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A GAzetA dos Municípios

Museu promove 
‘Contação de Histórias’ 

em Pinda

Edutran forma mais de 
500 estudantes  

em Pinda

Judocas de Taubaté se 
classificam para a  
segunda fase do  

Campeonato Paulista

 O Departamento 
de Patrimônio Histórico 
em parceria com o De-
partamento Pedagógico, 
ambos da Secretaria de 
Educação e Cultura de 
Pindamonhangaba, estão 
realizando uma série de 
rodadas de contações de 
histórias e debates com o 
tema “A criação do mundo 
segundo os Orixás”, que 
estão acontecendo tanto 

 O Projeto de edu-
cação no trânsito Edutran 
– Valorizando a Vida rea-
lizou, na terça-feira (14), 
a formatura de sua 19ª tur-
ma, conscientizando cerca 
de 550 alunos sobre com-
portamento no trânsito. 
O evento foi realizado no 
CE “João do Pulo” e con-
tou com a participação de 
nove escolas municipais. 
Com esta edição, mais de 
10 mil estudantes já rece-
beram sua formação no 
projeto.
 O Edutran é reali-
zado durante um semestre 
nas escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino, com o 
objetivo de formar cida-
dãos conscientes no trân-
sito, por meio de ações 
educativas e de lazer. 
 É voltado para alu-
nos dos 5º anos.
Neste semestre, participa-

 Oito judocas de 
Taubaté se classificaram 
neste domingo (11), no 
Ginásio Municipal de Es-
portes do EducaMais São 
João, em Jacareí, para a 
segunda fase do Campeo-
nato Paulista de Judô, que 
será realizado em Mogi 
das Cruzes no dia 3 de 
agosto.
 Pela equipe sê-
nior masculina obtiveram 

nas escolas municipais 
quanto no Museu Históri-
co e Pedagógico D. Pedro 
I e D. Leopoldina.
 A iniciativa está 
em consonância com o 
Plano Municipal de Edu-
cação e a Lei 10.639/03, 
que torna obrigatório o en-
sino sobre História e Cul-
tura Afro-Brasileira nos 
estabelecimentos de ensi-
no públicos ou particula-

ram as escolas: EM Yvone 
Corrêa (Goiabal), EM João 
Cesário (Feital), EM Ruth 
Azevedo (Delta), EM Ar-
thur de Andrade (Cidade 
Nova), EM Orlando Pires 
(Bom Sucesso), EM 
Ângelo Paz (Cidade 
Jardim), EM Regina Célia 
(Araretama), EM Mário 
Bonotti (Maria Áurea) e 
EM Maria Zara Miné (Jar-
dim Cristina).
 Além da entrega 
dos certificados, foi reali-
zada uma gincana com 
os alunos representantes 
das escolas e a premiação 
das redações que finalizam 
cada projeto.
 Aos vencedores da 
Gincana e da Redação do 
Edutran, nossos parabéns!
Vencedores das Redações:
1º lugar - Mayrink Fernan-
da B. dos Santos - 5º ano 
- EM Profª Yvone A. 

bom desempenho na fase 
regional do Campeonato 
Paulista os judocas Vitor 
Fernandes Melo, campeão 
da categoria 55 kg, e Fa-
bio Oliveira, 3º colocado 
na categoria 73 kg, ambos 
graduados na faixa mar-
rom.
 Na categoria sub 
11, os judocas classifica-
dos foram Vitor Nápoles e  
João Victor. Na sub 13, os 

res.
 O projeto tem du-
ração até o final do pri-
meiro semestre letivo. As 
escolas municipais podem 
agendar a contação no mu-
seu (3642-1515).
 Nas fotos, visita da 
escola Franco Montoro ao 
Museu. Alunos assistem 
a história “A criação do 
mundo segundo os Ori-
xás”.

