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A GAzetA dos Municípios

Biblioteca realiza feira 
de troca de livros  

em Pinda

Projeto Casa Verde  
promove acampamento  

sobre educação  
ambiental em Pinda

Ciclismo de Pinda fica 
com o vice em Paraty

 A Biblioteca Pú-
blica Municipal “Ver.  
 Rômulo Campos 
D´Arace” realizou, no 
domingo (29), mais uma 
feira de Troca de Livros 
“Seu Livro, Meu Livro”.  
Além das trocas, o evento 
participou do Dia do Brin-
car, realizado em parceria 
com o Departamento de 
Cultura, que tece conta-
ções de histórias e brinca-

 A equipe do Proje-
to de Educação Ambiental 
Casa Verde promoveu o 
3º AcampaVerde para os 
alunos do Curso Ecolo-
gistas do Futuro, duran-
te os dias 3 e 4 de junho.  
 O curso é ofe-
recido pela unidade às  
crianças da Vila São Bene-
dito e arredores, no horá-
rio inverso ao período de 
aula.
 O 3º AcampaVer-
de foi planejado com o 
intuito de trabalhar com 
as crianças de uma forma 
diferenciada e prazerosa, 
sendo uma oportunidade 

 No domingo (5), o 
ciclista Maurício Salgado 
participou da competição 
X Terra Paraty RJ 2016, na 

deiras.
 De acordo com os 
organizadores da feira de 
troca de livros, o evento 
foi movimentado, com a 
participação de pessoas 
de Pindamonhangaba e 
de cidades vizinhas, o que 
demonstra o interesse de 
muitas pessoas pela leitu-
ra.
 As feiras de tro-
cas de livros são realiza-

de mostrar a importân-
cia do trabalho em equi-
pe. Também se buscou 
estimular características 
como companheirismo, 
solidariedade, autonomia, 
integração, socialização e 
responsabilidade.
 Segundo a equi-
pe do projeto, a partir 
das 20h da sexta-feira (3) 
foram desenvolvidas di-
versas atividades como: 
brincadeiras antigas, di-
nâmicas com temas am-
bientais e sessão cinema. 
 Após as atividades, 
as crianças foram incenti-
vadas a darem seus depoi-

cidade de Paraty e trouxe 
o troféu de segundo lugar 
para Pinda.
 Maurício competiu 

das no quarto domingo 
de cada mês, na sede da 
Biblioteca, no Bosque. 
 A próxima está 
marcada para o dia 26 de 
junho, das 8 às 17 horas, 
com entrada gratuita.
 Para participar, 
basta levar seus livros 
para trocar com outros do 
acervo da biblioteca ou de 
leitores participantes da 
feira. 

mentos e refletirem sobre 
suas ações em relação aos 
cuidados com o planeta. 
 A equipe também 
afirma que as atividades 
foram de grande impor-
tância para alunos e equi-
pe, pois foi observado que 
as crianças demonstraram 
senso de trabalho em equi-
pe, entre outras qualida-
des, cumprindo os objeti-
vos do acampamento.
 O Projeto Edu-
cação Ambiental Casa  
Verde faz parte da Se-
cretaria de Educação e 
Cultura da Prefeitura de  
Pindamonhangaba.

a prova MTB CUP PRO, 
que tem o percurso de 40,5 
KM, pela categoria mas-
culino de 40 a 44 anos.

Prefeitura de Tremembé 
realiza última audiência 

pública sobre  
Mobilidade Urbana

 A Prefeitura de 
Tremembé realizou na 
noite da última quarta-fei-
ra (08) na Câmara Munici-
pal audiência pública para 
apresentação do relatório 
final do Plano Municipal 
de Mobilidade Urbana, 
documento que concentra 
iniciativas de curto, médio 
e longo prazos visando o 
desenvolvimento do se-
tor nos próximos 15 anos.  
 O objetivo foi de 
melhorar o deslocamen-
to e o transporte urbano. 
Elementos como acessibi-
lidade, ciclovias, ciclofai-
xas, transportes públicos, 
regulamentação das vias, 
calçadas, conscientização 
de pedestres e motoris-
tas, transporte intermo-
dal, entre outras questões 
relativas a circulação de 
pessoas, veículos e cargas, 
foram contempladas no 
Plano.
 A participação po-
pular foi fundamental na 

