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A GAzetA dos Municípios

Taubaté entrega novas 
salas e revitalização de 

unidade escolar  
no Registro

Taubaté realiza  
1º Festival de Skate em 
comemoração ao Dia 

Mundial da modalidade

 A Prefeitura de 
Taubaté, através da Secre-
taria de Educação, entrega 
a revitalização e a amplia-
ção de salas na EMEIEF 
Antônio D´ Angelis, loca-
lizada na Rodovia Oswal-
do Cruz, km 14 (ao lado 
do PAMO), no bairro Re-
gistro. O evento acontece-
rá nesta semana, às 10h.
 Com um investi-
mento de R$ 433.401,56; 
a unidade recebeu 3 novas 
salas, outras 2 salas rece-
beram novos pisos e o pá-
tio foi ampliado. 
 Além disso, pas-
saram por reforma geral, 
com colocação de piso, 
pintura, manutenção elé-
trica e hidráulica: cozinha, 

 Em comemoração 
ao Dia Mundial do Skate, 
a Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esporte e Lazer, realiza o 
1º Festival da modalidade 
com os alunos do projeto 
neste sábado, 25, às 8h30 
no Skate Plaza (Avenida 
Vereador Rafael Braga, 
s/n).
 O evento terá di-

despensa, banheiros dos 
alunos, cozinha e banhei-
ros dos professores.
 Em 2015, a unida-
de atendia apenas a Edu-
cação Infantil, com 20 
crianças entre 4 e 5 anos.  
Após a ampliação, a uni-
dade passou a atender o 
Ensino Fundamental, com 
alunos entre 4 e 11 anos. 
Atualmente são 69 alunos 
matriculados, sendo 55 em 
período Integral.
 A atual adminis-
tração reformou 61 uni-
dades de ensino Infantil 
e Fundamental, além da 
EMCA (Escola Municipal 
de Ciências Aeronáuticas) 
e Escola de Música Fêgo 
Camargo. Também foram 

versas atrações e desafios 
para os alunos, como de-
monstrações de técnicas 
de iniciação estática (sal-
to, “ollie”) e em movi-
mento (remadas). Após as 
apresentações haverá uma 
gincana entre os pais e alu-
nos, e no final, por volta 
das 11h, todos os partici-
pantes receberão medalhas 
de participação.

ampliadas 18 unidades e 
entregues à população 8 
novas escolas.
Em 2016, outras 49 es-
colas municipais passam 
por manutenção, o que 
proporciona maior con-
forto e segurança, ensino 
de qualidade e uma expe-
riência socioeducativa em 
um ambiente adequado às 
necessidades das crianças.
 Serviço:
 Revitalização e 
ampliação de salas da 
EMEIEF Antônio D´An-
gelis
Data: 23/06/2016 – quin-
ta-feira
Horário: 10h
Endereço: Rodovia Oswal-
do Cruz, km 14 – Registro

 Hoje o projeto 
conta com 30 alunos entre 
crianças e adultos e as au-
las acontecem diariamente 
no Skate Plaza com a pro-
fessora Mariana Benna-
ton.
 Os interessados 
em fazer as aulas podem 
fazer sua inscrição no site 
da prefeitura: http://www.
taubate.sp.gov.br/skate/

Pinda conta com 
cursos no CEU  

das Artes

 O CEU das Artes – 
Centro de Artes e Esportes 
Unificados oferece diver-
sos cursos de qualificação 
profissional para a popula-
ção. As opções no momen-
to são os cursos de Cama-
reira, Cuidador de Idoso e 
de Garçom e Garçonete. 
Todos fornecem certifica-
dos ao fim do curso, com 
início previsto para 29 de 
junho. As inscrições se 
encerram nesta sexta-feira 
(24), no CEU das Artes.
 O curso de cama-
reira oferece técnicas de 
arrumação, limpeza e hi-
gienização assim como 
vistoria de apartamen-
tos e áreas comuns dos 
meios de hospedagem, 

conceitos e princípios de 
atendimento ao cliente. 
Além de planejamento e 
execução de atividade e 
práticas de governanta.  
 Os interessados 
devem ter 16 anos, a car-
ga horária é de 40 horas, 
quarta e sexta das 13h e 16 
horas.
 O curso de cuida-
dor de idoso capacita o 
aluno para atuar com os 
cuidados de higiene, con-
forto e alimentação do 
idoso, observar possíveis 
alterações no estado ge-
ral. Zelar pela integrida-
de física do idoso, prestar 
primeiros socorros e pro-
mover atividades de entre-
tenimento. O curso é ofe-

recido para maiores de 18 
anos, com a carga horária 
de 60 horas, com aulas das 
17h às 20 horas.
 O curso de gar-
çom de garçonete capacita 
o aluno para atuar como 
garçom em bares, restau-
rantes, buffet e empresas. 
Através da postura pro-
fissional, organização e 
preparação dos ambientes 
e materiais. Técnicas de 
serviço de alimentos e be-
bidas. Técnicas de venda e 
excelência no atendimento. 
 A carga horária 
é de 40 horas, segunda e 
quarta das 17h às 20 horas.
Mais informações no CEU 
das Artes, telefone: 3637-
1715. 