 A. Corrêa – Goia-
bal
2º lugar - Rafael - 5º B - 
Escola Municipal Profª 
Ruth Azevedo Romeiro 
(Lot. Triângulo)
3º lugar - Pedro Ribas - 5º 
A - Escola Municipal Pa-
dre Mário Antonio Bonotti 
(Maria Áurea)
4º lugar - Isabele - 5º C - 
Escola Municipal Dr. 
Ângelo Paz da Silva (Ci-
dade Jardim)
Escolas vencedoras da 
Gincana:
1º lugar - Escola Munici-
pal Profª Maria Zara Miné 
Renoldi dos Santos (Jar-
dim Cristina)
2º lugar - Escola Munici-
pal Padre Mário Antonio 
Bonotti (Maria Áurea)
3º lugar - Escola Muni-
cipal Profª Regina Célia 
Madureira de Souza Lima 
(Araretama)

classificados foram Julia 
Moreira e Giovanna Perre-
noud. Já na categoria adul-
ta passaram para próxima 
fase Tifany Hello, Jonas 
Nunes, Katlyn Samira e 
Marjorye Frade.
 No mesmo dia 
aconteceu o torneio de 
Judô de Jacareí em que os 
judocas de Taubaté tam-
bém se destacaram. Ao 
todo, foram 13 pódios.

Ator Alberto Mazza faz  
participação no filme  

“Um Novo Amanhecer”

Dia 25 de Junho estréia 
em Caçapava, o longa-me-
tragem “Um Novo Ama-
nhecer” (com direção de 
Jota Carlos)  da produtora 
WNJC Filmes. 
         No elenco estão: 
Jota Carlos, Waruska Ne-
ves, Alberto Mazza, An-
dré Ferreira, Márcia Cris, 
Amanda Santos, Ernani 
Santos, Christian Cevi, 
Dina Markys, Valcir No-
gueira, Tiago Toledo, 
Dorival de Paula, Milena 
Alves, José Leite, Cláudia 
Perroni, Jefferson Mello, 
Mazé Prado. 
         Um Novo Amanhe-
cer, é um filme com muita 
emoção e com todas as ce-
nas de gravações realiza-
das na Fazenda São José 

na cidade de Caçapava. 
A produção independente 
contou com atores das ci-
dades de Caçapava, Tauba-
té, São José dos Campos e 
Jacareí.
          A história come-
ça em Santa Fé, um po-
voado, um lugar ermo, 
onde tudo parecia ruir. 
Diomedes, proprietário 
de uma grande fazenda 
, com sua tirania, pare-
cia não se importar com 
o destino de seus empre-
gados, levando uma vida 
numa decadência financei-
ra, perto de perder todos 
os seus bens materiais. 
 Josué um men-
sageiro de Deus, arrisca 
a própria vida pra mos-
trar a seu patrão, que 

tudo é possível, e mesmo  
perseguido, ele não re-
trocede, e com a ajuda 
de Eliseu e Sara, ele tem 
oportunidade de provar 
a Diomedes, que existe 
um ser supremo chamado 
Deus, e que para ele, tudo 
é possível. Ao ver os pro-
dígios acontecendo, será 
que Diomedes se curva-
rá diante da sabedoria de 
Deus?  ou perderá tudo de-
vido a sua arrogância?
          Um Novo Ama-
nhecer, lançamento em 
Caçapava (Av. Francisco 
Alves Moreira, 700 - Jd. 
Amália).
          Fotos: O ator Alberto 
Mazza (Dr. Manoel Palha-
res) em cena de Um Novo 
Amanhecer
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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.
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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

Os grandes monumentos

A Torre de Piza
O Coliseu de Roma
O Taj-Mahal
As Muralhas da China
A Estátua da Liberdade
O Cristo Redentor
A Torre Eiffel
***
As sete maravilhas do mundo antigo

A Estátua de Zeus Olímpico na Grécia
O Templo da Deusa Diana na Turquia
O Colosso de Rodes na Grécia
O Mausoléu de Halicarnasso na Turquia
O Farol de Alexandria no Egito
Os Jardins Suspensos da Babilônia no Iraque
As Pirâmides do Egito
***
Os dez maiores países do mundo