formulação do Plano. Pro-
postas preliminares foram 
elaboradas pelo IPPLAN 
(Instituto de Pesquisa, 
Administração e Planeja-
mento), que coordena o 
documento em parceria 
com a Secretaria de Plane-
jamento Urbano da Prefei-
tura. Estes projetos foram 
pensados com base nas 
características geográficas 
e socioeconômicas de Tre-
membé.
Entenda
 A mobilidade ur-
bana é uma necessidade 
da população e se apre-
senta como um grande 
desafio na maioria das ci-
dades de todo o mundo. 
 O deslocamento de 
pessoas em busca de bens 
e serviços de qualidade, 
oportunidades de qualifi-
cação e empregos, é coti-
diano. Para que estas ati-
vidades sejam realizadas 
com mais conforto e quali-
dade, a população precisa 

de transporte e mobilidade 
que lhe dê suporte da ma-
neira mais eficiente possí-
vel.
 Assim, a Política 
Nacional de Mobilidade 
Urbana (Lei 12.587/12) 
determinou que o repas-
se de recursos federais 
para a mobilidade só 
ocorrerá quando o mu-
nicípio tiver elaborado 
seu Plano de Mobilidade.  
 Com isso, o Plan-
Mob definirá propostas 
e diretrizes, também em 
formato de lei, para que 
Tremembé tenha uma me-
lhor mobilidade, seguindo 
o que já determina o Plano 
Diretor Municipal. Assim, 
os recursos são usados de 
forma correta, com as re-
ais necessidades e dinâmi-
ca da cidade.
Clique no link a seguir 
para conhecer a proposta 
do plano AudienciaPubli-
ca_PlanMob_TBE_FI-
NAL_
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(Ao lado do campo de futebol).
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públicas
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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 Caraguá promove ação em 
alusão ao Dia Mundial de 

Combate à Violência contra a 
Pessoa Idosa 

 Para marcar o Dia 
Mundial de Combate à 
Violência contra o Idoso, 
instituído pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) no dia 15 de junho, 
a secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
e do Idoso (Sepedi) junto 
do Conselho Municipal de 
Defesa do Idoso e Institu-
to Lucas Amoroso (gestor 
do CIAPI) promoverão 
um encontro de conscien-
tização voltado aos idosos, 
familiares, profissionais 
da área. A ação é aberta à 
comunidade.
 O evento começa 
a partir das 8h, na sede do 
Centro Integrado de Aten-
ção à Pessoa com Defici-
ência e ao Idoso (CIAPI), 
no Jardim Jaqueira. Serão 
promovidas atividades 
como dinâmicas e roda de 
conversa sobre as várias 
formas de manifestação 
da violência no cotidiano, 
que são ações ou omissões 
que prejudiquem a inte-
gridade física e emocional 
do idoso, o exercício da 
cidadania e do seu papel 
social.
 De acordo com Ivy 
Malerba, secretária da Se-
pedi, é necessário ajudar 
o idoso a reconhecer que 
está sofrendo algum tipo 
de violência e alertá-lo a 
denunciar. “Muitos sofrem 
calados ou acham normal 
certas situações feitas por 
pessoas, onde deveria ha-
ver uma relação de con-
fiança. Por exemplo, al-
guém usar seu cartão de 
benefício sem consenti-
mento”, afirma.
 Outra ação parale-
la fundamental, segundo 
a secretária, é o fortale-
cimento da rede de aten-
dimento municipal, que 
envolve as secretarias 
Sepedi, Saúde, Desenvol-

