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A GAzetA dos Municípios

Programa Nosso Bairro 
realiza formatura de  
oficinas de centros  

comunitários em Pinda

Teatro Galpão terá  
espetáculo nesta  
semana em Pinda

 Nesta quinta-feira 
(9), às 9 horas, o Progra-
ma Nosso Bairro realiza a 
formatura dos 800 alunos 
participantes das oficinas 
de artesanato nos centros 
comunitários. Foram 20 
opções em cursos, em 41 
bairros. Todos os forman-
dos serão reunidos no gi-
násio da Associação Atlé-
tica Ferroviária.
 Além da exposição 
do artesanato produzido 
nas oficinas, o evento terá, 
ainda, uma apresentação 
de teatro sobre a dengue 
e uma apresentação de 
dança de rua. Em seguida, 
serão entregues os certifi-
cados a todos os partici-

 O Teatro Galpão 
recebe, nesta quinta-feira 
(9), às 20 horas, o espetá-
culo “Sonhos Roubados”, 
da Cia Teatro da Cidade, 
de São José dos Cam-
pos, por meio do Proac.  
 Entrada gratuita, 
mas os ingressos devem 
ser retirados a partir das 
19 horas, na bilheteria do 
Teatro.

pantes.
  As aulas foram rea-
lizadas nos seguintes bair-
ros: Alto Cardoso, Bela 
Vista, Campinas, Santana, 
Jardim Regina, Castolira, 
Laerte Assumpção, Bon-
sucesso, Karina / Ramos, 
Andrade, Santa Cecília, 
Parque das Palmeiras, 
Maçaim, Jardim Eloyna, 
Pasin, Feital, São Judas 
Tadeu, Oliveiras, Cidade 
Nova, Cruz Pequena, Pi-
racuama, Bosque, Cerâ-
mica, Vila São Benedito, 
Morumbi, Vilça São Pau-
lo, Vale das Acácias, Vila 
Suíça, Parque São Domin-
gos, Araretama, Maricá, 
Crispim, Campos Maia, 

Um melodrama dell’ar-
te foi recriado a partir de 
pesquisa histórica sobre 
fatos verídicos ocorridos 
em São José dos Campos, 
principalmente, no tempo 
do Sanatório Vicentina  
 Aranha. São acon-
tecimentos do passado, 
agora narrados, cantados 
e teatralizados por quatro 
atores que vivem perso-

Jardim Rezende, Goiabal, 
CCI Vila Rica, Padre Ro-
dolfo, Ribeirão Grande, 
Cidade Jardim, Terra dos 
Ipês e Triângulo.
 Os cursos ofere-
cidos foram: Reciclagem 
com papel, pintura em 
tela, pintura em vidro, 
tricô com fuxico, crochê, 
ponto cruz, patch aplique, 
pintura em tecido, artesa-
nato com MDF, macramê 
com sianinha, trançado em 
fitas, bonecas de pano, pa-
tchwork embutido, chine-
los decorados, arranjo com 
flores, biscuit, bijuteria, 
decoração com EVA, arte-
sanato com Lycra, tapetes 
com Lycra.  

nagens marcantes, sob no-
mes fictícios que nublam 
e fantasiam a realidade de 
outrora.
 Hoje, mostrado 
sob o prisma do melodra-
ma circense, onde o riso 
e o choro andam juntos, o 
espetáculo pretende agra-
dar, divertir e, ao mesmo 
tempo, emocionar públi-
cos de todas as idades. 

Após sucesso da  
Virada, Taubaté recebe 

Circuito Cultural  
Paulista em junho

 Com a missão de 
ampliar o acesso à cultura 
de forma descentralizada, 
o Governo do Estado de 
São Paulo e a Prefeitura 
de Taubaté apresentam no 
próximo dia 19 de junho 
(domingo), o Circuito 
Cultural Paulista, em 
Taubaté. O evento 
acontece na Avenida do 
Povo, a partir das 16h.
 A cantora Maria 
Gadú faz o principal show 
do dia, às 16h30. Mas o 

domingo também conta 
com a abertura de palco, 
às 16h, com Peleco Voz e 
Violão, e após a atração 
principal, a festa prosse-
gue com as bandas Twyla, 
às 18h, e Mil Volts, às 19h.
 Ao longo do ano, 
cada cidade parceira do 
circuito recebe um espetá-
culo por mês, de março a 
junho e de agosto a 
novembro, de forma a 
compor temporadas 
artísticas que 

movimentam a vida 
cultural dos mais de 100 
municípios participantes, 
valorizando os teatros e 
centros culturais locais, 
além de espaços alternati-
vos.
 O Circuito Cultu-
ral Paulista é um dos mais 
importantes programas de 
difusão cultural e de 
formação de plateias 
dentre os mantidos pela 
Secretaria da Cultura do 
Estado.

