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A GAzetA dos Municípios

FATEC de Pinda abre 
suas portas

à comunidade
Com a proposta de divul-
gar os cursos que ofere-
cem e sua infraestrutura, 
diversas Escolas Técnicas 
e Faculdades de Tecnolo-
gia do Centro Paula Souza 
organizam visitas monito-
radas em suas unidades de 
ensino
A Faculdade de Tecnolo-
gia (Fatec) de Pindamo-
nhangaba organiza ativi-
dades para apresentar à 
comunidade os cursos que 
oferecem e suas instala-
ções físicas. A programa-
ção inclui divulgação dos 
processos seletivos semes-
trais e informações sobre 
projetos pedagógicos.
Algumas unidades promo-
vem, ainda, exposição de 

trabalhos de estudantes, 
oferta de testes vocacio-
nais, cursos gratuitos vol-
tados aos visitantes e ativi-
dades práticas. A proposta 
desses eventos é, também, 
propiciar um ambiente de 
troca de experiências en-
tre futuros vestibulandos, 
veteranos e professores. 
Entre as atividades apre-
sentadas durante as visitas 
monitoradas, estudantes 
expõem projetos desen-
volvidos nas unidades do 
Centro Paula Souza.
Sobre o Centro Paula Sou-
za – Autarquia do Gover-
no do Estado de São Paulo 
vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 

e Inovação, o Centro Paula 
Souza administra as Facul-
dades de Tecnologia (Fa-
tecs) e as Escolas Técnicas 
(Etecs) estaduais, além das 
classes descentralizadas – 
unidades que funcionam 
com um ou mais cursos 
técnicos, sob a supervisão 
de uma Etec –, em mais 
300 municípios paulistas. 
As Etecs atendem mais de 
213 mil estudantes nos En-
sinos Médio, Técnico inte-
grado ao Médio e no Ensi-
no Técnico, para os setores 
Industrial, Agropecuário 
e de Serviços. Nas Fatecs, 
o número de alunos ma-
triculados nos cursos de 
graduação tecnológica ul-
trapassa 77 mil.

Exposição de Barbies 
é destaque no mês das 

crianças no Taubaté 
Shopping

Escola de Ciências
Aeronáuticas de Taubaté 
prorroga inscrições para 

81 vagas

O Taubaté Shopping re-
cebe no mês de outubro 
uma exposição de Barbies, 
organizada pela coleciona-
dora Jaqueline Pedreira. A 
mostra, exposta em fren-
te à Livraria Leitura, vai 
seguir até o dia 16 de ou-
tubro e contará com mais 
de 70 bonecas das mais 
diversas linhas já lançadas 
no Brasil e no mundo.
A exposição conta tanto 
com Barbies mais moder-
nas e atuais quanto com 
modelos clássicos, como 
os inspirados em filmes, 
séries e desenhos anti-
gos como “A Feiticeira”, 

A Escola Municipal de 
Ciências Aeronáuticas de 
Taubaté (EMCA) prorro-
gou as inscrições para pro-
cesso seletivo de 81 vagas 
do curso técnico gratuito 
de Manutenção de Aero-
naves. As inscrições se-
guem até 21 de outubro.
Os interessados deverão 
comparecer munidos do 
original e cópia do RG e 
comprovante do pagamen-
to da taxa de inscrição no 
valor de R$ 35,00, que de-
verá ser paga em qualquer 
agência bancária ou casa 
lotérica, por meio de bo-
leto bancário, distribuído 
juntamente com o edital.
Para participar é necessá-
rio que o candidato tenha 
idade mínima de 17 anos 
completos ou a comple-
tar até 31 de dezembro de 
2017, possuir ensino mé-
dio completo e apresentar 

“Gimmie! Gimmie! Gim-
mie!”, “Os Flintstones”, 
“Piratas do Caribe” e “Toy 
Story”.
Também estão expostas 
bonecas de diferentes ori-
gens de cada boneca. Se-
rão expostos modelos de 
países como Japão, Méxi-
co, Espanha e Finlândia, 
além de três brasileiras: 
uma carnavalesca e duas 
baianas, revendidas ape-
nas no Brasil.
A exposição faz parte da 
programação do shopping 
no mês das crianças. Para 
que entrem no clima da 
mostra, os visitantes pode-