vimento Social e Cidada-
nia; Conselho do Idoso; 
promotoria; delegacias; 
entre outros, que é prestar 
atendimento eficaz diante 
das denúncias de violên-
cia, que vão desde a es-
cuta, incentivoao registro 
do Boletim de Ocorrência, 
até o suporte psicossocial 
e acompanhamento junto 
às famílias.
  Encontros entre es-
tes diferentes órgãos tem 
ocorrido neste mês, visan-
do o estreitamento do flu-
xograma de atendimento 
aos idosos vítimas de vio-
lência.
Além do encontro no 
Ciapi, outras ações serão 
realizadas nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) 
e do social para alertar a 
comunidade, além da dis-
tribuição de cartilha infor-
mativa.
  Tipos de violên-
cias
Violência Física: uso da 
força física para fazer o 
idoso fazer algo contra sua 
própria vontade, podendo 
chegar a provocar ferimen-
to ou dor. Violência Psico-
lógica: agressões verbais 
ou gestuais que provoque 
humilhação, medo e /ou 
sofrimento mental.
 Violência Sexual: 
Ato ou jogo sexual contra 
o idoso, visando obter ex-
citação, relação sexual ou 
práticas eróticas por meio 
de aliciamento, violência 
física ou ameaças.
Abandono: Ausência de 
responsáveis em prestar 
socorro ao idoso que ne-
cessite de proteção;
Negligência: Recusa ou 
omissão de cuidados bá-
sicos diários necessários 
por parte de responsáveis, 
se manifestando desde fal-
ta de cuidados como ali-
mentação, higienização ou  

oferecer medicação.
 Abuso financeiro: 
Exploração imprópria ou 
ilegal do idoso ou uso não 
consentido de seus recur-
sos financeiros ou patri-
moniais. Ocorre, sobre-
tudo, no âmbito familiar, 
como por exemplo, ficar 
com o cartão de benefício 
do idoso, sem a sua autori-
zação.
 Autonegligência: 
Quando o próprio idoso se 
violenta, ameaçando sua 
saúde e segurança, pela 
recusa de prover cuidados 
necessários a si mesmo.
 Denúncias / Or-
gãos de Defesa e Atendi-
mento ao Idoso
 Disque 100
Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos do 
Idoso -conselho.idoso@
caraguatatuba.sp.gov.br   
Tel. 3886-3072
Centro de Referência de 
Assistência Social (CRE-
AS) - Avenida Vereador 
Aristides Anízio dos San-
tos, 344, Indaiá. Tel. 3897-
7075
Ministério Público/Pro-
motoria da Cidadania 
- Rua Engenheiro João 
Fonseca, 48, Centro. Tel. 
3882-1099
 Delegacia de Ca-
raguatatuba/Delegacia da 
Mulher - Avenida Mara-
nhão, 341, Jardim Prima-
vera. Tel. 3882-3388 ou 
3882-3242
 Defensoria Públi-
ca - Avenida Alagoas 390 
Indaiá. Tel. 3883-2917
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) - Avenida 
Maranhão, 421, Jardim 
Primavera. Tel. 3897-2112
Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
do Idoso - Avenida Jorge 
Burihan, 10, Jardim Ja-
queira. Tel. 3886-3050 ou 
0800-7747055
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Chico Teixeira e Sérgio Reis 
fazem show em Taubaté

Banda católica Singelo Som 
se apresentou na Festa de 
Paraibuna, em homenagem 

aos 350 anos da cidade

Copa de Futsal da Categoria 
de Base e Campeonato  

Amador movimentam fim de  
semana em Caraguá Prefeitura alerta sobre falso 

concurso público

 Chico Teixeira e 
Sérgio Reis se apresentam 
na próxima quarta-feira, 
dia 15, às 20h, no Teatro 
Metrópole em Taubaté. O 
show, que faz parte do pro-
jeto “Raízes Sertanejas”, 
tem como objetivo promo-
ver um intercâmbio entre 
a nova e a consagrada ge-
ração da música brasileira. 
 Diretor artístico do 
projeto, Chico selecionou 
um repertório para home-
nagear algumas de suas 
principais referências mu-
sicais, como Gonzaguinha 
e Gonzagão, Pena Branca 
e Xavantinho e Geraldo 
Roca, que serão mescladas 
com suas canções autorais.

