho no início de maio.

A empresa alega que o pe-
ríodo de férias coletivas 
foi adotado para adequar a 
produção atual a demanda 
do mercado, e que segue 
otimista com uma me-
lhora no cenário do mer-
cado econômico no país.
A LG de Taubaté emprega 
cerca de duas mil pessoas.

LG de Taubaté coloca 
mais 99 funcionários 
em férias coletivas

Novo aplicativo vai ajudar
microempreendedores
na gestão de negócios

Um aplicativo gratuito para 
smartphones foi lançado 
nesta semana pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) e tem a finalida-
de de ajudar os microem-
preendedores individuais 
a melhorar a gestão de 
seus negócios e finanças. 
O aplicativo, denomina-
do Qipu, já está disponí-
vel no site do Sebrae e é 
compatível com aparelhos 
dotados dos sistemas ope-

racionais IOS e Android.
Luiz Eduardo Barret-
to, presidente do Sebrae, 
afirma que o recurso é de 
fácil manuseio e permi-
tirá ao microempreendor 
individual controlar suas 
vendas e despesas; receber 
mensagens lembrando-o 
da data de pagamento de 
tributos; avisos sobre be-
nefícios e dicas para me-
lhorar os negócios, entre 
outras funcionalidades.
“Esse aplicativo é mais 

um auxílio à formação e 
qualificação dos empre-
endedores e vai contribuir 
para melhorar a gestão dos 
negócios. Em um ano de 
ajustes [na economia], isso 
é importante para que os 
microempreendedores so-
fram o menor impacto pos-
sível e possam continuar 
crescendo”, disse Barretto.
O lançamento da ferra-
menta coincide com a re-
alização da 7ª Semana do 
Empreendedor Individual 
Nacional. O evento visa a 
capacitar os microempre-
endedores e estimular os 
profissionais autônomos 
que, embora atendendo às 
exigências da legislação, 
ainda não conseguiram ou 
viram vantagens em aderir 
ao Simples Nacional (re-
gime tributário opcional 
e diferenciado aplicável 
às microempresas e em-
presas de pequeno porte).

Uma delegação da Univer-
sidade Aeronáutica Em-
bry-Riddle, localizada nos 
Estados Unidos, esteve 
em São José dos Campos 
para discutir a possibili-
dade de abrir um campus 
no município. A comitiva 
foi recebida na última se-
mana na unidade Avibras 
II por representantes da 
empresa e da Prefeitura, 
entre eles o vice-prefeito 
e o secretário de Desen-
volvimento Econômico e 
da Ciência e Tecnologia.
“Queremos nos instalar no 
Brasil, pois temos certeza 
que podemos contribuir 
com o desenvolvimento 
da indústria aeronáutica 
no país”, disse John Wa-
tret, vice-presidente da 
Embry-Riddle Aeronau-
tical University (ERAU).
Depois do encontro, a de-
legação, acompanhada 
pelo prefeito, seguiu para 
a unidade Avibras I, ao 

lado do Aeroporto de São 
José dos Campos, uma 
das localizações estuda-
das para o campus. “São 
95 mil metros quadrados 
de área total, que incluem 
dois prédios de 10 mil me-
tros quadrados cada um e 
um restaurante de 300 lu-
gares. É perto da Embraer, 
do DCTA e do ITA, e tem 
um acesso direto à pista 
do aeroporto”, detalhou 
o gerente de desenvol-
vimento de negócios da 
Avibras, Marcos Agmar.
Considerada um dos prin-
cipais centros de formação 
aeroespacial do mundo, 
com 26 mil alunos em 150 
localidades do planeta, a 
Embry-Riddle tem dois 
campi residenciais, um na 
Flórida e outro no Arizona. 
Ambos ficam ao lado de 
aeroportos. “Adotamos o 
conceito de Aeroporto-Es-
cola. Nossos cursos abran-
gem todo o espectro das 