1º.) Rússia com cerca de 17,4 milhões de km2
2º.) Canadá com cerca de 9,9 milhões de km2
3º.) China com cerca de 9,6 milhões de km2
4º.) Estados Unidos com cerca de 9,5 milhões de km2
5º.) Brasil com cerca de 8,5 milhões de km2
6º.) Austrália com cerca de 7,7 milhões de km2
7º.) Índia com cerca de 3,3 milhões de km2
8º.) Argentina com cerca de 2,8 milhões de km2
9º.) Cazaquistão com cerca de 2,7 milhões de km2
10º.) Sudão com cerca de 2,5 milhões de km2

Humor 

Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. 
Acontece que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca 
deixava de receber o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o 
outro turco atrás dele. Até que um dia eles se cruzam no bar de um português e co-
meçaram uma discussão. O turco encurralado não encontrou outra saída, pegou um 
revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago essa dívida!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revolver do chão, encostou na sua 
cabeça e disse:
- Eu vou receber essa dívida nem que seja no inferno!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revolver do chão, encostou na sua cabeça 
e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
***
Um pároco de uma igreja no interior de Minas tinha a fama de ser bravo e de dar tiro 
se encontrasse ladrões roubando a igreja. Todo mundo temia o padre. Um dia dois 
ladrõezinhos resolveram roubar o cofre da igreja, mesmo sabendo da fama do padre. 
Entraram devagarzinho andando nas pontas dos pés e se enfiaram pelo altar, onde 
estava o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de 
espingarda nas mãos, pronto pra dar tiro, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro ar.
- Não atira não, seu padre, que nós somos anjos, só estamos visitando a igreja!
- Anjo? Deixe disso, sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voam!
- Nóis ainda num sabemo vuá, padre, nóis ainda somo “fiote”...

Mensagens 

Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, não te ama. O 
destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide quem fica nela. A verdade 
dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que você lembra-se dela. Então, valorize 
quem valoriza você e não trate com prioridade que te trata como opção.
***
Se alguém me perguntar pra que serve uma gravata, eu terei de responder: Para abso-
lutamente nada, nem mesmo para enfeitar, porque hoje em dia ela se tornou o símbolo 
da escravidão, do poder e do distanciamento. A única utilidade que eu vejo no uso da 
gravata consiste em chegar em casa e retirá-la, dando a nítida impressão de que esta-
mos nos livrando de alguma coisa que nem mesmo sabemos o que seja.
***
Depende de você... a paz que você reclama e tenta encontrar. A compreensão que você 
reivindica a cada passo. A bondade que você admira nas pessoas e sonha possuir. O 
diálogo, base de toda convivência. A abertura que é o caminho para a renovação. A 
realização que você julga essencial.O amor que você quer encontrar nos outros. Pon-
dere, queixar-se ou produzir, atrapalhar ou servir, desprezar ou valorizar, revoltar ou 
colocar, adoecer-se ou curar-se, rebaixar-se ou abrir-se, estacionar ou progredir é uma 
questão de escolha... só depende de você.
***
Faça uma faxina dentro de você, limpe toda angústia, toda tristeza, toda infelicidade. 
Procure o teu sorriso diante do espelho, brilhe cada dia mostrando a moldura do teu 
sorriso. Nascemos para brilhar e acreditar que o novo amanhecer vai trazer o sucesso 
tão esperado, a alegria de viver e acreditar sempre que para vencer basta querer.

Pensamentos, provérbios e citações

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
Há duas coisas infinitas: o Universo e a tolice dos homens.
É nos momentos de decisão que seu destino é decidido.