o pagamento da taxa de 
inscrição.
O curso tem duração de 
dois anos e o aluno que 
passar no processo seleti-
vo poderá se matricular em 
uma das três habilitações 
técnicas do curso:  Célula 
(estruturas, sistemas hi-
dráulicos, pneumáticos, 
etc.), Aviônica (sensores, 
instrumentos, sistemas 
elétricos, etc.) ou Grupo 
Motopropulsor (motores). 
São 27 vagas para cada 
habilitação.
A escola prepara o aluno 
para exercer a profissão 
em empresas de manu-
tenção aeronáutica ou na 
indústria aeronáutica, ca-
pacitando-o para exames 
da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC), 
para obtenção da licença 
CCT, sem a qual não po-
derá exercer a profissão. 

rão ainda posar dentro de 
uma embalagem de Barbie 
gigante para que se sintam 
verdadeiros bonecos.
Criada em 1959 por Ruth 
Handler, a Barbie chega 
aos seus 57 anos como 
a boneca de maior in-
fluência no público in-
fantil. Atualmente, esti-
ma-se que, ao redor do 
mundo, uma Barbie é ven-
dida a cada 2 segundos.  
A boneca da Mattel mar-
cou gerações e até hoje 
continua com muita atu-
ação na sociedade, sendo 
referência em diversas 
obras de entretenimento.

Serão disponibilizadas 81 
vagas, distribuídas igual-
mente entre as três habili-
tações.
As aulas começam em 
2017 e acontecerão de se-
gunda a sexta, das 19h15 
às 22h30, e aos sábados 
das 8h às 11h20. A carga 
horária do curso é de 1.440 
horas. No segundo ano do 
curso, o aluno fará estágio 
no Batalhão de Manuten-
ção e Suprimento da Avia-
ção do Exército.
Após formado, o aluno 
será capacitado para fa-
zer os exames da Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(ANAC) e obter a licença 
CCT, necessária para exer-
cer a profissão.
A sede do EMCA fica na 
Rua Tomé Portes Del Rei, 
507, Vila São José. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3608-7579.

Obras para cobertura de quadra 
poliesportiva têm início no

Castolira em Pinda

As obras para a cobertura 
da quadra poliesportiva do 
Castolira tiveram início 
nesta semana, de acordo 
com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

A iniciativa faz parte de 
um convênio da Prefei-
tura com o Ministério do 
Esporte, que entrou com 
o investimento de R$ 244 
mil, além da contraparti-

da do município. O valor 
total da obra será de R$ 
669.344,22.
A expectativa é que a co-
bertura da quadra seja en-
tregue em março de 2017.
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Curiosidades

A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e mudando o 
planeta de forma irreversível, mas não é só a natureza que sofre com isso. O homem 
também corre sério risco de deixar de existir. Sabe-se que o aquecimento global está 
acontecendo em ritmo muito acelerado, por causa das atitudes tomadas pelo ho-
mem. Antes mesmo da metade do Século 21, será impossível viver nos continentes 
que atualmente são habitados e a população migrará para os pólos. Porém, os pólos 
também estão sendo afetados pelo aquecimento global e poderá deixar de existir. 
O habitat, porém, não é o único problema que o ser humano deve enfrentar. Com 
o aquecimento, a agricultura e a pecuária serão cada vez mais escassas, matando 
muitos humanos de fome antes que o final do século chegue. Apesar de catastrófica, 
muitos cientistas confirmam essas hipóteses e pedem pela mudança de hábito dos 
homens.
***
Uma das principais causas do desaparecimento de animais é o desmatamento. 
Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o habitat natural de 
pássaros, insetos, lagartos e pequenos mamíferos. Sem lugar para viver, essas es-
pécies entram em extinção, prejudicando também outros animais maiores que se 
alimentam deles e causando um grande desequilíbrio ecológico. Os cientistas acre-
ditam que cerca de cem espécies de animais desaparecem todos os dias por causa do 
desmatamento das florestas. O principal motivo para que o desmatamento ocorra é 
a falta de planejamento urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano 
tem. Só na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados to-
dos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, também cau-
sa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de desastres ambientais, 
como: tsunamis e aquecimento global, prejudicando irreversivelmente a natureza e, 
conseqüentemente, o ser humano.