atividades aeronáuticas e 
espaciais, e nosso objetivo 
é formar profissionais qua-
lificados em todos esses 
segmentos”, enfatizou Fá-
bio Campos, representante 
da universidade no Brasil.
Segundo o executivo, a 
ERAU pretende, num pri-
meiro momento, consoli-
dar parcerias com o ITA 
(Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica) e outras en-
tidades do setor no Brasil. 
Universidade do Ar
Em setembro do ano passa-
do, o Grupo São José 2030, 
liderado pelo engenheiro e 
fundador da Embraer, Ozi-
res Silva, apresentou ao 
prefeito a proposta de im-
plantar uma universidade 
aeronáutica em São José 
dos Campos. A intenção 
é que a chamada Univer-
sidade do Ar aproveite o 
potencial da cadeia produ-
tiva e pesquisa aeronáutica 
já existente no município.

Americanos estudam 
criação de Universidade 

do Ar em São José

ACEG oferece vaga para 
vendedor que resida em 

Pindamonhangaba
v A Associação Comer-
cial e Empresarial de 
Guara t ingue tá -ACEG 
comunica aos interessa-
dos que está disponível 
uma vaga para Vende-

dor , com experiência, 
do sexo masculi-
no, e que resida em 
P i n d a m o n h a n g a b a . 
Os interessados deve-
rão encaminhar currículo 

parao endereço eletrôni-
co: vagas@aceguaratin-
gueta.com.br. A ACEG 
ressalta que é importan-
te colocar no assunto do 
e-mail o título da vaga.

O ProJovem Urbano, de-
senvolvido pela Secretaria 
de Educação da Prefeitura 
de Taubaté vai realizar a 
última edição do projeto 
“A educação que sacia a 
fome – Sopa solidária”, 
elaborado durante as au-
las de Participação Ci-
dadã. O evento acontece 
nesta quarta-feira, 15, das 
19h às 21h, na EMEIEF 
Emílio Amadei Berin-
ghs, no Marlene Miranda.
Esse projeto parte do cur-

rículo do ProJovem e 
cumpre um dos objetivos 
do programa que é pre-
conizar a formação do ci-
dadão em sua totalidade.
No final de 2013, o pro-
jeto foi instituído e após 
a aula inaugural ofertou 
a continuidade dos es-
tudos para cerca de 100 
jovens, de 18 a 29 anos, 
além da qualificação pro-
fissional em Administra-
ção e uma bolsa auxílio 
no valor de R$ 100,00.

“A educação que sacia 
a fome – Sopa Solidá-
ria” ocorreu durante os 
meses de março a abril, 
quinzenalmente, em al-
guma comunidade iden-
tificada como de alta 
vulnerabilidade social.
A sopa é feita pelos alunos 
com os insumos adquiri-
dos com recursos próprios 
dos envolvidos, além de 
doações feitas por comer-
ciantes da região visita-
da. O evento é gratuito.

ProJovem Urbano dá 
lição de solidariedade 

em Taubaté
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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.
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: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
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

Com o tema a “Aritmé-
tica da Emília”, a Prefei-
tura de Taubaté realiza 
de 14 a 19 de abril, a 63ª 
Semana Monteiro Lobato. 
Crianças e adultos irão 
contar com uma série de 
atividades gratuitas que 
irão tornar a matemáti-
ca uma brincadeira bem 
divertida. Além do Sí-
tio do Picapau Amare-
lo, o Parque Municipal 
Vale do Itaim, o Tauba-
té Shopping e o Via Vale 
Garden Shopping vão 
receber as atrações em 
homenagem ao escritor 
taubateanos. A abertura 
oficial acontece na pró-
xima terça-feira, 14, às 
9h, no Sítio do Picapau 
Amarelo. O evento vai 
contar com a participação 
do Coral Fêgo Camargo 
e com diversas atividades 
e participações especiais, 
como projetos sociais e 
exposições. Em 2015, a 
obra “Aritmética da Emí-
lia” completa 80 anos, e o 
público poderá viajar jun-
to aos personagens em nú-
meros, frações e equações. 
Um circo com 250 lugares 
será montado no centro do 
Sítio para apresentações de 