Prova Pedestre do  
Geninho 2016 em  

Tremembé

 Últimas inscrições 
para a XIX Prova Pedes-
tre Francisco Eugênio da 
Costa,  conhecida popular-
mente como “Corrida do 
Geninho”.
 O evento organiza-
do pelo Secretaria de Es-
portes da Prefeitura Muni-
cipal da Estância Turística 
de Tremembé, acontece no 
domingo, dia 19 de junho, 
às 8h, com concentração 
na Praça da Estação.
As inscrições somen-
te podem ser feitas pelo 
site http://sites.minha-
sinscricoes.com.br/XI-
X C o r r i d a d o G e n i n h o 

 No dia 18 de ju-
nho, sábado, os atletas de-
vem comparecer a Praça 
da Estação para retirada do 
número de peito  das 09h 
às 13h e domingo dia 19, 
das 6h às 7h30.
 As categorias ini-
ciantes (até 15 anos), pré-
mirim e mirim masculino 
e feminino possuem o per-
curso com 2Km e farão a 
largada da prova às 8h00.
As categorias adulto tem 
um percurso de 5Km com 
largada e chegada na Praça 
da Estação, variando entre 
ruas e avenidas da cidade 
em asfalto e calçamento de 

pedras.
Os atletas menores de 18 
anos só poderão participar 
da Prova Pedestre Geni-
nho mediante autorização 
dos pais, técnicos ou res-
ponsáveis.
 Os atletas melho-
res colocados do 1º ao 
3ºlugares, categoria 5KM 
e 2km, Masculino e Femi-
nino, serão contemplados 
com troféus, e medalhas 
de participação a todos 
atletas.
 Outras informa-
ções também podem ser 
obtidas pelo telefone (12) 
3607-1004 ou 3672-4760.
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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

Curiosidades

A história do Papai Noel

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou 
o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era representado com uma 
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast 
criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse 
mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho de presente 
para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita 
o Pólo Norte e, com um trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante 
as festas natalinas. Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

 
 
Humor

Classificados

Vendo um jazigo quase usado, pronto para receber a qualquer momento. Vista definiti-
va para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de arrombamento. Acompanha 
uma caixa de foguetes e um engradado de cerveja. Motivo da venda: a minha sogra 
escapou, mais uma vez, do enfarto e o médico garante que ela viverá por muitos e 
muitos anos... ainda.
***
Manoel entra no restaurante e pede:
- Por favor, me sirva uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! O senhor é português...
- Como descobriste? Foi por causa do meu sotaque ou pelo fato de eu ter pedido uma 
bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É por que aqui é o McDonald’s...
***
Duas loiras estão em uma biblioteca e uma delas diz:
- Amiga! Olha aqui está escrito que o oxigênio foi descoberto pelo farmacêutico sueco 
Carl Wilhein Scheele.
- Nossa! Exclama a outra. E antes disso, como é que as pessoas respiravam?
***
O ceguinho está parado na esquina, aguardando para atravessar a rua, quando um ca-
chorro chega e faz xixi em sua perna. Ao sentir o líquido escorrendo-lhe pela perna, 
ele imediatamente enfia a mão no bolso, tira uma bolacha e oferece ao cachorro. Ao 
ver aquela cena, uma senhora observa:
- Quanta bondade! O cachorro urinou em sua perna e ainda o senhor lhe oferece uma 
bolacha?
E o ceguinho responde:
- Eu estou querendo saber onde é a cabeça dele para lhe dar uma paulada com minha 
bengala nesse desgraçado...

