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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura lança obra de  
creche no Parque das  
Palmeiras em Pinda

 Nesta semana, às 
10 horas, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza o lança-
mento oficial das obras do 
novo CMEI – Centro Mu-
nicipal de Educação In-
fantil -, nova denominação 
das creches, no Parque 
das Palmeiras.
 O prédio faz parte 
de convênio com o Mi-
nistério da Educação, por 
meio do FNDE – Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação – 
via Pac 2, Projeto Proin-
fância Tipo 1.
 Fazem parte des-

te convênio mais quatro 
creches: Arco-Íris, Manti-
queira, Centro e Crispim, 
cujas obras também estão 
iniciando nos próximos 
dias. O valor do repasse 
foi de R$ 1.979.860,84 por 
unidade.
Informações da Obra
 O Projeto Proin-
fância Tipo 1, modelo 
de projeto padrão de 
educação infantil, terá 
capacidade para atender 
188 alunos em turno inte-
gral, ou ampliar essa capa-
cidade em turnos 
alternados, contando com 
1.510,23 m² construídos.

 As unidades são 
dotadas de ambientes 
essenciais para a aprendi-
zagem das crianças, 
como: salas de aula, sala 
multiuso, sanitários, fral-
dários, pátio coberto, 
parquinho, refeitório, en-
tre outros ambientes, que 
permitem a realização de 
atividades pedagógicas, 
recreativas, esportivas e de 
alimentação, além das 
administrativas e de servi-
ço.
 O novo Cmei do 
Parque das Palmeiras será 
na Avenida Amélia Prata 
Balarin, s/nº. 

Taubaté Olímpico  
apresenta Lutando pela 

Paz em junho

 A Prefeitura de 
Taubaté, por meio da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, realiza neste final 
de semana (sábado, 18, e 
domingo, 19), o Lutando 
pela Paz, com apresenta-
ções de alunos de capo-
eira, judô e taekwondo.  
 O evento faz par-
te do Taubaté Olímpico e 
acontece das 13 às 16h, na 

praça de eventos do Via 
Vale Garden Shopping. 
Cerca de 300 alunos e 
atletas devem participar da 
ação.
 O objetivo do 
Taubaté Olímpico é 
promover e divulgar os 
projetos sociais-esportivos 
do Comum-unidade em 
Ação oferecendo ativida-
des 

todos os meses até agosto, 
quando se inicia os Jogos 
Olímpicos do Rio.
 A próxima atração 
do Taubaté Olímpico é a 
apresentação dos atletas 
da Ginástica Artística e 
Ginástica Rítmica nos dias 
2 e 3 de julho, e o vôlei 
com os atletas do progra-
ma Escola da Bola, no dia 
6 de agosto

Prefeitura entrega  
melhorias no acesso ao 

Bairro das Campinas

 A Prefeitura de 
Pindamonhangaba entre-
ga, oficialmente, nesta se-
mana, às 19 horas, a alça 
de acesso ao viaduto do 
Bairro das Campinas “Pa-
dre Samuel José de Car-
valho” (Lei 5903/2016). 
A cerimônia será realizada 
próximo à rotatória de en-
trada do bairro.
 As melhorias con-
figuram numa obra de 
grande porte, que abran-
ge área total de 12.415,48 
m². De acordo com infor-
mações da Secretaria de 

Obras da Prefeitura, foram 
realizadas no local a reti-
ficação da curva em ‘s’ ao 
final do viaduto, abertura 
de saída para a via Dutra, 
rotatórias nos lados do Ci-
dade Nova e Campinas, 
galeria, guias, sarjetas e 
calçadas, ciclofaixa, can-
teiro central, pavimenta-
ção asfáltica pelo sistema 
CBUQ (Concreto Betumi-
noso Usinado à Quente) 
com sinalização horizontal 
e vertical e iluminação. 
 A pavimenta-
ção foi realizada numa 

área de 13.300 m², por 
empresa terceirizada. 
 As demais me-
lhorias foram feitas pela 
equipe dos diversos seto-
res da Secretaria de Obras 
da Prefeitura, que calcula 
um investimento aproxi-
mado de R$ 1.330.000,00 
no local, somando-se pa-
vimentação, iluminação e 
galerias de águas pluviais.
 Os novos serviços 
concluíram a obra e 
garantem mais segurança 
e fluidez no trânsito da-
quela região.