teatro e picadeiros. Já na 
entrada do local, o visitan-
te será convidado a brincar 
com a imersão do univer-
so da matemática, através 
dos números malabaristas. 
Os personagens “Quantia” 
e a “Quantidade” também 
serão destaques durante a 
programação. Já no Parque 
Municipal do Vale Itaim, 
a programação conta jo-
gos interativos, oficinas 
pedagógicas, passeio pela 
Trilha Ecológica, além do 
teatro com os persona-
gens de Monteiro Lobato. 
Durante toda semana, a 
visita pelo casarão do par-
que levará as pessoas ao 
conhecimento da matemá-
tica, tendo como guias os 
personagens do autor. O 
tema traz, por exemplo, os 
personagens Visconde de 
Sabugosa, Emília, Narizi-
nho, Dona Benta, Tia Nas-
tácia, Quindim e o Rino-
ceronte. Semana Monteiro 
Lobato Criada em 1952 
por um grupo de amigos, a 
Semana comemora o ani-
versário do escritor José 
Bento Monteiro Lobato, 
nascido em Taubaté em 18 
de abril de 1882. A primei-
ra edição do evento reuniu 

apenas 20 pessoas. Já em 
2014, a Semana Montei-
ro Lobato recebeu 13 mil 
visitantes no Sítio do Pi-
capau Amarelo. Monteiro 
Lobato é ícone da litera-
tura brasileira e referência 
na cultura nacional. Suas 
obras trouxeram persona-
gens conhecidos por todo 
o país que dentro do con-
texto infantil ficcional, 
trazem os posicionamen-
tos políticos do escritor. 
Em sua bibliografia, o 
autor reúne 21 livros adul-
tos e 22 obras infantis. 
Em homenagem ao autor, 
Taubaté foi decretada Ca-
pital Nacional da Litera-
tura Infantil em 2011. O 
Sítio do Picapau Amarelo 
fica na Avenida Montei-
ro Lobato, s/nº, no bairro 
Chácara do Visconde. O 
telefone para informa-
ções e agendamentos é o 
(12) 3625-5062, de ter-
ça a domingo das 09h às 
17h. O Parque Munici-
pal Vale do Itaim fica na 
Avenida São Pedro, 2000, 
bairro Jardim América. 
O telefone para informa-
ções e agendamentos é o (12) 
3633-5008, de terça a do-
mingo das 08h30 as 16h30.

Prefeitura de Taubaté realiza 
63ª Semana Monteiro Lobato

Sítio do Picapau Amarelo

16 DE ABRIL-QUINTA-FEIRA
09h às 17h-Turma do Sítio do Picapau Amarelo.
09h- Ballet Clássico, Dança, Flauta e Coral-Fêgo Ca-
margo.
Profs.: Eduardo e Janaína.
11h-Contos da Carochinha com Tia Ciça.
14h-Contos da Carochinha com Tiago Giles.
15h-Quinteto de Violões-Fêgo Camargo.
Profs.: Lilian. Sheiyla.
Camerata de Violões Infantil- Fêgo Camargo.
Profª: Lilian.
Teatro “O Picadeiro do faz de conta” com a Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
Sessões: Manhã: 11h Tarde: 16h.

17 DE ABRIL-SEXTA-FEIRA
09h às 17h- Sítio do Picapau Amarelo.
09h às 17h- Biblioteca Móvel, com acervo de livros 
infanto-juvenis e oficina de
desenhos.
10h-Banda Esperança–Entidade Filantrópica Projeto 
Esperança São Pedro
Apóstolo.
11h-Contos da Carochinha com Alexandre Vila.
14h-Contos da Carochinha com Mércia Gama.
14h30-Capoeira - Entidade Filantrópica Projeto Espe-
rança São Pedro Apóstolo.
15h30-Balé- Entidade Filantrópica Projeto Esperança 
São Pedro Apóstolo.
Teatro “ O Picadeiro do faz de conta” com a Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
Sessões: Manhã : 11h Tarde: 16h.

18 DE ABRIL- SÁBADO
09h às 17h-Turma do Sítio do Picapau Amarelo.
09h às 17h- Biblioteca Móvel, com acervo de livros 
infanto-juvenis e oficina de
desenhos.
09h-Oficina Pedagógica criação de brinquedos com a 
Cia do Sol.
10h-Coral Infantil- Fêgo Camargo.
Profs.: Lilian e Clodoaldo.