 
Mensagens 

Se buscais saúde, não fale em doenças com exagero.
Se procuras a paz, esqueça as guerras.
Se te esforças no perdão, por que lembrar as ofensas?
Para que valorizar as tristezas, se fostes feito para as alegrias.
Não haverá ódio onde vibra o amor.
***
Não significa que você é falso, quando você é legal com alguém que você não gosta. 
Significa que você é maduro o suficiente para gostar da pessoa e dizer: te adoro amigo. 
Isso é falsidade. Educação não, educação é uma dádiva que certamente te dá dignidade 
diante de qualquer desaforo.
***
Ás vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados 
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou in-
segurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma reação 
comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e não a veloci-
dade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, 
encontra-se na direção nos perdemos, mas encontraremos o caminho de volta. Pois 
parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim 
mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É 
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que estejamos 
regredindo, estamos consolidando, descansando. O progresso não é linear. Podemos 
ter avançado muito no que diz respeito à caridade e à compreensão, mas somos prin-
cipiantes em relação à raiva e à paciência. É importante não se exigir demais. Se não 
focarmos nos julgando e nem permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos 
frustrados.

 
 
Pensamentos, provérbios e citações

Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
Homens são como vinho, a idade azeda os maus e apura os bons.
A noite todas as pardas são gatas.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
Mais importante que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.

MISCELÂNEA 1ª Edição do Festival CMG 
traz Cinema, Música e  

Gastronomia para Taubaté

 Taubaté recebe no 
próximo dia 26 de junho, 
das 15h às 21h, a 1ª edição 
do Festival CMG (Cine-
ma, Música e Gastrono-
mia), na Avenida do Povo. 
Patrocinado pela Comgás, 
com apoio do Ministério 
da Cultura e da Secretaria 
de Turismo e Cultura da 
Prefeitura, o festival é um 
evento multicultural itine-
rante e gratuito, que tem 
como fio condutor apre-
sentações ao ar livre de 
filmes e  bandas tocando 
suas trilhas sonoras, além 
de workshop de cinema e 
gastronomia, disponibi-
lizada por parcerias com 
Food Trucks.
 Um caminhão
-palco com 14 metros de 
comprimento, adaptado 
para receber projeções de 
cinema e se transformar 
em um palco para shows, 
apresenta o filme “Maria 
Antonieta” (Sofia Coppo-
la, 2006). A produção, um 
clássico do cinema con-
temporâneo, é uma eletri-
zante e intimista narrativa 
sobre a turbulenta vida da 
monarca, abordando so-
bre as intersecções entre 
moda e política. Sentindo-
se isolada numa corte real 
recheada de escândalos e 
intrigas, Maria Antonieta 
desafia a realeza e os ple-
beus ao viver como uma 
estrela do rock, o que ser-

viu apenas para selar seu 
destino.
Antes da projeção, o ca-
minhão apresenta o show 
da banda paulistana Ted 
Marengos, que além de to-
car músicas que compõem 
a trilha sonora do filme, 
promete levar ao palco um 
repertório animado, com 
músicas conhecidas pelo 
grande público, e repertó-
rio original. Entre músi-
cas que compõem a trilha 
sonora do filme “Maria 
Antonieta”, estão suces-
sos como “New Order – 
“Ceremony”; The Strokes 
– “What Ever Happened”;  
BowWowWow – “I want 
Candy”.
 O Festival CMG 
também proporciona aos 
interessados um workshop 
intensivo sobre linguagem 
cinematográfica com di-
reito a certificação. 
 Ministrada por 
mestres e doutores da Uni-
versidade de São Paulo – 
Mariella Augusta, Maurí-
cio Taveira e Flávio Villar 
Fernandes, a atividade é 
dividida em três aulas com 
duas horas de duração 
cada. O workshop será re-
alizado no próximo dia 25 
de junho, a partir das 14h, 
no Centro Cultural Muni-
cipal. As inscrições estão 
abertas e devem ser rea-
lizadas através do e-mail: 
workshop@festivalcmg.

com.br (40 vagas).
 O Centro Cultural 
de Taubaté fica na praça 
Cel. Vitóriano, 1, no Cen-
tro. O telefone do local é 
o: (12) 3625-5140.
Aula 1: Narrativa – 14h às 
16h – Ministrado por Ma-
riella Augusta,  o encontro 
aborda os diferentes tipos 
de narrativas exploradas 
no cinema, também são 
discutidas as funções dra-
máticas de um filme, os 
gêneros cinematográficos 
e a história das emoções.
Aula 2: Linguagem cine-
matográfica – 16h30 às 
18h30 – Ministrada por 
Maurício Taveira, a ativi-
dade tem foco na análise 
dos elementos que com-
põem a linguagem de um 
filme, apresentando os di-
ferentes tipos de planos, 
cenas, sequências, enqua-
dramentos e movimentos 
de câmera.
 Aula 3: Música e 
trilha sonora – 19h às 21h 
– Flávio Villar Fernan-
des ministra o workshop, 
que aborda a importância 
da trilha sonora em uma 
obra audiovisual. Compo-
sição de trilhas originais, 
composições de trilhas 
sonoras, escolha de músi-
cas, sonoplastia, além dos 
procedimentos, métodos 
e técnicas são alguns dos 
tópicos a serem apresenta-
dos.