MISCELÂNEA Licenciamento de veículo 
pode ser feito  

eletronicamente

 Todo veículo pre-
cisa ser licenciado anual-
mente para poder circu-
lar. O serviço é simples e 
nem exige o deslocamen-
to a uma unidade do De-
partamento Estadual de 
Trânsito (Detran.SP). Isso 
mesmo! O motorista pode 
licenciar o seu veículo ele-
tronicamente por meio da 
rede bancária e receber o 
documento em casa. Basta 
pagar a taxa do serviço de 
R$ 80,07 e mais R$ 11 do 
custo de envio pelos Cor-
reios nos caixas eletrôni-
cos ou internet banking. 
 No Estado de São 
Paulo, o calendário de li-
cenciamento vai de abril a 
dezembro, de acordo com 
o número final da placa. 
Agora no mês de junho, 
são os veículos de placa 
final 3 que precisam ser li-
cenciados. Então, o prazo 
para os donos desses veí-
culos obterem o Certifica-
do de Registro e Licencia-
mento de Veículo (CRLV) 
do exercício 2016 está 
encerrando. Esses moto-
ristas devem portar o novo 
documento até 1º de julho 
ou não poderão circular a 
partir dessa data. 
 Depois do paga-
mento na rede bancária, o 
Detran.SP recebe a infor-
mação automaticamente 
via sistema, emite o CRLV 

e remete o documento ao 
endereço de cadastro do 
veículo. Os Correios reali-
zam a entrega em até sete 
dias úteis após a emissão. 
Por isso, o cidadão não 
deve deixar para fazer o 
licenciamento na última 
hora.   
 Conduzir veículo 
com o licenciamento em 
atraso é infração gravíssi-
ma (artigo 230 do CTB): 
multa de R$ 191,54, in-
serção de sete pontos no 
prontuário do proprietário, 
além de apreensão e remo-
ção do veículo. 
Passo-a-passo – Para fazer 
o licenciamento eletrôni-
co, o cidadão só precisa 
ter em mãos o número do 
Registro Nacional de Veí-
culos Automotores (Rena-
vam), que consta no CRLV, 
e ir na rede bancária pagar 
a taxa de 80,07 mais o va-
lor de R$ 11 do custo de 
envio dos Correios. Quem 
tem à disposição serviços 
pelo internet banking pode 
pagar pelo próprio site do 
banco no qual tem con-
ta, sem precisar ir a uma 
agência.   
 Os bancos creden-
ciados para o serviço são: 
Banco do Brasil, Santan-
der, Banco CEF, Bancoob, 
Bradesco, Itaú, Mercantil 
do Brasil, HSBC e Safra, 
Citibank, além das Casas 

Lotéricas. 
 Ao realizar o licen-
ciamento, é preciso quitar 
possíveis débitos de IPVA, 
seguro obrigatório e mul-
tas. Também é necessário 
que o atual endereço re-
sidencial seja idêntico ao 
constante no cadastro do 
veículo junto ao Detran.SP 
para o envio por remessa 
postal. 
 O motorista pode 
acompanhar a entrega do 
licenciamento no portal do 
Detran.SP (www.detran.
sp.gov.br), em “Serviços 
online”>”Acompanhe ser-
viços do Detran.SP”. A 
página fornece o código 
de rastreamento (A.R.) do 
documento junto aos Cor-
reios. 
 Quem preferir, 
pode fazer o serviço pre-
sencialmente nos postos 
do Detran.SP e do Pou-
patempo. É só apresentar 
o comprovante de paga-
mento e um documento de 
identificação na unidade 
do Detran.SP em que o ve-
ículo está registrado ou nos 
postos do Poupatempo. Na 
modalidade presencial o 
cidadão não deve pagar os 
R$11 dos Correios. 
 O passo a passo 
completo está disponível 
no portal www.detran.sp.
gov.br, na área de “Veícu-
los”. 
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O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra republica-
da a Licitação na modalidade CONVITE nº 10/2016, Processo nº 17/2016, Edital 
18/2016, para Contratação de Empresa para Execução de Reforma no Prédio do 
Centro da Melhor Idade. Abertura da Sessão Pública dia 24/06/2016 às 10:00 ho-
ras. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da 
Prefeitura Municipal até o dia 23/06/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, 
Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.
redencaodaserra.sp.gov.br . 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