PARQUE DO ITAIM

DIA 16 DE ABRIL – QUINTA-FEIRA
Programação – Manhã – das 9h as 11h30
CASARÃO “MUNDO MÁGICO DEDONA BENTA”
EDUCAÇÃO AMBIENTAL – TRILHA ECOLÓGI-
CA
JOGOS INTERATIVOS COM OS PERSONAGENS 
DE LOBATO
OFICINAS PEDAGÓGICAS
TEATRO – PEÇA “ PETER PAN”
Programação - Tarde - das 14h as 16h30
CASARÃO “MUNDO MÁGICO DEDONA BENTA”
EDUCAÇÃO AMBIENTAL – TRILHA ECOLÓGI-
CA
JOGOS INTERATIVOS COM OS PERSONAGENS 
DE LOBATO
OFICINAS PEDAGÓGICAS
TEATRO – PEÇA – “ O GATO FÉLIX “

DIA 17 DE ABRIL – SEXTA-FEIRA
Programação –Manhã – das 9h as 11h30
CASARÃO “MUNDO MÁGICO DEDONA BENTA” 
- EDUCAÇÃO AMBIENTAL – TRILHA ECOLÓGI-
CA
JOGOS INTERATIVOS COM OS PERSONAGENS 
DE LOBATO
OFICINAS PEDAGÓGICAS
TEATRO – PEÇA “PETER PAN”
Programação - Tarde - das 14h as 16h30
CASARÃO “MUNDO MÁGICO DEDONA BENTA”
EDUCAÇÃO AMBIENTAL – TRILHA ECOLÓGI-
CA

EXPOSIÇÕES

Exposição de Artes Visuais do Curso Infanto-juvenil.
Escola Municipal de Artes Maestro Fêgo Camargo.
Prof. Luiz Filipe.
Local: MHFP Monteiro Lobato- Taubaté –SP.

Exposição: MCB e SISEM- SP levam a Taubaté à exposição 
“Patrimônio Escolar: uma saga republicana”.
Realização: Condephaat, MCB e SISEM-SP.
Apoio: Prefeitura de Taubaté, MHFP Monteiro Lobato e Edi-
tora Terceiro Nome.
Local: MHFP Monteiro Lobato – Taubaté-SP.

Exposição: “Monteiro Lobato Sem Fronteiras”
Acervo e Curadoria Instituto de Estudos Monteiro Lobato.
Local: Centro de Documentação e Patrimônio Histórico da 
Universidade de Taubaté.

10h-Camerata Movidos à Corda- EMA Fêgo Camargo 
com o Programa: Suíte,
Saltimbancos e outras peças.
Profª: Yara Bianchi.
11h-Contos da Carochinha com Edu Lourenço.
11h-Oficina Pedagógica criação de brinquedo com Cát-
tia Bercano.
11h30-Balé da Cidade de Taubaté.
13h-Contos da Carochinha com Tia Regi.
13h-Oficina Pedagógica criação de brinquedo com Tia 
Alegria.
15h-Contos da Carochinha com a Cia do Sol.
15h-Oficina Pedagógica criação de brinquedo com a 
Cia Philaderpho.
15h-Show “Contos de Assombração “ com Tempos de 
Brincar .
Teatro “O Picadeiro do faz de conta” com a Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
Sessões: Manhã 10h e 11h Tarde: 14h, 15h e 16h.

19 DE ABRIL- DOMINGO
09h às 17h-Turma do Sitio do Picapau Amarelo.
09h às 17h- Biblioteca Móvel, com acervo de livros 
infanto-juvenis e oficina de
desenhos.
09h-Oficina Pedagógica criação de brinquedo com a 
companhia Truões.
09h-Atividades Recreativas com a Secretaria de Espor-
te.
11h-Grupo de Chorinho Melindroso.
11h-Contos da Carochinha com Tia Violeta.
11h-Oficina Pedagógica criação de brinquedo com a 
Cia do Sol.
13h-Contos da Carochinha com Cáttia Bercano.
13h-Oficina Pedagógica criação de brinquedo com 
Molinha e Cia.
15h-Contos da Carochinha com Tia Rose.
15h-Oficina Pedagógica criação de brinquedos com a 
Psiu e Cia.
16h-Fanfarra Municipal de Taubaté - Famuta.
Teatro “O Picadeiro do faz de conta” com a Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
Sessões: Manhã 10h e 11h Tarde: 14h, 15h e 16h
O Sítio do Pica-pau Amarelo está localizado na Aveni-
da Monteiro Lobato, s/nº – Chácara do Visconde.