 A Banda Singelo 
Som, vinculada à Igre-
ja Católica de Paraibuna, 
se apresentou na Festa da 
Cidade, nesta semana, no 
palco principal, no Largo 
do Mercado.
 O grupo é forma-
do por nove integrantes:  
 Daniela Faria,  
Danilo Faria, Osmar Au-
gusto (vocais), Cleidson 
Alves (teclado), Marcos 
Manfredini (guitarra),  
Vinícius Oliveira (baixo), 
Jeferson Carvalho (vio-
lão), Mário César (metais), 
e Lucas Rory (bateria).

          Os jogos da 4ª Copa 
Gatorade de Futsal da Ca-
tegoria de Base continuam 
neste sábado (11) e domin-
go (12), a partir das 13h, 
com disputas no Centro 
Esportivo e Ginásio Luiz 
Claudio do Prado (Quadra 

 A Prefeitura de 
Taubaté, por meio do De-
partamento de Recursos 
Humanos, informa que são 
inverídicas as informações 
que circulam na internet 
sobre um concurso públi-
co previsto para este ano 
na cidade.

Entre as músicas que serão 
apresentadas estão Caça-
da, Canção da Meia Noite, 
Pai e Filho, Trem do Pan-
tanal e Menino da Porteira 
– essas três últimas com 
a participação de Sérgio 
Reis.
“Raízes Sertanejas”, que 
conta com incentivo PRO-
AC – Programa de Ação 
Cultural do Estado de São 
Paulo – e tem patrocínio 
da Panco, vai circular pelo 
estado de São Paulo com a 
intenção de apresentar ao 
público, grandes clássicos 
sertanejos, um dos gêneros 
preferidos no país.
 “Uma honra apre-
sentar minhas canções em 

 Os músicos da  
Singelo Som apresenta-
ram um repertório de can-
ções tradicionais da Igre-
ja Católica, gravadas por 
artistas de renome, tais 
como: Padre Zezinho, Ce-
lina Borges, Padre Fábio 
de Melo, Ziza Fernandes, 
Rosa de Saron, entre ou-
tros; foram músicas exe-
cutadas com novos arran-
jos, porém, sem perder a 
essência.
 Segundo a  
vocalista Daniela Faria, o 
show teve como proposta 
despertar a alegria do dom 

do Tinga). Os confron-
tos seguem na terça-feira 
(14), a partir das 19h, no 
Cemug. Ao todo, 14 parti-
das marcam a rodada.
Amador – O Campeonato 
de Futebol Amador das 1ª e 
2ª Divisões (4ª Copa Brah-

Após algumas falsas pu-
blicações em redes so-
ciais, a Prefeitura de 
Taubaté esclarece que 
não está com nenhum 
processo seletivo ou con-
curso público aberto.  
 A administração 
municipal ainda ressalta 

Taubaté, terra de Montei-
ro Lobato, de Celly Cam-
pello, da tradição cultural 
que pulsa e atravessa gera-
ções. Terra que meus avós 
escolheram para criar meu 
pai Renato Teixeira e meu 
tio Roberto Oliveira”, afir-
ma Chico Teixeira em seu 
facebook.
Ingressos a R$ 20,00 (in-
teira) ou R$ 10,00 (meia
-entrada) podem ser ad-
quiridos na AT Presentes 
Personalizados, na Cultura 
Inglesa ou no site bilhete-
ria rápida: (www.bilhete-
riarapida.com.br).
O Teatro Metrópole fica 
na Rua Duque de Caxias, 
312, no Centro.

de Deus na vida de cada 
pessoa, deixando a men-
sagem do Cristo vivo que 
caminha no meio de nós.  
 “O objetivo foi 
transmitirmos a mensa-
gem de Deus, de um Deus 
vivo, ressuscitado; é muito 
bom estar com Ele, é mui-
to bom cantar pra Deus, 
enfim, é muito bom servi
-lo”, afirma.
 Durante o show, 
o público também pode 
ver algumas encenações 
de atores em meio aos  
louvores, que emociona-
ram os participantes. 