página 3A GAzetA dos Municípios09 de junho de 2016

EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO

O Município de Redenção da Serra, através da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, torna público que, no período de 10, 13 e 14 de junho de 2016,  das 09:00 
às 11:00 e das 13:00 às 16:00, estarão abertas as inscrições ao processo seletivo 
para contratação temporária de Professor de Educação Especial, Auxiliar de Enfer-
magem (PSF) e Enfermeiro Padrâo (PSF). O edital, na íntegra, estará disponível no 
site: www.redencaodaserra.sp.gov.br e os contatos poderão ser feitos por meio 
dos telefones: (12) 3676-1600.

Ricardo Evangelista Lobato - Prefeito Municipal.

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Escola de Beleza forma
40 auxiliares de

cabeleireiros em Pinda
 Nesta semana, o 
Fundo Social de Solidarie-
dade e a Prefeitura de Pin-
damonhangaba realizam 
a formatura de 40 alunas 
do curso de auxiliar de ca-
beleireiros, integrante do 
programa Escola de Bele-
za.
 A cerimônia será 
no Centro Educacional 
Municipal “Maria Sacra-

mento da Silva”, na rua 
Francisco Joaquim de Oli-
veira Filho, 465, Momba-
ça.
 Durante os cursos 
da Escola de Beleza, os alu-
nos aprendem técnicas de 
corte, coloração, maquia-
gem, manicure, depilação 
e design de sobrancelha. 
 A formação profis-
sional conta com 80 horas 

de aulas teóricas e práticas 
e oferece, além das técni-
cas específicas, dicas de 
postura profissional, aten-
dimento ao público, moti-
vação e como administrar 
a própria carreira profis-
sional.
Com a formatura dessa 
turma, novas vagas deve-
rão ser abertas, em breve.

Biblioteca realiza sessão de 
cinema em Pinda

 De 24 a 31 de 
maio, a Biblioteca Pública 
Municipal “Ver. Rômulo 
Campos D´Arace” recebeu 
alunos de várias escolas 
municipais para a “Sessão 
de Cinema na Biblioteca”. 

No projeto, foram apre-
sentados os filmes: Kirku 
e a Feiticeira,    
    O Jardim Secreto, Robin 
Hood e A Princesinha, de 
acordo com a escolha dos 
alunos e professores.

  De acordo com os 
organizadores do evento, 
as crianças ficaram encan-
tadas com os filmes, que 
transmitiram, todos, uma 
bela mensagem aos estu-
dantes

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura 
de Pregão N°018/2016. Objeto: Registro de preços para aquisição de Materiais de 
Utensílios, Equipamentos, Asseios e Afins. Inicio da Sessão: 22/06/2016 às 09:30hs 
– Local: P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – Edital na inte-
gra www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N°029/2016 - Objeto: Contratação de Proje-
to Executivo, Obra de Infraestrutura e Instalação de Câmeras de Monitoramento 
(Perímetro Urbano de São Luiz do Paraitinga e Distrito de Catuçaba e Acessos a 
Pontos Turísticos). Data da realização: 23/06/2016 às 09:30 hs. Local da realização: 
P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital 
na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.

Alckmin assina convênios 
com municípios do

Vale do Paraíba
 Ao todo foram li-
berados R$ 9,5 milhões 
para 50 Prefeituras de todo 
o Estado.  O governa-
dor Geraldo Alckmin assi-
nou nesta quarta-feira, 8, o 
décimo quarto lote do ano 
de convênios com municí-
pios paulistas. Ao todo, fo-
ram celebrados 53 acordos 
com 50 prefeituras do Es-
tado. O investimento total 
foi de R$ 9.473.179,93.
 Durante a cerimô-
nia, o governador destacou 