JOGOS INTERATIVOS COM OS PERSONAGENS 
DE LOBATO
OFICINAS PEDAGÓGICAS
TEATRO – 
PEÇA – “O GATO FÉLIX”

DIA 18 DE ABRIL - SÁBADO
8h -ABERTURA– CASARÃO “MUNDO MÁGICO 
DE DONA BENTA” - BRINQUEDOTECA E BI-
BLIOTECA
OFICINAS PEDAGÓGICAS - DESENHOS, PINTU-
RA NA FACE. - MESA DE BIMBOLIM
EDUCAÇÃO AMBIENTAL – TRILHA ECOLÓGI-
CA
11H – MOMENTO MÁGICO – HORA DO CONTO
13H - DJ – MUSICAS INFANTIS
14H – JOGOS INTERATIVOS COM OS PERSONA-
GENS DE LOBATO
16H – TEATRO – PEÇA – “ PETER PAN”

DIA 19 DE ABRIL - FERIADO
8h -ABERTURA– CASARÃO “MUNDO MÁGICO 
DE DONA BENTA”
BRINQUEDOTECA E BIBLIOTECA
OFICINAS PEDAGÓGICAS - DESENHOS, PINTU-
RA NA FACE.
MESA DE BIMBOLIM
EDUCAÇÃO AMBIENTAL – TRILHA ECOLÓGI-
CA
11H – MOMENTO MÁGICO – HORA DO CONTO
13H - DJ – MUSICAS INFANTIS
14H – JOGOS INTERATIVOS COM OS PERSONA-
GENS DE LOBATO
16H – TEATRO – PEÇA – “ PETER PAN”

Endereço: Rua 15 de Novembro, 996, Pça Dr. Monteiro. 
Taubaté – SP.
Período: 10 a 30 de Abril.

Exposição: O Saci
Local: Taubaté Shopping.
Endereço: Avenida Charles Schineider, 1700 - Vila Costa
Período: 10 a 30 de Abril.

Exposição: 60 Anos de História
Local: Próximo a Praça de Eventos do Via Vale Garden Sho-
pping
Endereço: Av. Dom Pedro I, 781, São Gonçalo – Taubaté/
São Paulo.
Horário: 10 às 22h (Segunda a Sábado) e 13h às 20h (Do-
mingo e Feriados).
Período: 10 a 30 de Abril.
Feira de Artesanato de Taubaté.
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A Prefeitura Municipal 
de Taubaté, por meio da 
Secretaria de Saúde, in-
forma que o PAMO Cen-
tral, conhecido como 
“Postão”, situado a Rua 
Vicente Costa Braga, s/

nº, fechou para reforma. 
As vacinas de rotina se-
rão realizadas no PAMO 
Independência, que fica 
na Avenida Independên-
cia, 1640, das 8h às 16h, 
sem interrupção para o 

almoço. E as vacinas espe-
ciais, BCG e Febre Ama-
rela no PAMO São João, 
situado a Rua Imaculada 
Conceição, 85, no bairro 
Campos Elíseos, das 8h às 
10h30 e das 13h às 15h30.