Humor

Era uma vez, uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o outo-
no, a formiguinha trabalhou sem parar, armazenando comida para o inverno. Não 
aproveitou o Sol, da brisa suave dos fins das tardes e nem brindou com os amigos, 
ao final do trabalho, tomando umas cervejinhas. Seu nome era “Trabalho” e seu so-
brenome “Sempre”. Enquanto isso a cigarra só queria saber de cantar nas rodas de 
amigos, nos bares da cidade, não desperdiçando nem um minutinho sequer. Cantou 
durante todo o outono, dançou, aproveitou o Sol, curtiu pra valer, sem pensar no 
inverno que estava pra vir. Então, passando alguns dias, começou a esfriar. Era o 
inverno que estava chegando. A formiguinha exausta de tanto trabalho entrou em 
sua singela toca cheia de comida. Mas alguém chama por seu nome, do lado de fora 
da toca. Quando abriu a porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu. Sua 
amiga cigarra estava dentro de uma Ferrari vermelha com um aconchegante casaco 
de Visom. E a cigarra disse para a formiguinha:
- Olá amiga! Vou passar o inverno em Paris. Será que a amiga poderia cuidar da 
minha toca?
E a formiguinha respondeu:
- Claro, sem problemas! Mas o que aconteceu? Como é que você conseguiu dinhei-
ro para comprar essa Ferrari, seu casaco de Visom e agora ir à Paris?
E a cigarra respondeu:
- Imagine você! Eu estava cantando em um bar na semana passada e alguém gostou 
da minha voz. Fechamos um contrato de seis meses para fazer shows pela Europa. 
A propósito, a amiga deseja alguma coisa de lá?
E a formiguinha respondeu:
- Desejo sim. Se você encontrar por lá um tal de La Fontaine (autor da fábula origi-
nal), manda ele ir “catar lata”.

Mensagens

Existem mães que em vez de criar seus filhos para a vida, cria para si mesma. 
Elas fazem de tudo para que seus filhos namorem e casem com alguém rico, ficam 
controlando e arrumam as maiores ciladas para afastá-los de pessoas indesejadas, 
sempre com a desculpa de querer o melhor para seus filhos. Dizem os psicólogos 
que essas atitudes traduzem muito um casamento mal resolvido, frustrações e o 
desamor por seus semelhantes, isto é apenas uma justificativa para só querendo 
poupar os filhos das desilusões que elas próprias vivem ou viveram. Para elas a 
felicidade é o mesmo que segurança financeira e nada mais. Essas mães poderosas 
nem sempre e, percebendo o domínio que exercem sobre os filhos, acabam inven-
tando mil desculpas para justificar sua maneira de agir, geralmente dizem: Quem 
ama cuida. Mas na realidade estão desejando controlar o que elas consideram sua 
propriedade: seus filhos. Muitas explicam que querem poupá-los das dificuldades e 
por isso exercem algum controle quando acham que seus filhos não têm maturidade 
necessária para agirem em determinadas situações. Outras ainda agem de forma 
autoritária porque são dependentes dos filhos, não tem vida própria ou por puro 
interesse pessoal. Mães deixem seus filhos aprenderem sozinhos a enfrentar a vida 
e suas dificuldades. Procurem se ocupar com trabalhos interessantes ao invés de fi-
carem reclamando de suas tarefas domésticas. Façam novas amizades e descubram 
um “hobby” que o ambiente doméstico ficará mais leve para todos.

Pensamentos, provérbios e citações

Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.

Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.

Apresse-te a viver bem e pense que cada dia já é uma vida.

Que seja feita a vontade de Deus.

Não desista, se está difícil é porque vale a pena.

Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.

Na natureza, dá-se mais valor ao que é e não ao que deveria ser.

O melhor movimento feminino continua sendo o dos quadris.

Quando a mãe não sabe negar, a criança não saberá dizer sim.
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EXPEDIENTE 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.

Para variar e deixar seu hambúrguer 
ainda mais saboroso, aposte em molhos 
cremosos e fáceis de preparar. Um dos 
mais clássicos é a própria maionese, que 
além de combinar com todos os tipos de 
carne, ainda pode ser base de diversas 
combinações. Pensando nisso, Hell-
mann’s apresenta 3 receitas de molhos 
com maionese para você se inspirar e 
preparar para a turma toda!

MAIONESE COM LIMÃO
E TOMILHO

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 10 minutos
Ingredientes
1 xícara (chá) de maionese HELLMAN-
N´S
1 colher (sopa) de tomilho fresco
1 colher (sopa) de suco de limão
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a maionese 
HELLMANN´S, o tomilho e o suco de 
limão, e misture por 2 minutos, ou até 
ficar homogêneo. Sirva a seguir.