ma de Futebol) tem mais 
10 jogos neste domingo 
(12), a partir das 11h, nos 
campos do Centro Espor-
tivo Municipal Ubaldo 
Gonçalves, Barranco Alto, 
XV de Novembro e do CA 
Poiares (atrás do Semar).

que não está contratando 
com a ausência dos meios 
legais que regulamentam a 
empregabilidade no servi-
ço público. A Prefeitura de 
Taubaté condena a divul-
gação de boatos que atra-
palham a administração 
pública.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 20, Termo nº 6308
Faço saber que pretendem se casar FÁBIO VICENTE DOS SANTOS e ISABEL CRISTINA CARDOSO 
COUTINHO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido a 17 de abril de 1979, de profis-
são encarregado de seção, estado civil divorciado, residente na Rua Miguel Alves Cardoso, nº 80, Padre 
Eterno, nesta cidade, filho de SEBASTIÃO VICENTE DOS SANTOS, de 64 anos, nascido na data de 20 
de janeiro de 1952, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Pindamonhangaba/SP e de MARIA 
CLEUSA DOS SANTOS, de 61 anos, nascida na data de 31 de janeiro de 1955, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 26 de abril de 1982, de 
profissão aux. de consultório dentário, estado civil solteira, residente no mesmo endereço do contraente, 
filha de VICENTE COUTINHO, falecido em em Taubaté/SP na data de 10 de outubro de 2001 e de MARIA 
OTILIA CARDOSO, de 63 anos, nascida na data de 17 de agosto de 1952, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 09/06/2016.
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Arraial do Parque neste  
final de semana em Taubaté

Pindamonhangaba está com 
inscrições abertas

 O Parque Munici-
pal do Vale do Itaim realiza 
nos dias 11 e 12 de junho 
(sábado e domingo), o Ar-
raial do Parque e a 1ª Festa 
em Honra ao Divino Espí-
rito Santo, a partir das 9h.  
 Entre as atrações 
haverá café tropeiro, roda 
de violas, barracas típicas, 
folias de reis, congadas, 
moçambique, tradicional 

 Pinda está com 
inscrições abertas para ofi-
cinas criativas de artesana-
to e de construção de ins-
trumentos musicais com 
materiais reutilizados, no 
CEU das Artes – Centro 
Unificado de Artes e Es-
portes Unificados, em Mo-
reira Cesar.
 As oficinas cria-
tivas de artesanato estão 
com inscrições abertas 
para turmas de segunda à 
quinta-feira, das 8h às 11 
horas e no período da tarde 

quadrilha e show sertanejo.  
 No dia 12 de ju-
nho, também acontece a 
Missa Sertaneja em Honra 
ao Divino Espirito Santo, 
às 12h. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3633-
5008.
 Serviço:
 Arraial do Parque 
e a 1ª Festa em Honra ao 
Divino Espírito Santo

das 13 às 16 horas. A pre-
visão de início das turmas 
é para a próxima semana, 
com aulas práticas, traba-
lhando com técnicas de 
fuxico, dobradura, pintura, 
flores artesanais, trabalhos 
com tecidos, bordados, 
entre outros.
 A oficina “Cons-
tru-Som”, pretende tra-
balhar a vivência de pro-
dução de instrumentos 
musicais com materiais 
reutilizados e estão com 
30 vagas abertas, com au-

 Datas: Dias 11 e 12 
de junho (sábado e domin-
go)
Horários: Arraial do Par-
que, a partir das 9h Missa 
Sertaneja em Honra ao Di-
vino Espirito Santo, às 12h
Local: Parque do Itaim: 
Avenida São Pedro, 2.000, 
no bairro Jardim América.
Mais informações: (12) 
3633-5008.

las uma vez 
por semana e o pe-
ríodo a definir.  
O início está previsto para 
06 de julho.
 A carga horária 
das oficinas é 48 horas e 
podem participar crianças 
maiores de 10 anos, jo-
vens, adultos e idosos. Os 
interessados devem se ins-
crever no CEU das 
Artes, localizado na Av. 
das Orquídeas, 395 – Vale 
das Acácias. Mais infor-
mações (12) 3637-1715.