que a parceria entre Estado 
e municípios é fundamen-
tal para o desenvolvimen-
to regional.  “O melhor 
caminho para a melhoria 
da qualidade de vida da 
população está na descen-
tralização dos recursos 
com a geração de emprego 
e renda diretamente nas ci-
dades”, afirmou.
 Todos os convê-
nios foram firmados por 
meio da secretaria da Casa 
Civil e os recursos serão 

aplicados para realização 
de obras de infraestrutura 
urbana, construção de gal-
pões, praças, centros mul-
tiuso, ciclovias, ilumina-
ção pública e reformas de 
equipamentos esportivos e 
culturais.
 Desde o início do 
ano, o Governo do Esta-
do já firmou 565 convê-
nios com 346 municípios 
paulistas, totalizando R$ 
652.941.294,33 em inves-
timentos.

Campeonato escolar
de esportes no

‘João do Pulo’ em Pinda
 Nesta quinta-feira 
(9), às 9 horas, tem o iní-
cio o campeonato esco-
lar de esportes no Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira – João do Pulo. 
A competição é uma re-
alização da Secretaria de 
Educação do Estado, em 
parceria com a SEJEL – 
Secretaria de Esporte, La-
zer e Juventude, através do 
Núcleo Oficina Pedagógi-
ca de Educação Física do 
Estado. A Prefeitura ce-
deu a pista de atletismo do 

João do Pulo, as quadras 
do Luís Caloi  e a quadra 
do Jardim Eloyna para a 
realização do campeonato.
Nesta quinta-feira (9), 
acontecerá a fase regio-
nal mirim de atletismo no 
João do Pulo e na terça-
feira (14), acontece a fase 
regional da categoria in-
fantil, no mesmo local.
No dia 20,  serão os jogos 
de tênis de mesa no Luís 
Caloi e futsal no Jardim 
Eloyna.
 Na terça- feira 

(21),  é a vez do voleibol 
na quadra do Jardim Eloy-
na.  Na quarta (22),  bas-
quete no João do Pulo e 
handebol no Jardim Eloy-
na.
 Os atletas da ci-
dade estarão partici-
pando da competição,  
cada um defendendo a 
sua escola. Os vence-
dores dessa competi-
ção se classificam para 
a final estadual dos  
Jeesp - Jogos Escolares do 
Estado de São Paulo.

Vaga de Emprego

Armador de ferragem
Com experiência, preferência residir em Tremembé 

Empresa NADAI: Tel.: (12) 3633-4454 
Bairro: Caminho novo. Rua Maria do Carmo Ribeiro n° 2490 

E-mail: nadaitaubatevendas@uol.com.br

OPORTUNIDADE DE GRADUAÇÃO
GRATUITA EM NOSSA REGIÃO!

A UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) está com inscrições 
abertas para o vestibular 2016 para os cursos de graduação de Engenharia de Com-
putação e Engenharia de Produção, nos polos de São José dos Campos, Pindamo-
nhangaba e Cruzeiro confira as vagas disponíveis no site da UNIVESP.
Atenção as inscrições vão até o dia 13 de junho e podem ser realizadas via internet. 
A taxa é de R$ 67,90. Os cursos, com duração de 5 anos, são gratuitos.
Para saber mais acesse: www.univesp.br/vestibular
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Biblioteca inicia  
Circuito de Recitais  

em Pinda

 O espaço cultural 
no saguão da Prefeitura re-
cebe, neste mês de junho, 
uma exposição com as 
ilustrações dos integran-
tes da Imago Academia de  
Artes e Design em Pinda. 

As imagens podem ser 
conferidas até o dia 31 de 
junho, das 8 às 17h. Entra-
da gratuita.
     As exposições 
no saguão da Prefeitura 
são mensais e organiza-

das pelo Departamento 
de Cultura, além de ser 
uma oportunidade para os 
artistas da cidade mostra-
rem seu trabalho e para a  
população conhecer a pro-
dução artística local.