Prefeitura realiza  
lançamento oficial de 
obras da creche do  
Arco-Íris em Pinda

 Nesta semana, às 
10 horas, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba reali-
za o lançamento oficial 
das obras do novo CMEI 
– Centro Municipal de 
Educação Infantil -, nova 
denominação das creches, 
no Arco-Íris (Araretama).
 O novo Cmei fica 
na Rua Adilson Augusto 
Bassanelo Pereira, 145, 
Residencial Arco-Íris, 
Araretama.
 O prédio faz parte 
de convênio com o Mi-
nistério da Educação, por 
meio do FNDE – Fundo 
Nacional de Desenvolvi-

mento da Educação – via 
Pac 2, Projeto Proinfância 
Tipo 1.
 Fazem parte des-
te convênio mais qua-
tro creches: Parque das 
Palmeiras, Mantiqueira, 
Centro e Crispim, cujas 
obras também estão ini-
ciando nos próximos dias.  
 O valor do repasse 
foi de R$ 1.979.860,84 por 
unidade.
Informações da Obra
 O Projeto Proin-
fância Tipo 1, modelo de 
projeto padrão de educa-
ção infantil, terá capacida-
de para atender 188 alunos 

em turno integral, ou am-
pliar essa capacidade em 
turnos alternados, contan-
do com 1.510,23 m² cons-
truídos.
 As unidades são 
dotadas de ambientes es-
senciais para a aprendiza-
gem das crianças, como: 
salas de aula, sala multiu-
so, sanitários, fraldários, 
pátio coberto, parquinho, 
refeitório, entre outros 
ambientes, que permitem 
a realização de atividades 
pedagógicas, recreativas, 
esportivas e de alimenta-
ção, além das administra-
tivas e de serviço. 
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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

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 Cônsul da Holanda  
visita Caraguatatuba

 O cônsul honorário 
da Holanda em Manaus 
(AM), Peter Jan Tilanus, 
esteve em Caraguá nes-
sa semana, a convite do 
prefeito Antonio Carlos. 
A visita visa atrair inves-
timentos para Caraguá e 
estreitar laços de coopera-
ção da cidade com o país 
europeu.  
 A c o m p a n h a d o 
do vice-prefeito Antonio 
Carlos Junior, secretários 
municipais e supervisoras 
de ensino, Tilanus conhe-
ceu as políticas públicas 
desenvolvidas no Centro 
Integrado de Atenção à 
Pessoa com Deficiência 
e ao Idoso (CIAPI) e nos 
Centros Integrados de De-
senvolvimento Educacio-
nal (CIDE’s) do Tinga e do 
Perequê-Mirim, além de 
visitar o Centro de Evento 
do Litoral Norte, no Porto 
Novo. 
 Tilanus elogiou a 
estrutura municipal des-
tinada às crianças, jo-
vens, idosos e às pesso-
as com deficiência. “Os 
CIDE’s e o CIAPI não 
deixam nada a desejar 
em relação à Holanda, 
seja em termos de equi-
pamentos e profissionais.  
 O trabalho de-
senvolvido aqui serve de 
exemplo para as cidades 
da região e grandes capi-
tais brasileiras, como Ma-
naus”, reconhece.
 O vice-prefeito 
Junior disse que a crise fi-
nanceira não chegou à Pre-
feitura de Caraguá. “Cerca 
de R$ 140 milhões serão 
investidos em obras no 
município até dezembro.”
O prefeito Antonio Carlos 
destaca que Caraguatatu-
ba é administrada como 
uma empresa privada. 
“Não se contrata um ser-
viço sem ter o dinheiro 
na conta para a implan-
tação e custeio”, explica.  
 De acordo com o 
prefeito, existe um pro-
jeto de cooperação para 
tornar Caraguatatuba irmã 
de uma cidade holandesa. 
“O objetivo é fazer inter-
câmbios nas áreas de edu-
cação, cultura, esporte e 
turismo, além de atrair in-