PAMO Central em Taubaté 
vai passar por reforma

A equipe de Mesatenis-
tas de Taubaté se prepara 
para duas competições em 
abril. No próximo dia 25, 
os taubateanos participam 
da fase sub regional dos 
Jogos da Juventude, na 
quadra da EMEF Monse-
nhor Evaristo Campista 
César, no bairro Estiva. 
No dia seguinte, o time se-
gue para Jacareí, onde par-
ticipa da 2ª Etapa Valepa-
raibana de Tênis de Mesa.
No último domingo, 12, a 
equipe dominou o torneio 
em comemoração aos sete 
anos da Associação dos 
Mesatenistas de Taubaté, 
vencendo todas as cate-
gorias. O evento foi rea-
lizado na Escola Evaris-
to César e contou com a 
participação de atletas de 
Pindamonhangaba, Gua-

A voz é uma importan-
te ferramenta do nos-
so corpo para todos os 
setores da vida, tanto 
profissional quanto pes-
soal. Porém, às vezes,
é esquecida durante nos-
sos cuidados diários. Co-
memorado no dia 16 de 
abril, o Dia Mundial da 
Voz é uma data impor-
tante para que as pessoas 
conheçam as principais 
enfermidades vocais.
De acordo com a 
Dra. Sandra Petit,
coordenadora do servi-
ço de fonoaudiologia do 
Hospital San Paolo, cen-
tro hospitalar localiza-
do na Zona Norte de São 

ratinguetá e Aparecida.
A Equipe de Mesatenistas 
conta com total apoio da 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Esporte e Lazer.
Classificação ge-
ral do torneio:
Mirim masculino :
1º Lugar = Guilher-
me Madona – AMET-
TA – TAUBATÉ
2º Lugar = Gabriel 
Morgado Salgado – 
P i n d a m o n h a n g a b a
Mirim feminino :
1º Lugar = Ana Julia Freitas 
– AMETTA – TAUBATÉ
2º Lugar = Natalia 
– Pindamonhangaba
Adulto masculino :
1º Lugar = Thiago 
Rodrigues da Luz – 
AMETTA – TAUBATÉ
2º Lugar = Everton Si-
queira Silva – AMET-

Paulo, os sintomas de 
problemas vocais normal-
mente são desprezados. 
“A rouquidão por mais 
de 15 dias, por exemplo, 
pode ser um dos primeiros 
sinais de tumor de larin-
ge”, explica a especialista. 
Atitudes simples que de-
veriam fazer parte do coti-
diano são aliadas para uma 
voz saudável. “Aprender 
a respirar, consumir mais 
água e exigir menos da 
fala são ações que ajudam 
a evitar disfunções das 
cordas vocais. O acompa-
nhamento de um fonoau-
diólogo e de um médico 
otorrinolaringologista é 
essencial principalmen-

TA – TAUBATÉ
3º Lugar = Mailton Mar-
cos Junior – AMET-
TA – TAUBATÉ
JUVENIL FEMININO :
1º Lugar = Jessica da 
Silva Afonso – AMET-
TA – TAUBATÉ
Juvenil Masculino :
1º Lugar = João Pe-
dro dos Reis Guedes – 
AMETTA – TAUBATÉ
2º Lugar = Lucas Aris-
teu do Espirito Santo – 
AMETTA – TAUBATÉ
3º Lugar = Mateus Si-
mão Campos – AMET-
TA – TAUBATÉ
S Ê N I O R :
1º Lugar = Mario Cel-
so Silva Vianna – 
AMETTA – TAUBATÉ
2º Lugar = Alan To-
mas - Guaratinguetá
3º Lugar = Alex Tanaka

te para aqueles que fa-
zem uso excessivo da 
voz”, acrescenta Sandra.
DICAS PARA TER 
UMA VOZ SAUDÁVEL
·         Articule bem as 
palavras e fale pausa-
damente, sem esforço
·         Beba no mínimo 
dois litros de água por dia
·         Evite falar conti-
nuamente, principalmen-
te em ambientes ruidosos
·         Durma bem
·         Reduza a quantida-
de de fala durante quadros 
gripais, crises alérgicas 
e período pré-menstrual
·         Evite pigarrear e gritar
·         Evite fumar e in-
gerir bebidas alcoólicas