MAIONESE COM PIMENTA 
SÍRIA E HORTELÃ

Rendimento: 6porções
Tempo de preparo: 10 minutos
Ingredientes
1 xícara (chá) de maionese HELLMAN-

Aprenda 3 receitas incríveis de molhos 
com maionese

N´S
meia colher (chá) de pimenta-síria
1 colher (sopa) de folhas de hortelã pi-
cadas
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a maionese 
HELLMANN´S, a pimenta-síria e a hor-
telã, e misture por 2 minutos, ou até ficar 
homogêneo. Sirva a seguir. 

MAIONESE COM MARACUJÁ
E MEL

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 10 minutos
Ingredientes
1 xícara (chá) de maionese HELLMAN-
N´S
1 colher (sopa) de polpa de maracujá co-
ada
1 colher (chá) de mel
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a maionese 
HELLMANN´S, a polpa de maracujá e 
o mel, e misture por 2 minutos, ou até 
ficar homogêneo. Sirva a seguir.
 
Sobre Hellmann´s: Hellmann´s está 
presente no Brasil desde 1962 e oferece 
diversos sabores de maioneses e molhos 
para salada, além de ketchup e mostar-
da. Com produtos simples e versáteis, 
a marca líder de mercado proporciona 
textura diferenciada, sabor e prazer a 
diversas refeições. A marca faz parte da 
plataforma Recepedia, site de receitas 
interativo que inspira tanto quem já cozi-
nha quanto aqueles que estão aprenden-
do. Para mais informações, acesse o site 
de Hellmann’s e confira outras receitas 
no Recepedia. Para mais informações, 
acesse o site. SAC Hellmann´s:  0800-
707-9977 / sac@hellmanns.com.br



Software e Cultura Livres são 
tema de encontro em Ubatuba

Destaque da programação 
é a participação de Jon 
“Maddog” Hall, um dos 
precursores do software 
livre no mundo
O norte-americano Jon 
“Maddog” Hall, diretor 
executivo da Associação 
Linux Internacional e um 
dos precursores do sof-
tware livre no mundo, é 
destaque da programação 
do 1º Encontro Ubatux – 
Software e Cultura Livres, 
que acontece nos dias 7, 8 
e 9 de outubro em diferen-
tes locais de Ubatuba.
O evento reúne comunida-
des locais envolvidas com 
a produção de software li-
vre, equipamentos de har-
dware livre, ciência aberta 

e rádio comunitária, entre 
outros interessados. Ele é 
organizado pela Prefeitura 
de Ubatuba e pelo Linux 
Professional Institute, com 
apoio das empresas SUSE, 
Acesso e Sysvale.
As atividades do 1º En-
contro Ubatux incluem pa-
lestras, provas de certifica-
ção profissional em Linux, 
oficina de artesanato em 
madeira, produção de cer-
veja artesanal e show de 
música.
De acordo com Pedro 
Seno, Secretário Munici-
pal de Tecnologia da In-
formação de Ubatuba, essa 
é uma oportunidade de dar 
visibilidade nacional e in-
ternacional ao trabalho 

de promoção, utilização e 
desenvolvimento de solu-
ções livres que vem sendo 
realizado em Ubatuba.
“É o caso, por exemplo, do 
Ubatux, um sistema ope-
racional livre baseado no 
Linux Ubuntu e desenvol-
vido pela equipe de fun-
cionários de TI da Prefei-
tura de Ubatuba, que vem 
sendo utilizado nos 16 
laboratórios de informá-
tica instalados em nossas 
escolas municipais”, des-
taca Pedro Seno. O even-
to é aberto à participação 
de todos os interessados. 
Para mais informações, 
visite o site ubatec.com.br 
ou mande um e-mail para 
contato@ubatec.com.br.
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Eaton e Maxion abre inscrições para 
cursos de qualificação para jovens