vestidores holandeses do 
setor de exportação e im-
portação.”
CIDE’s e CIAPI       
 O cônsul da Ho-
landa, Peter Jan Tilanus, 
foi recepcionado na Secre-
taria de Educação pelo vi-
ce-prefeito Antonio Carlos 
Junior; secretária de Co-
municação, Ana Carolina 
Muri e pela secretária de 
Educação, Marta Regina 
Braz. Após as boas-vin-
das, Tilanus, acompa-
nhado das secretárias de 
Educação e Comunicação, 
do vice-prefeito, da super-
visora de Ensino, Camila 
Vicentini Pinheiro e da 
servidora Marinalva San-
tana Billa, foi conhecer o 
Centro Integrado de Aten-
ção à Pessoa com Defici-
ência e ao Idoso (CIAPI) e 
nos Centros Integrados de 
Desenvolvimento Educa-
cional (CIDE’s) do Tinga 
e do Perequê-Mirim.
 No CIAPI, o côn-
sul e a equipe do Governo 
Municipal foram recebi-
dos pela secretária dos Di-
reitos da Pessoa com De-
ficiência e do Idoso, Ivy 
Monteiro Malerba, que 
apresentou as salas utili-
zadas nas atividades de in-
formática, culinária, artes, 
expressão corporal, esti-
mulação cognitiva, jogos, 
música, aprendizagem, 
eventos, refeitório, des-
canso e higienização; além 
do complexo esportivo 
(piscina aquecida e aces-
sível; quadra de bochas e 
poliesportiva, academia) 
e do setor de apoio espe-
cializado (enfermagem, 
serviço social, fisioterapia, 
fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, psicologia, 
assistência médica); e a 
sede da secretaria. 
Após conhecer a estrutura 
destinada ao atendimento 
dos idosos e pessoas com 
deficiência, a comitiva se-
guiu em direção ao CIDE 
Ministro Paulo Renato 
de Souza, no Tinga. O 
complexo compreende a 
EMEF Profª Maria Apare-
cida de Carvalho e o CEI/
EMEI Profª Maria Elma 
Mansano.  Em seguida, 
o visitante se dirigiu ao 

CIDE Rose Neubauer, no 
Perequê-Mirim. O con-
junto é formado pelo CEI/
Emei Prof. Francisco As-
sis de Carvalho e pela 
Emef Euclydes Ferreira.
Durante a visita pelos CI-
DE’s, Tilanus contou um 
pouco da história holan-
desa para os alunos, co-
nheceu a metodologia de 
ensino e ficou impressio-
nado com a atenção dis-
pensada às crianças meno-
res de dois anos de idade, 
nos Centros de Educação 
Infantil de Caraguá. De 
acordo com o cônsul, na 
Holanda todas as escolas 
são integrais.    
Os alunos vão almoçar 
em casa e retornam após 
o almoço. “Quem precisa 
deixar o filho na escola o 
dia inteiro, paga uma taxa 
extra que varia conforme 
a renda familiar. Mas aqui 
todos os alunos recebem 
três refeições diárias sem 
nenhum custo adicional 
para os pais”, compara.  
 O cônsul disse que 
crianças holandesas per-
manecem com os pais até 
os dois anos. “Deixar uma 
criança tão jovem na cre-
che é uma responsabilida-
de muito grande. Envolve 
questões legais e normas 
de tratamento, mas em Ca-
raguá, recebem todos os 
cuidados.” 
 O visitante – Atu-
ando no Consulado da 
Holanda em Manaus 
desde 2014, Tilanus co-
meçou trabalhar no Bra-
sil em 1991, como dire-
tor de desenvolvimento 
de negócios da Shell.  
 Nesse período, o 
holandês também ocupou 
cargos de direção em em-
presas e grupos de investi-
mentos De Gezonde Zaak, 
Ohra, Aon Verzuim Ma-
nagement, Verzuim Data 
Nederland, Tiwa Amazone 
Ecoresort, Grupo Brasil 
Euro Invest, Sanaconcept 
BV, Minas Gás e Super-
gasbras. Além de exercer 
a função de cônsul, Peter 
Jan Tilanus, é representan-
te da Câmara de Comércio 
Brasil-Holanda e empre-
sário do ramo de investi-
mentos. 
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 21, Termo nº 6311
Faço saber que pretendem se casar GIOVANE LUIZ VENTURELLI e MILENE DIAS GALHARDO, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasi-
leiro. Ele é natural de Itajubá - MG, nascido em 2 de dezembro de 1994, de profissão agente de vendas, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliada em Rua Benedito de Paula, nº 487, Jardim Santana, nesta cida-
de, filho de SANDRA MARCIA VENTURELLI BRAGA, falecida em Itajubá/MG na data de 24 de julho 
de 1996. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 28 de junho de 1986, de profissão instrutora de trânsito, 
de estado civil solteira, residente e domiciliado no mesmo endereço supra, filha de MILTON GALHARDO, 
de 71 anos, nascido na data de 5 de janeiro de 1945, residente e domiciliado em Lagoinha/SP, natural de 
Cunha/SP e de MARIA IGNEZ DIAS GALHARDO, de 66 anos, nascida na data de 7 de setembro de 1949, 
residente e domiciliada em Lagoinha/SP, natural de Lagoinha/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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 22, Termo nº 6312
Faço saber que pretendem se casar AUGUSTO CLARETE MANFREDINI e LUCIMARA XAVIER JOR-
GE, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Bra-
sileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 5 de abril de 1956, de profissão empresário, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado na Rua Costa Cabral, nº 475, Centro, nesta cidade, filho de AGOSTINHO 
MANFREDINI, falecido em Taubaté/SP na data de 25 de janeiro de 1975 e de MARGARIDA TOFFULI 
MANFREDINI, falecida em Taubaté/SP na data de 4 de outubro de 2002. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 25 de julho de 1977, de profissão analista de controladoria, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ANTONIO JORGE, de 72 anos, nascido na data 
de 26 de fevereiro de 1944, residente e domiciliado em Redenção da Serra/SP, natural de Taubaté/SP e de 
CECILIA XAVIER JORGE, de 70 anos, nascida na data de 31 de maio de 1946, residente e domicilia-
da em redenção da Serra/SP, natural de Pindamonhangaba/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. 