Supermercado Villarreal 
oferece curso beneficente 

de especialização em vinhos

 Para acompanhar 
a queda das temperaturas, 
o Villarreal, localizado no 
estacionamento do Tauba-
té Shopping, oferecerá um 
curso beneficente sobre 
vinhos em parceria com 
a Vinícola Salton. Serão 
disponibilizadas 30 vagas 
para os interessados, e a 
aula será realizada no dia 
22 de junho, a partir das 
19h30.  
 As inscrições po-
dem ser feitas no balcão de 
atendimento do supermer-
cado, a partir desta terça 
(14), mediante a doação de 
um quilo de alimento não 
perecível. Todos os pro-
dutos arrecadados serão 
encaminhados a entidades 
assistenciais de Taubaté.
 O curso será mi-
nistrado pela sommelier 

Carina Cooper e focará 
nos produtos da Vinícola 
Salton, produtora dos vi-
nhos Cabernet Sauvignon, 
Merlot e Chardonnay, en-
tre outros. 
Taubaté Shopping
 Com uma área 
construída de mais de 42 
mil metros quadrados e 
um público anual de mais 
1 milhão de pessoas, o 
Taubaté Shopping está há 
26 anos na região e gera 
cerca de 3 mil empregos 
diretos e indiretos. Sua 
infraestrutura inclui 200 
lojas satélites, nove lojas 
âncoras, três megalojas, 
cinco salas de cinema da 
rede Moviecom (três delas 
com tecnologia Moviecom 
X), boliche, a mais com-
pleta praça de alimentação 
da região, supermercado, 

academia, faculdade e 
mais de mil vagas de es-
tacionamento. Inaugura-
do em 9 de novembro de 
1989, o empreendimento 
é administrado pela AD 
Shopping.
 Sobre a AD Sho-
pping 
 A AD Shopping, 
maior administradora in-
dependente de shopping 
centers do País, está pre-
sente em todas as regiões 
brasileiras. Com 25 anos 
de experiência e foco em 
planejamento, comerciali-
zação e gestão de shopping 
centers, a AD administra 
um patrimônio de R$ 5,3 
bilhões. São mais de 5 mil 
lojas, em 1,9 milhão de m² 
de área construída e 790 
mil m² de área bruta locá-
vel. 

Taubaté Shopping recebe 
atração aquática

 A Bola de Sabão 
Eventos trouxe para o 
Taubaté Shopping a Water 
Ball, uma brincadeira di-
vertida que faz um grande 
sucesso junto a crianças, 
adolescentes e adultos. A 
atração estará disponível 
até o dia 27 de julho na 
Praça de Eventos do mall.
 A atividade consis-
te em seis bolas confeccio-
nadas em PVC cristal com 
dois metros de diâmetro.  
 A diversão é entrar 
em uma dessas bolas e de-
pois flutuar sobre a água 
de uma piscina de mais de 
30 mil litros de água. De-
pois disso, os participantes 
podem pular, fazer acroba-
cias e até dar cambalhotas. 
Para participar é preciso 
ter no mínimo 3 anos e pe-

sar no máximo de 80 qui-
los. O preço é de R$20,00 
para 15 minutos de segun-
da a sexta-feira e para 10 
minutos nos fins de sema-
na. 
 Taubaté Shopping
Com uma área construída 
de mais de 42 mil metros 
quadrados e um público 
anual de mais 1 milhão de 
pessoas, o Taubaté Sho-
pping está há 26 anos na 
região e gera cerca de 3 
mil empregos diretos e in-
diretos. Sua infraestrutura 
inclui 200 lojas satélites, 
nove lojas âncoras, três 
megalojas, cinco salas de 
cinema da rede Moviecom 
(três delas com tecnologia 
Moviecom X), boliche, a 
mais completa praça de 
alimentação da região, 

supermercado, academia, 
faculdade e mais de mil 
vagas de estacionamento. 
Inaugurado em 9 de no-
vembro de 1989, o empre-
endimento é administrado 
pela AD Shopping.
Sobre a AD Shopping 
 A AD Shopping, 
maior administradora in-
dependente de shopping 
centers do País, está pre-
sente em todas as regiões 
brasileiras. Com 25 anos 
de experiência e foco em 
planejamento, comerciali-
zação e gestão de shopping 
centers, a AD administra 
um patrimônio de R$ 5,3 
bilhões. São mais de 5 mil 
lojas, em 1,9 milhão de m² 
de área construída e 790 
mil m² de área bruta locá-
vel. 