A Eaton, de São José dos 
Campos, e a Maxion, de 
Cruzeiro, estão com ins-
crições abertas para cursos 
de qualificação profissio-
nal para jovens.
Na Eaton, são 20 vagas 
para o curso de Operador 
de Produção Mecânica. 
Para participar, o jovem 
deve residir na região sul 
de São José dos Campos, 
estar no Ensino Médio em 
escola pública e ter entre 
16 e 17 anos.
Os interessados tem até o 

dia 7 de novembro para 
fazer inscrição no site da 
empresa ou retirar a ficha 
de inscrição na portaria da 
fábrica, localizada às mar-
gens da Dutra, altura do 
Km 156. A prova será no 
dia 12 de novembro.
A empresa oferecerá aos 
selecionados bolsa auxílio 
no valor de meio salário 
mínimo, vale transpor-
te, assistência médica e 
odontológica, uniforme, 
material escolar e segu-
ro de vida. Já na Maxion, 

de Cruzeiro, são 20 vagas 
para o curso de ‘Mecâni-
co de Produção e Monta-
gem de Estampados Me-
tálicos’. Para participar, 
o jovem deve ter nascido 
entre janeiro e dezembro 
de 1998, estar cursando 
o 2º ou 3º ano do Ensino 
Médio, ou ter concluído, 
ter renda máxima de R$ 
440,00 por pessoa na fa-
mília, não ser dependente 
de algum funcionário da 
empresa e residir em Cru-
zeiro, Lavrinhas, Pinhei-
ros, Embaú ou Quilombo.
As inscrições podem ser 
feitas na sede da Ma-
xion, localizada na Rua 
Dr. Othon Barcellos, 83, 
Centro. O horário de fun-
cionamento é das 8h às 
12h ou das 14h às 17h. A 
inscrição segue até 28 de 
outubro. A empresa ofere-
cerá bolsa auxílio e outros 
benefícios. Mais infor-
mações pelo número (12) 
3184-1105.

Empreendedores de
Lorena recebem

serviço do Sebrae Móvel

Lorena estará receben-
do na próxima semana a 
equipe do Sebrae Móvel 
que estará na cidade para 
oferecer consultoria de 
empresários e empreende-
dores. A equipe do Sebrae 
estará em Lorena nos dias 
10, 11, 13 e 14 de outubro. 
Na oportunidade, os pro-
prietários de micro e pe-
quenas empresas poderão 
aproveitar para sanar dú-
vidas sobre empreendi-

mentos. O atendimento 
também beneficiará as 
pessoas interessadas em 
abrir o próprio negócio 
tirarem dúvidas com ana-
listas e consultores da en-
tidade.
Os analistas do SEBRA-
E-SP vão orientar sobre 
gestão de negócios, admi-
nistração, planejamento, 
qualidade dos serviços e 
produtos, controle finan-
ceiro e marketing. O Se-

brae Móvel é um projeto 
que visa levar aos empre-
sários uma parte da estru-
tura de atendimento dos 
escritórios regionais.  Para 
participar da ação basta ir 
até o Sebrae Móvel muni-
do da documentação pes-
soal e o CNPJ da empresa.
Os atendimentos estarão 
disponíveis, das 9h às 16h, 
na Praça Marechal Mal-
let (Praça da Estação), no 
Centro.

Governo oferece 17 vagas 
para pessoas com
deficiência no Vale

O Governo do Estado, por 
meio do programa Empre-
ga São Paulo/Mais Empre-
go, comunica 117 vagas 
disponíveis para pessoas 
com deficiência e reabili-
tados pelo INSS no Vale 
do Paraíba. O programa 
trabalha como uma agên-
cia de empregos pública 
e gratuita gerenciada pela 

Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), 
Os interessados precisam 
primeiramente acessar o 
site www.empregasaopau-
lo.sp.gov.br. Em seguida, 
devem criar login, senha 
e informar os dados so-

licitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS, Carteira de Trabalho, 
laudo médico com o Códi-
go Internacional de Doen-
ças (CID) e Audiometria 
(no caso de deficiência 
auditiva). Quem não tiver 
o laudo será orientado no 
próprio PAT sobre como 
proceder para conseguir a 
documentação exigida. 
O cadastramento do em-
pregador também pode ser 
feito pelo do site do Em-
prega São Paulo ou PAT. 
Para disponibilizar vagas 
por meio do sistema, é ne-
cessária a apresentação do 
CNPJ da empresa, razão 
social, endereço e o nome 
do solicitante.
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Empresas prestam contas 
de benfeitorias realizadas 