Alerta aos Jovens
 Tóxicos: “Carta de 
um filho para o pai”
Nos idos de 1980, apre-
sentei, na Super Rede Boa 
Vontade de Comunica-
ção* (rádio, TV e publi-
cações, hoje, o fazemos 
também pela internet), 
“Carta de um filho para o 
pai”, publicada em O Im-
parcial, de Monte Alto/
SP. Nela, um jovem de 
19 anos, usuário de en-
torpecentes, escreve um 
bilhete de adeus ao seu ge-
nitor. Diante da comoção 
dos ouvintes, determinei 
que o texto fosse impres-
so em diferentes idiomas. 
 É indispensável o 
esclarecimento dos pais. 
Nas passeatas e panfleta-
gens, em conferências, na 
rádio e na TV, os orienta-
mos a prestar maior aten-
ção ao cotidiano dos filhos, 
suas amizades, dúvidas, 
ambientes que frequen-
tam. O caso é verídico, 
aconteceu num hospital de 
São Paulo/SP:
“Acho que neste mundo 
ninguém procurou descre-
ver seu próprio cemitério.  
 Não sei como meu 
pai vai receber este relato, 
mas preciso de todas as 
forças enquanto é tempo. 
Sinto muito, meu pai, acho 
que este diálogo é o último 
que tenho com o senhor. 
Sinto muito, mesmo...  
 Sabe, pai, está em 
tempo de o senhor saber a 
verdade de que nunca des-
confiou. Vou ser breve e 
claro, bastante objetivo.
 “O tóxico me ma-
tou. Travei conhecimento 
com meu assassino aos 15 

anos de idade. É horrível, 
não, pai? Sabe como co-
nheci essa desgraça? Por 
meio de um cidadão ele-
gantemente vestido, bem 
elegante mesmo, e bem-
falante, que me apresentou 
ao meu futuro assassino: a 
droga.
 “Eu tentei recusar, 
tentei mesmo, mas o ci-
dadão mexeu com o meu 
brio, dizendo que eu não 
era homem. Não é preci-
so dizer mais nada, não é, 
pai? Ingressei no mundo 
do vício.
 “No começo foi o 
devaneio; depois as tor-
turas, a escuridão. Não 
fazia nada sem que o tóxi-
co estivesse presente. Em 
seguida, veio a falta de ar, 
o medo, as alucinações. 
E logo após a euforia do 
pico, novamente eu me 
sentia mais gente do que 
as outras pessoas, e o tó-
xico, meu amigo insepará-
vel, sorria, sorria.
 “Sabe, meu pai, 
a gente, quando come-
ça, acha tudo ridícu-
lo e muito engraçado.  
 Até Deus eu acha-
va cômico. Hoje, no leito 
de um hospital, reconheço 
que Deus é mais impor-
tante que tudo no mundo. 
E que sem a Sua ajuda 
eu não estaria escrevendo 
esta carta. Pai, eu só estou 
com 19 anos, e sei que não 
tenho a menor chance de 
viver. É muito tarde para 
mim. Mas ao senhor, meu 
pai, tenho um último pedi-
do a fazer: mostre esta car-
ta a todos os jovens que o 
senhor conhece. Diga-lhes 