Equipe Pré-infantil de 
Taubaté participa da  

2ª Etapa da Liga do Interior
 A equipe Pré-in-
fantil e Infantil feminina 
de ginástica artística de 
Taubaté participou nes-
te último sábado (11) em 
Indaiatuba, da 2ª Etapa da 
Liga do Interior, que visa o 
desenvolvimento das atle-
tas que iniciam esta etapa 
competitiva da modalida-
de.
 O destaque da ca-

tegora Infantil B foi Ste-
phany dos Santos, que ga-
rantiu o 4º lugar no salto 
sobre a mesa, 5º lugar na 
trave, 5º lugar solo e 5º 
lugar no individual geral. 
Pela categoria Infantil C 
os destaques foram Mayu-
mi Narizawa (1º lugar nas 
paralelas assimétricas) e 
Livia Santana (2º lugar na 
trave).

 No próximo fim 
de semana, dias 18 e 19, a 
equipe tem um novo com-
promisso em São Caetano 
do Sul pela 2ª etapa do 
Troféu Destaque da Liga 
Intermunicipal, no SERC 
(Sociedade Esportiva, Re-
creativa e Cultural), lo-
cal sede onde o campeão 
olímpico Arthur Zanetti 
treina diariamente.
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Atleta de Jiu jitsu Pulga 
de Tremembé garante o  

Bicampeonato em  
São Paulo

 Nos dias 11 e 12 
de junho aconteceu na  
capital paulista, no giná-
sio do Ibirapuera, o cam-
peonato São Paulo Open 
2016 da CBJJE (Confe-
deração Brasileira de Jiu 
Jitsu Esportivo). No dia 
11 o atleta Pulga (Augusto 
Luis), professor da equipe 
Pulga JJ subiu no topo do 
pódio ao conquistar o bi-
campeonato na categoria 
sênior leve na faixa preta. 

 Seu primeiro título 
nesse campeonato foi em 
2014.
 Agradeço a Deus, 
minha esposa Gemima, 
meu filhão, minha famí-
lia, minha equipe Pul-
ga JJ dos brancas até os  
pretas que me dão supor-
te para os treinos, ao meu 
sensei Flávio Oliveira, 
ao meu Mestre Careca.  
 Agradeço também 
meus apoiadores Prefeitu-

ra de Tremembé, vereador 
Junior Metralha, Restau-
rante Jardim, tintas Color 
Vinil, Bruno lanches, ao 
meu preparador físico 
Andrey e a fisioterapeu-
ta dra Raquel Vieira. 
 Gloria a Deus, 
OSS!!!
As fotos do evento estão 
disponíveis na página da 
equipe na rede social fa-
cebook/Jiu Jitsu Pulga.  
Por Gemima Breve.

Semana de Combate às  
Drogas começa em Pinda

Teatro terá espetáculo  
infantil e workshop em 

Pinda

CMPD realiza Fórum 
sobe inclusão de  

pessoas com  
deficiência em Pinda  No próximo dia de 

19, Pindamonhangaba dará 
início à Semana de Com-
bate às Drogas no municí-
pio. O evento é realizado 
pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
com o tema “Prevenção: 
Por uma vida sem drogas”. 
 A Semana conta-
rá com diversas ações de 
combate ao uso de drogas.
 A Semana preten-
de alertar os jovens sobre 
os riscos encontrados no 
consumo de drogas lícitas 
e ilícitas, e promover 
discussões com a popula-
ção sobre ações preven-

        O Espaço Cultural 
Teatro Galpão recebe, nes-
ta sexta-feira (17), às 20 
horas, o espetáculo infan-
til não-verbal “Coração 
de Passarinho”, com a Cia 
Popatapataio, de Caragua-
tatuba. A apresentação será 
realizada por meio do Pro-
ac, com apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, e 
entrada franca. Ingressos 
deverão ser retirados na 
bilheteria do teatro a partir 
das 19 horas.
      De acordo com o pro-
jeto do espetáculo, serão 
realizadas duas apresenta-
ções na sexta-feira, sendo 
as duas primeiras às 10 e 
às 15 horas, fechadas para 
escolas. Apenas a apre-
sentação das 20 horas será 