no Parque Trabiju, em Pinda

O auditório da prefeitura 
de Pindamonhangaba re-
cebeu na terça-feira (4) os 
membros que integram o 
Conselho Gestor do Par-
que Natural Municipal do 
Trabiju. Os presentes pu-
deram conferir a prestação 
de contas das empresas 
que estão trabalhando nas 
obras de melhorias para o 
Parque.  A realização des-
sas obras no local trabalha 
com recurso proveniente 
da Câmara de Compen-
sação Ambiental, na qual 
o Parque do Trabiju foi 
contemplado. A empresa 
Sollus Engenharia, foi a 
primeira a apresentar suas 
obras: reforma da guarita 
da portaria, além da re-
construção de uma casa 
que havia no local, para 
ser transformada em aloja-
mento de pesquisadores. A 
empresa construiu, ainda, 

sala de pesquisas que aten-
derá  estudantes que visi-
tam o local. Tanto o alo-
jamento quanto a sala de 
pesquisas possuem acessi-
bilidade. Em seguida foi a 
vez da Natural Engenharia 
que apresentou um plano 
de utilização e recupera-
ção das trilhas existentes 
atualmente no Trabiju. A 
intenção é, além das me-
lhorias necessárias como 
sinalização, remoção de 
troncos, análise do grau 
de dificuldade das trilhas, 
manutenção de pontes e 
degraus, levar também a 
acessibilidade às trilhas, 
beneficiando tanto as pes-
soas com deficiências 
múltiplas como os idosos 
que visitam o Parque.
A empresa Visão Local foi 
a terceira. A empresa insta-
lou câmeras Full HD pelo 
Parque e luminárias de 

led. Algumas câmeras, in-
clusive, podem ser acessa-
das por meio de um aplica-
tivo de celular, disponível 
somente para os órgãos de 
segurança, e que mostram 
o Parque em tempo real. 
Além das câmeras, estão 
sendo instalados alarmes 
sensoriais que dispararão 
diretamente para as autori-
dades competentes.
Encerrando as explana-
ções, a empresa Mapa To-
pografia detalhou como 
faz o levantamento pla-
nialtimétrico da área de 
uso comum do parque, 
além de todo o levanta-
mento topográfico das tri-
lhas - o que possibilitou 
que hoje existam mapas de 
todas as trilhas do parque 
- e o georreferenciamento 
do perímetro do Parque, 
para a definição do tama-
nho real do Parque.

Curso gratuito para gestantes 
acontece no Shopping Pátio Pinda
As inscrições são gratuitas 
e o encontro abordará cui-
dados com a saúde da mãe 
e do bebê, dicas de ama-
mentação e muito mais
No dia 13 de outubro, das 
18h30 às 22h, o Shopping 
Pátio Pinda, em parceria 
com o Criogênesis, pro-
move o Curso de Gestan-
te, que acontecerá men-
salmente. Cuidados com 
a saúde da gestante e do 
bebê, dicas de amamen-
tação, alimentação e ba-
nho da criança e anestesia 
adequada para o parto são 
alguns dos assuntos que 
serão ministrados no au-
ditório do centro de com-
pras e lazer. “O principal 
objetivo do evento é ofe-

recer às mães informações 
quanto aos cuidados ne-
cessários para que a crian-
ça possa nascer e crescer 
forte e saudável”, afirma a 
enfermeira Valéria Fabbri, 
uma das responsáveis pelo 
curso.
Os interessados em par-
ticipar devem confirmar 
presença enviando um 
e-mail para eventos@crio-
genesis.com.br ou entran-
do em contato com os or-
ganizadores pelo telefone 
0800 773 21 66. A inicia-
tiva é totalmente gratuita.
 Shopping Pátio Pinda
Construído em uma área de 
120 mil metros quadrados, 
o Shopping Pátio Pinda é 
resultado de um investi-

mento de R$ 150 milhões 
e já se consolidou como 
um espaço de compras, 
lazer e convivência para 
moradores de Pindamo-
nhangaba e região. O em-
preendimento gera cerca 
de 2.400 empregos diretos 
e indiretos e oferece uma 
infraestrutura com mais de 
130 lojas – cinco âncoras 
e duas megalojas –, quatro 
salas de cinema da rede 
Cineflix, sendo 2 salas 3D, 
uma diversificada praça de 
alimentação, supermerca-
do e ainda 1.300 vagas de 
estacionamento. Inaugura-
do em 21 de novembro de 
2013, o empreendimento 
é administrado pela AD 
Shopping.