que em cada porta de es-
cola, em cada cursinho de 
faculdade, em qualquer lu-
gar, há sempre um homem 
elegantemente vestido e 
bem-falante que irá mos-
trar-lhes o futuro assassino 
e destruidor de suas vidas 
e que os levará à loucura 
e à morte, como aconte-
ceu comigo. Por favor, 
faça isso, meu pai, antes 
que seja tarde demais para 
eles.
 “Perdoe-me, pai... 
já sofri demais, perdoe-me 
também por fazê-lo pade-
cer pelas minhas loucuras.
“Adeus, meu pai”.
*      *     *
 Algum tempo após 
escrever essa carta, o jo-
vem morreu.
 Eis por que fra-
ternalmente advertimos: 
Cuidemos bem de nossa 
juventude, como o faz a 
Legião da Boa Vonta-
de, porque a nenhum de 
nós interessa ter amanhã 
uma pátria de drogados, 
bêbados e frustrados. 
 Queremos, isto 
sim, uma geração, uma 
civilização de homens e 
mulheres, jovens e crian-
ças honrados, realizadores 
no Bem, amantes da Paz, 
da Verdade e da Justiça. É 
por isso que a LBV traba-
lha incessantemente. 
 A propensão dos 
jovens é acreditar e bata-
lhar pelo futuro. Graças a 
Deus!
Ainda bem!
José de Paiva Netto, jorna-
lista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br – 
www.boavontade.com

Jornalista lança  
documentário sobre título 
do Esporte Clube Taubaté

 Neste sábado 
(18), às 16h, o jornalis-
ta Bruno Castilho re-
aliza o lançamento do 
documentário “1979 - Re-
latos de uma conquista 
histórica – o ano da con-
sagração do Taubaté”.  
 A obra conta a his-
tória da partida que ga-
rantiu ao Esporte Clube 
Taubaté o título de cam-
peão da Divisão Interme-
diária (atual série A-2) 
do Campeonato Paulista 

e toda a repercussão des-
sa conquista. O jogo que 
resultou no título, consi-
derado o mais importante 
da história do time, foi re-
alizado no estádio Palestra 
Itália, em São Paulo, con-
tra a equipe do São José, 
principal adversário do 
grupo.
 O lançamento 
acontece na Alameda Cul-
tural do Taubaté Shopping 
e contará com presença de 
alguns dos jogadores do 

time campeão de 1979, 
como Toninho Taino, 
Wagner, China, Amauri, 
Antônio Carlos, Julião, 
Botu e Piorra Mendonça.
Seguem anexos release 
com mais detalhes e fotos 
para ilustrar o tema.
 Conto com vocês 
para mais esse divulgação 
e convido a todos para par-
ticiparem desse evento.
 Como sempre, 
para o que precisarem, es-
tou à disposição.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra republica-
da a Licitação na modalidade CONVITE nº 09/2016, Processo nº 16/2016, Edital 
17/2016, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais Esporti-
vos. Abertura da Sessão Pública dia 27/06/2016 às 10:00 horas. Os interessados 
poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal 
até o dia 24/06/2016, 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

Escola de Beleza forma 
mais 40 auxiliares de  

cabeleireiros em Pinda

 A Prefeitura de 
Pindamonhangaba e o 
Fundo Social de Solida-
riedade realizaram, nessa 
semana, mais uma 
formatura do Programa 
Escola de Beleza. Desta 
vez, 40 auxiliares de 
cabeleireiro receberam 
seus certificados e estão 
preparados para integrar o 
mercado de trabalho.
Com essa formatura, 
o Fundo Social contabili-
za mais de 10 mil pessoas 
formadas nos cursos de 
capacitação profissional 
e inclusão no mercado de 
trabalho.
 A cerimônia foi re-
alizada no Centro Educa-
cional Municipal 
“Maria Sacramento da Sil-
va”, Mombaça, sede 