Pinda terá Centro  
Integrado do Sesi

 Pindamonhanga-
ba está mais próxima de 
ter um Centro Integrado 
do Sesi (Serviço Social 
da Indústria). A assinatura 
da doação do terreno, da 
Prefeitura para o Sesi, foi 
realizada em fevereiro de 
2014 e, nesta semana, du-
rante evento na unidade de 
Taubaté, o presidente da 
Fiesp, Paulo Skaf, anun-
ciou que Pindamonhanga-
ba terá, em breve, o centro 
integrado.
 De acordo com in-
formações de Skaf, o edi-
tal para a contratação da 
empresa que fará a obra 
deverá ser publicado nos 
próximos 60 dias. “Agra-
deço ao prefeito de Pinda 
pela parceria e confiança. 
Vamos soltar o edital nes-
ses próximos 30 a 60 dias 
para a escola de Pindamo-

nhangaba. Pindamonhan-
gaba merece”, disse Skaf.
 Segundo informa-
ções da Secretaria de De-
senvolvimento Econômi-
co da Prefeitura de Pinda, 
o terreno doado pela Pre-
feitura para a construção 
do Sesi fica entre a Aveni-
da Nossa Senhora do Bon-
sucesso, esquina com a 
Avenida Antenor da Silva 
Andrade.
 Para o prefeito de 
Pindamonhangaba, essa 
conquista é fruto de uma 
sólida parceria com o Sis-
tema Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de 
São Paulo) e o Ciesp (Cen-
tro das Indústrias do Esta-
do de São Paulo). “Nós já 
passamos o terreno para o 
Sesi e, se Deus quiser, nes-
ses próximos dias, vamos 
assinar o início das obras 

em Pindamonhangaba”, 
disse.
 Nova Escola
 A nova Escola Sesi 
atenderá mais de 1400 
crianças e adolescentes, 
com ensino integral de 1º 
a 9º ano e ensino médio 
articulado com o Senai. As 
escolas são equipadas com 
laboratório de informática 
educacional, laboratórios 
de física, química e biolo-
gia, bibliotecas, salas mul-
tiuso, refeitórios, quadras 
poliesportivas. O aluno do 
ensino fundamental pode 
estudar praticar esportes, 
receber alimentação balan-
ceada e ter acesso a ativi-
dades culturais, vivências 
de ciências e tecnologias, 
de inglês, orientações de 
estudo, empreendedoris-
mo, entre outras, durante o 
dia todo. 

Itaim realiza Arraial do  
Parque neste final de sema-

na em Taubaté
 O Parque Munici-
pal do Vale do Itaim realiza 
nos dias 11 e 12 de junho 
(sábado e domingo), o Ar-
raial do Parque e a 1ª Festa 
em Honra ao Divino Espí-
rito Santo, a partir das 9h.  
 Entre as atrações 
haverá café tropeiro, roda 
de violas, barracas típicas, 
folias de reis, congadas, 
moçambique, tradicional 

quadrilha e show sertanejo.  
 No dia 12 de ju-
nho, também acontece a 
Missa Sertaneja em Honra 
ao Divino Espirito Santo, 
às 12h. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3633-
5008.
 Serviço:
 Arraial do Parque 
e a 1ª Festa em Honra ao 
Divino Espírito Santo

 Datas: Dias 11 e 12 
de junho (sábado e domin-
go)
Horários: Arraial do Par-
que, a partir das 9h Missa 
Sertaneja em Honra ao Di-
vino Espirito Santo, às 12h
Local: Parque do Itaim: 
Avenida São Pedro, 2.000, 
no bairro Jardim América.
Mais informações: (12) 
3633-5008.