Categorias de base do  
Taubaté seguem bem  

nos Estaduais Nadadores de Caraguá se 
destacam no Campeonato 

Brasileiro

 As categorias de 
base do Taubaté seguem 
com boas campanhas nos 
campeonatos estaduais.  
 No último final de 
semana, o sub 15 venceu 
o União Mogi, por 3 a 1, 
após sair atrás no marca-
dor, e manteve a liderança 
do grupo 8. Líder com 19 
pontos em oito partidas, 
o Burrinho tem um duro 
duelo no próximo sába-
do, dia 11, quando recebe 

 Os atletas Ca-
raguatatuba, Leonardo 
Gonçalves Oliveira e Ma-
ria Fernanda Schimidt, a 
“Mafê”, foram medalhas 
de ouro e bronze, res-
pectivamente, na 3ª Eta-
pa do XXI Campeonato 
Brasileiro de Maratonas 
Aquáticas. Os nadadores 
competiram na prova dos 
10Km no último domingo 
(5), na praia de Munbuda, 
em Guarujá. O clima frio e 
chuvoso, e as desistências 
por hipotermia marcaram 
a etapa.
 Leonardo Gon-
çalves Oliveira cruzou a 
linha de chegada em 1º 
lugar, com o tempo de 
1h55’42”. A nadadora 
Maria Fernanda Schimi-
dt  concluiu o percur-
so na 3ª colocação, com 
2h01’20”. Os dois disputa-
ram na categoria Infantil.  
 O atleta Carlos 
Eduardo Aguiar terminou 
em 6º lugar no Juvenil, 

o segundo colocado Fla-
mengo, às 9h, no Clube da 
Volkswagen.
 No sub 17, o time 
bateu o mesmo União 
Mogi por 5 a 2. Com a vi-
tória, o Taubaté chegou ao 
segundo lugar do Grupo 8, 
com 18 pontos, atrás ape-
nas do líder Corinthians. 
O time já abriu 11 pontos 
para o quarto colocado, 
primeiro time fora da zona 
de classificação, e no sá-

com 1h56’23”. Oito nada-
dores representaram a Se-
cretaria de Esportes de Ca-
raguá  na prova, formada 
por percursos de 10km e 
5km de distância. A equi-
pe é treinada pelos profes-
sores João Flávio Godói, 
“João Baduca”, e Rafael 
Sousa Santos. O professor 
Camillo Furlan coordena a 
modalidade.
 A 3ª Etapa do XXI 
Campeonato Brasileiro de 
Maratonas Aquáticas foi 
organizada pela Confede-
ração Brasileira de Des-
portos Aquáticos, em par-
ceria com a Prefeitura de 
Guarujá.
 Agenda do final de sema-
na
 Trinta e oito atletas 
da Secretaria de Esportes 
de Caraguá competem na 
6° Etapa do Circuito de 
Maratonas Aquáticas nes-
te domingo (12), na Praia 
Grande (Balneário dos 
Trabalhadores), em São 

bado, dia 11, às 10h45, en-
frenta o Flamengo.
 A única derrota do 
final de semana veio com 
a equipe sub 20, fora de 
casa, onde os taubateanos 
perderam do Bragantino 
por 3 a 1. Mesmo com o 
revés, o Burrinho ocupa a 
quinta colocação do Gru-
po 3, e na próxima rodada 
tenta a recuperação con-
tra o Corinthians, em São 
Paulo.

Sebastião. O grupo é co-
mandado pelos professo-
res Mara Berthoud e Rafa-
el Sousa.  
 Os nadadores Lu-
cas Rocha e Bruno Vag-
marker competem no 
Campeonato Paulista Ju-
nior e Sênior de Inverno 
- XVII Troféu Salvador 
Granieri Sobrinho, em São 
Caetano do Sul, no ABC. 
O torneio começa na sex-
ta-feira (10) e enceram no 
domingo (12), no Con-
junto Aquático Leonardo 
Sperate.
O 1º Festival Unificado 
Olimpíadas Especiais Bra-
sil de Atletismo, Natação 
e Futsal será neste sábado 
(11), das 8h30 às 15h no 
Centro Esportivo Muni-
cipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug), no Jardim Bri-
tânia, em Caraguatatuba. 
Nadadores da categoria 
ACD (Atleta com Defici-
ência) da região são espe-
rados para o evento.