do programa. Durante os 
cursos da Escola de 
Beleza, os alunos apren-
dem técnicas de corte, co-
loração, maquiagem, ma-
nicure, depilação e design 
de sobrancelha.
 A formação profis-
sional contou com 80 
horas de aulas teóricas e 
práticas e oferece, além 
das técnicas específicas, 
dicas de postura profissio-
nal, atendimento ao públi-
co, motivação e como 
administrar a própria 
carreira profissional.
Para a formanda Lívia 
Ribeiro Leite, moradora 
da Cruz Pequena, o curso 
trouxe mui-
tos benefícios.   
 “Com esse curso, 
resgatamos a auto-estima, 

fizemos muitas amizades 
e conhecemos a professora 
que, mais que uma mestra, 
se mostrou uma grande 
amiga”, declarou. “Senti-
rei saudades dos colegas e 
espero que possamos nos 
encontrar no futuro, 
profissionalmente. Vou 
levar para a minha vida 
tudo o que aprendi aqui”, 
garantiu.
 Além da entrega 
dos certificados, os alunos 
realizaram ainda um 
desfile com alguns dos 
penteados que aprenderam 
a fazer durante o curso.
 Com a formatura 
dessa turma, o Fundo 
Social de Solidariedade 
abrirá novas inscrições 
para auxiliar de cabeleirei-
ro, no mês de julho. 

Prefeitura inaugura  
14 laboratórios em Ubatuba

 A Escola Munici-
pal Maria das Dores Car-
pinetti, localizada no bair-
ro Rio Escuro, é uma das 
14 escolas da cidade que 
até o fim do mês contarão 
com novos laboratórios de 
informática.
 Os espaços estão 
em processo de implanta-
ção para os alunos da rede 
municipal e o primeiro foi 
inaugurado recentemente 

na E.M Tancredo Neves.
Além disso, o município 
conta com unidades in-
formatizadas como as do 
Acessa SP na Fundart, o 
Acessa SP do Ipiranguinha 
e da Biblioteca Municipal 
Ateneu Ubatubense.
Essa é mais uma iniciativa 
que proporciona o acesso 
do cidadão à tecnologia, 
informação e conhecimen-
to.

 “Uma das gran-
des marcas de nosso go-
verno é a da tecnologia, 
da inovação e do inves-
timento na moderniza-
ção em várias esferas.  
 Somos uma das 
poucas cidades que possui 
uma Secretaria Municipal 
de Tecnologia da Infor-
mação e esse é um esforço 
contínuo”, enfatiza o pre-
feito Mauricio.
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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

Anúncio de vagas de emprego 
gera grande fila em porta de 
fábrica no Maricá, em Pinda

 Uma grande 
fila se formou em fren-
te de uma fábrica frigo-
rífica no bairro Maricá,  
em Pindamonhangaba, por 
conta do anúncio de vagas 
de emprego. Pessoas co-
meçaram a chegar ao local 
na noite de domingo e na 
manhã desta segunda-feira  
havia mais de 300 pessoas 
na fila.
 Segundo o RH da 
Conquista Frigorífico, em-
presa responsável pelas 

vagas, o anúncio indicava 
que as pessoas deveriam 
comparecer no local a par-
tir das 13h desta segunda 
para pegar 200 senhas, que 
seriam distribuídas por or-
dem de chegada.
 Por conta da 
grande fila que se for-
mou durante toda a noi-
te, a distribuição de  
senhas foi adiantada para 
a parte da manhã. De 
acordo com a empresa, 
todas as senhas já foram 

distribuídas, porém vão 
receber os currículos de 
 todas as pessoas 
que estavam na fila.  
A seleção será feita apenas 
nesta semana.
 As oportuni-
dades são para os car-
gos de Ajudante Geral e  
Motorista. Não foi divul-
gado o número de vagas 
para cada cargo. As pes-
soas que se candidataram 
vão participar de um pro-
cesso seletivo.

CTI recebe Festival de  
Atletismo em Taubaté

 A Prefeitura de 
Taubaté, por meio da Se-
cretaria de Esportes e La-
zer, realiza o Festival de 
Atletismo neste sábado, 

dia 18, das 8 às 12h, na pis-
ta da CTI.  O festival, que 
tem o objetivo de promo-
ver o esporte, se dividirá 
entre as categorias sub12, 

sub14 e sub16 e terá a par-
ticipação de cerca de 100 
crianças de projetos como 
a Escola de Atletas e For-
mação Integral (EAFI).