Taubaté vence torneio 
e se prepara para dois 
campeonatos de Tênis 

de Mesa em abril

DIA MUNDIAL DA VOZ SAIBA 
COMO PREVENIR OS 
PROBLEMAS VOCAIS

A  dengue tem causado 
grandes problemas em 
muitas cidades. Para que 
no futuro tenhamos ci-
dadãos mais conscientes 
sobre as causas da do-
ença houve um grande 
trabalho com os alunos 
da Rede Municipal de 
Educação. Devido às ati-
vidades realizadas, des-
de o início do ano letivo, 
os estudantes receberão 
o certificado de comba-
tentes do Aedes aegypti.
A solenidade simbóli-
ca vai ocorrer na esco-
la Joaquim Pereira, no 
Mantiqueira, às 16 horas 
desta quarta-feira (15). 
Na ocasião também será 
feito o lançamento da 

nova campanha visual 
de combate ao mosquito 
transmissor da dengue. 
Todos nós temos o de-
ver de manter o mosqui-
to longe de nossas casas,
 basta evitar objetos que 
se tornem criadouros.
Com este novo visual da 
campanha as crianças 
também são atraídas e 
cobram os pais para que 
façam a lição de casa.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba tem feito ações 
diárias de combate e ainda 
tem encontrado água para-
da em pratos de vasos de 
plantas e larvas do mos-
quito nos ralos externos. 
O maior número de cria-
douros do mosquito está 

dentro das residências.
“Não podemos deixar 
água parada em nenhum 
lugar, a dengue é uma do-
ença muito séria e causa 
uma série de problemas. A 
dengue é uma questão de 
saúde pública, então pedi-
mos a todos os moradores 
que abram as portas de 
casa para receber os fun-
cionários da Saúde”, des-
taca o prefeito de Pinda.
Os profissionais da Se-
cretaria de Saúde também 
contarão com o apoio do 
Batalhão Borba Gato, 
que fornecerá os solda-
dos, para fazer as ações 
de arrastão, quando re-
tiram os possíveis cria-
douros das residências.

Campanha contra 
dengue em 

Pindamonhangaba
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Está previsto para está se-
mana o lançamento oficial 
do I Festival Tropeiro do 
Vale do Paraíba do Vale 
do paraíba, em Pindamo-
nhangaba. O evento será 
realizado no auditório 
da Prefeitura, com início 
previsto para as 19 horas, 
quando será divulgada a 
programação do evento e 
será conhecida a equipe 
organizadora estará a dis-
posição da imprensa para 
responder a todas as dúvi-
das. A festa dos tropeiros, 

Esta semana foram en-
tregues 1.553 livros clás-
sicos da literatura uni-
versal adquiridos pela 
Secretaria de Educação de 
Tremembé. No total de 
R$ 27.805,89 investidos 
na contribuição da edu-
cação dos nossos alunos. 
Tal iniciativa motivou 
a comunidade escolar à 
estender a Tertúlia para 
os 5º anos, sendo que a 
aquisição de tais livros 
foi realizada entre a esco-
la, a APM e as famílias.
A iniciativa veio para 
apoiar a nova disciplina 
Tertúlia Dialógica Literá-
ria, utilizando um diálogo 

A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté (ECT) encerrou 
com destaque sua parti-
cipação na última etapa 
da Volta Internacional do 
Rio Grande do Sul neste 
final de semana, 11 e 12. 
Foram quatro pódios para 
a equipe taubateana que 
terminou sua participa-
ção como a melhor equi-
pe entre os brasileiros. De 
acordo com os diretores 
da ECT, o percurso de 
153 Km  com trechos de 
montanha foi desafiador 

em sua primeira edição,  
será realizada no perío-
do entre 1 e 3 de maio, 
na Fazenda Coruputuba. 
De acordo com o Departa-
mento de Cultura do mu-
nicípio, serão três dias de 
evento. Alem do festival 
gastronômico e cultural o 
I Festival dos Troupeiros 
do Vale do Paraíba terá 
atrações típicas, como: 
cavalgada, café e almoço 
tropeiro, missa sertaneja, 
shows, atrações com mu-
ares, barganha de animais 