Taubaté recebe 4ª  
Etapa do Circuito de  

Xadrez Escolar
 Taubaté foi sede 
da 4ª Etapa do Circuito de 
Xadrez Escolar no último 
final de semana. O even-
to, que aconteceu no Sesc, 
foi organizado pela Asso-
ciação Valeparaibana de 
Xadrez, em parceria com 
a Secretaria de Esportes e 
Lazer, e contou com qua-
se 30 jogadores de várias 
escolas do município. A 
competição contou com as 

categorias sub 10, 12, 14 e 
Livre masculino e femini-
no.
 Na categoria sub 
10 feminino, a campeã 
foi Victoria Fernandez do 
Colégio Objetivo, na ca-
tegoria sub 10 masculino, 
o campeão foi Pedro Fer-
nandez do também Colé-
gio Objetivo. Já catego-
ria sub 12, o destaque foi 
Guilherme Pereira Dias do 

Colégio Progressão.
 Na categoria sub 
14 feminino, a campeã foi 
Joice Carvalho da escola 
municipal Sedes, na cate-
goria sub 14 masculino, o 
campeão foi Breno Olim-
pio do Colégio Anchieta, 
na categoria livre, o cam-
peão foi Erick Alexandre 
Ramos.
 A 5ª etapa será rea-
lizada no mês de agosto.

Ubatuba abre  
consulta pública online 
para o Plano Municipal 

de Cultura
 Cidadãos ubatu-
benses e integrantes da 
cena cultural da cidade po-
derão apresentar sugestões 
e melhorias para a elabora-
ção do PMU – Plano Mu-
nicipal de Cultura.
 O documento vai 
orientar as políticas cul-
turais no município de 
Ubatuba pelos próximos 
dez anos.     
 A minuta apre-
sentada é composta por 
19 metas e 10 diretri-
zes para serem efetiva-
das no setor durantes 
os próximos dez anos. 
A consulta pública online 

receberá contribuições até 
23 de junho.
 Construída a partir 
de um amplo processo de 
participação social, a pro-
posta de texto aproveita 
importantes contribuições 
deliberadas nas Conferên-
cias Municipais de Cultu-
ra já realizadas em 2009, 
2012, 2013 e 2015. Todo 
o processo foi coordena-
do pela FundArt – Funda-
ção de Arte e Cultura de 
Ubatuba em parceria com 
o Conselho Municipal de 
Política Cultural.
 Quando aprova-
do, o Plano Municipal de 

Cultura será o instrumen-
to orientador das políticas 
públicas culturais de cur-
to, médio e longo prazo.  
 A criação deste ins-
trumento é um dos compro-
missos gerados pela ade-
são do município ao SNC 
– Sistema Nacional de 
Cultura, política que visa 
integrar a gestão pública 
cultural em âmbitos fede-
ral, estadual e municipal.  
 A minuta está dis-
ponível online pelo link 
http://minutas.ubatuba.sp.
gov.br/pmc/ . Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3833-7000 ou 3833-7001

Novo Posto de Saúde  
começa a funcionar na  
Estufa II em Ubatuba

 O novo posto de 
saúde da Estufa II come-
çou a funcionar nos últi-
mos dias. Localizada na 
rua Ary Vieira, uma das 
principais da comunidade, 
a unidade de saúde funcio-
na agora em uma casa am-
pla e reformada.
 De acordo com a 
equipe da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, o novo 
posto conta com uma 
equipe completa de Estra-
tégia de Saúde da Família, 
que inclui uma médica 
cubana do programa Mais 
Médicos, dra. Evelyn Ma-
riliano, com avaliação ex-
tremamente positiva entre 
a população.
 “A equipe inclui 

ainda uma enfermeira, um 
agente comunitário e uma 
técnica de enfermagem”, 
explica Creuza dos Santos, 
secretária municipal de 
Saúde. “O postinho fun-
ciona nos dias de semana, 
das 7 horas às 17 horas”, 
informa a secretária.
Ainda de acordo com 
Creuza, o antigo posto da 
comunidade, localizado 
na rua Italgino Manoel 
Oliveira, continua aberto 
e também conta com uma 
equipe de ESF.
 “O antigo posto 
abrigava duas equipes e 
acabou ficando pequeno. 
Depois de uma mobili-
zação dos funcionários, 
conseguimos mudar uma 

das equipes para essa nova 
casa. Quero ressaltar que 
esta é uma conquista dessa 
equipe, muito competente 
e dedicada”, ressalta San-
tos.
 Já o prefeito Mau-
ricio reafirma a prioridade 
da sua gestão na área da 
Saúde e comemora os re-
sultados positivos.   
      “Em 2013, encontra-
mos um SUS ubatubense 
com muitos problemas, 
praticamente em colapso. 
Priorizamos o setor, que 
era nossa principal bandei-
ra, e os esforços vem dan-
do resultado. A cada dia 
vemos a população mais 
satisfeita”, disse o prefei-
to. 