 O CMPD - Conse-
lho Municipal da Pessoa 
com Deficiência - realiza 
o II Fórum “A Inserção a 
Pessoas com Deficiência 
no Mundo do Trabalho”, 
com o apoio da Prefeitura. 
As inscrições estão abertas 
e o Fórum irá acontecer no 
dia 17 de junho, às 14 ho-
ras, na OAB de Pindamo-
nhangaba, na Rua Gregó-
rio Costa, 249, Centro.

tivas, além de expor os 
trabalhos que a cidade re-
aliza.
 No domingo (19), 
acontecerá a pedalada 
kids, no Parque da Cidade 
das 9 horas ao meio dia.
 Na segunda (20), 
às 9 horas, acontecerá a 
abertura solene no auditó-
rio do CAPS AD – Centro 
de Apoio Psico Social Ál-
cool e Drogas.
Durante a semana, as 
ações serão diversas na ci-
dade. Encontro das 
famílias assistidas pelo 
Cras no CEU das Ar-
tes, no Vale das Acácias;  

aberta ao público em geral.
Com 50 minutos de dura-
ção, o espetáculo tem clas-
sificação livre.
Workshop para artistas e 
educadores
     Ainda na sexta-feira 
(17), das 16 às 18 horas, a 
Cia de Caraguatatuba rea-
lizará no teatro o Workshop 
“Teatro Não-Verbal”, para 
professores, educadores e 
classe artística em geral. 
As inscrições podem ser 
feitas diretamente no tea-
tro, na hora do workshop, 
ou antecipadamente no 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura. As vagas são 
limitadas. Mais informa-
ções pelos telefones 3642-
1080 ou 3643-2690.
        Sinopse

 O Fórum irá abor-
dar assuntos como a lei de 
cotas, acessibilidade, mer-
cado de trabalho, aprendiz 
PCD e LBI - Lei Brasileira 
da Inclusão. Podem parti-
cipar profissionais de re-
cursos humanos, gestores, 
dirigentes de empresas 
que atuam com inclusão 
social e os munícipes que 
tenham interesse nessa 
área.

 Ações de panfle-
tagem e adesivagem no 
comércio; além de mobili-
zação na Praça Monsenhor 
Marcondes, no sábado 
(25), às 9 horas.
 Na sexta (24), na 
Universidade Anhangue-
ra, acontecerá o IV Fórum 
sobre Prevenção e 
Combate às Drogas, das 
8h30 ao meio-dia.
 Para encerrar a 
Semana de Combate às 
Drogas, no domingo (26), 
Pinda realiza uma 
pedalada até o Trabiju, 
com saída em frente ao 
João do Pulo, às 9 horas. 

Coração de Passarinho - 
Um dia, uma menina rece-
be um presente do seu pai. 
Fica curiosa e quando abre 
o embrulho vê uma gaiola 
e um passarinho. A menina 
fica encantada com o pre-
sente. Com o passar dos 
dias, observando o passa-
rinho na gaiola a menina 
pensa “Será que o passa-
rinho não quer voar?” A 
menina então toma uma 
decisão abre a gaiola e pas-
sarinho logo se põe a voar. 
A menina muito triste sen-
ta e chora quando ouve um 
gato a miar. Se desespera 
pois o gato pode querer 
almoçar seu amiguinho, a 
menina então sai correndo 
atrás do passarinho. E a 
aventura começa!

 Esse fórum tem 
o objetivo de informar e 
preparar profissionais no 
processo de inclusão da 
pessoa com deficiência 
no mercado de trabalho, 
segundo a LBI. As inscri-
ções podem ser feitas pelo 
email cmpd@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br ou pe-
los telefones: 3645-5853 e 
3645-3772 (Inilibras) e as 
vagas são limitadas.