igualitário. Neste momen-
to, os alunos compartilham 
respeitosamente trechos 
escolhidos que tenham 
chamado sua atenção ou 
despertado alguma refle-
xão durante a leitura. O 
diálogo é organizado pelo 
professor, possibilitando 
que cada aluno possa se ex-
pressar e ser ouvido, assim 
como respeitar o momento 
e as opiniões dos colegas.
Seguindo o currículo da 
disciplina, foram adquiri-
dos 3 títulos da literatura 
universal: As Aventuras 
de Sherlock Holmes, His-
tórias Extraordinárias de 
Edgar Allan Poe e Ilíada 

para os taubateanos. Com 
uma estratégia inicial-
mente defensiva, o pelo-
tão chegou compacto no 
trecho de serra e passou 
para o grupo seleto de 14 
atletas com Renato Ruiz 
e Alex Arseno na frente.  
Taubaté ficou em 3° lu-
gar geral entre as equipes 
e terminou como o me-
lhor time brasileiro.  A 
Equipe de Ciclismo de 
Taubaté tem o apoio da 
Prefeitura de Taubaté, por 
meio da Secretaria de Es-

e traias, museu tropeiro, 
entre outros. Vale desta-
car também a realização 
do concurso Rainha dos 
Tropeiros, que já está com 
inscrições abertas. Para 
participar, é necessário 
retirar o regulamento no 
Departamento de Turis-
mo, até sexta-feira (17). 
O departamento fica 
no Palacete Tiraden-
tes, na Praça Barão do 
Rio Branco, 22, ao lado 
da igreja São José (anti-
ga Câmara Municipal).

– A Guerra de Troia de 
Homero, respectivamente 
para os alunos de 7º, 8º e 
9º anos. Este acervo ficará 
disponível, sendo utiliza-
do pelos alunos em casa e 
nas escolas o tempo neces-
sário para leitura e com-
partilhamento na Tertúlia.
Já é notado pelos pro-
fessores o aumento do 
vocabulário dos alunos, 
melhora na expressão 
oral e a compreensão de 
texto. Ao mesmo tempo, 
é um exercício de respei-
to, de escuta igualitária, 
que está transformando 
o contexto dos alunos 
e a criação de sentindo.

porte e Lazer. Confira os 
resultados da equipe: Re-
nato Ruiz 3° lugar Geral
Alex Arseno 9° lugar geral
Márcio Vicen-
te 24° lugar geral
Luan da Mat-
ta 50° lugar Geral 
Classificação camisa Verde
Alex Arseno 4° Lugar 
Classificação Ca-
misa de Montanha
Márcio Vicente 5° Lugar 
Classificação por equipes
3° lugar Geral (Me-
lhor Equipe Brasileira) Pinda lança oficialmente

I Festival Tropeiro do
Vale do Paraíba

Prefeitura adquire livros 
da literatura clássica para 

a nova disciplina
implantada em Tremembé

Ciclismo de Taubaté é o 
melhor do Brasil na

Volta Internacional do 
Rio Grande do Sul

Em Taubaté, 982 crian-
ças e adolescentes entre 
sete e 14 anos, são aten-
didas em 18 campos de 
futebol do município 
por meio do programa 
Gol do Futuro. Esse é 
um dos 13 programas de-
senvolvido pela Secreta-
ria de Esporte e Lazer da 
Prefeitura do município.  
A atividade integra o Co-
mum-Unidade em Ação, 
projeto que visa atender 
a população em situação 

de vulnerabilidade so-
cial por meio de ativida-
des esportivas e de lazer, 
com compartilhamen-
to de responsabilidade.  
O Comum-Unidade em 
Ação visa minimizar o 
tempo ocioso de jovens 
nas ruas, proporcionan-
do atividade física para a 
promoção da saúde desde 
a primeira infância até a 3ª 
idade. As atividades tam-
bém servem de ferramen-
tas para afastar crianças e 

adolescentes da violência, 
do alcoolismo e das drogas. 
A Secretaria de Esport e 
e Lazer de Taubaté co-
municao que os interes-
sados em participar do 
Gol do Futuro podem se 
inscrever pelo site da ad-
ministração municipal: 
www.taubate.sp.gov.br, 
onde também encontram 
a programação completa. 
Mais informações ainda 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 3624-8740.

Programa Gol do Futuro já 
atende 982 jovens

em Taubaté