Matrículas para 
Educação de Jovens e 
Adultos serão em julho 

em Pinda

As matrículas para o EJA 
– Educação de Jovens e 
Adultos – Ensino Funda-
mental, estarão abertas en-
tre os dias 4 e 29 de julho. 
Para participar, é necessá-
rio ter no mínimo 15 anos.
Quem tiver interesse em 
concluir os estudos pelo 
programa pode se matri-
cular nas escolas muni-
cipais: Prof. Elias Bargis 
Mathias, localizada na rua 
Benedito Bacca Benega, 
nº 60 - Araretama; Prof. 
Mario de Assis César, na 
rua Maria da Gloria Carlo-

ta, nº 424 - Azeredo (Mo-
reira César); ou também 
na sede da Secretaria de 
Educação e Cultura, que 
fica na Avenida Fortunato 
Moreira, nº 173 - Centro. 
O atendimento vai das 8h 
até às 17h.
No momento de inscrição, 
é necessário apresentar o 
original e uma cópia do 
RG e comprovante de en-
dereço. As aulas serão nas 
escolas municipais Prof. 
Manoel César Ribeiro, 
Crispim, e Profª Madalena 
C. S. Benjamin, Arareta-

ma.
O EJA apresenta a disposi-
ção de conteúdo de forma 
diferente do ensino regu-
lar: cada módulo de seis 
meses do EJA equivale a 
um ano letivo regular. A 
duração do período de au-
las por dia também é me-
nor, apenas quatro horas. 
Assim, o curso é uma al-
ternativa para a obtenção 
de certificado por aqueles 
que não puderam concluir 
os estudos na idade ade-
quada, mesmo com a roti-
na diária de trabalho. 
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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

O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro pelo pó ser refrescante, 
depois por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os músculos e previne 
câimbras, além de combater o estresse e o desgaste físico. A forma mais recomendada 
de consumo do açaí é em vitaminas. Pode ser com banana e laranja, com morango pi-
cado, com melancia e mel ou com guaraná. Em todas as vitaminas, o ideal é adicionar 
água e bater no liquidificador. Se for adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca 
guarde a vitamina, ela deve ser consumida imediatamente.
***
As frutas, como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e revigora as for-
ças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão trabalho para serem consumidas, 
principalmente por causa de suas cascas e sementes. A solução para isso é simples: o 
suco. Além de ser de fácil consumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias fru-
tas. Sabores combinados comumente, como laranja e mamão, abacaxi com hortelã e 
uva com morango são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. Pesquisas 
informam que é mais eficiente adicionar sucos do que folhas às dietas. Experimente 
substituir os refrigerantes por sucos, mas lembre-se de lavar muito bem as frutas e 
usar sempre água mineral filtrada, ingerir o suco logo que prepará-los também é muito 
importante. Evite adoçar os sucos e, se o fizer, prefira mel ou açúcar mascavo, pois eles 
são muito mais saudáveis do que o açúcar refinado.
 
Humor

Um artista de circo está dirigindo até o local da sua próxima apresentação. Durante 
uma blitz, um policial para o carro dele e pergunta:
- Onde você está indo com esse equipamento pirotécnico?
- Eu trabalho no circo e faço um espetáculo pirotécnico.
- É uma boa desculpa, senhor.
- Eu estou falando a verdade!
- Pode provar isso?
Em pouco tempo, o artista começa a demonstrar a sua habilidade.
Um casal que está parado logo atrás fica impressionado com a apresentação e o moto-
rista diz à sua mulher:
- Ainda bem que eu resolvi não beber hoje... Olhe o teste que eles estão aplicando hoje!
***
Um advogado e seu cliente, no escritório, conversando sobre um caso de assassinato:
- O resultado do teste de DNA saiu ontem.
- E ai?
- Bem, tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual você quer primeiro?
- A ruim.
- A notícia ruim é que o teste mostrou que o sangue encontrado na cena do crime é, de 
fato, seu.
- Não diga isso. Minha vida está arruinada.
- Não é para tanto. Mantenha a calma.
- Tudo bem! Mas qual é a boa notícia?
- A boa é que o nível do seu colesterol está abaixo de 110!
 
Mensagens

Não espere...
... amar para ser amado...
... um sorriso para ser gentil...
... a mágoa para pedir perdão...
... a dor para acreditar nas orações...
... os elogios para acreditar em si mesmo...
... a queda para lembrar-se dos conselhos...
... a separação para buscar a reconciliação...
... o dia da sua morte sem antes amar a vida...
... por pessoas perfeitas para então se apaixonar...
... ficar sozinho para reconhecer o valor das pessoas...
... a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida...
***
A jabuticabeira

Um jovem se aproxima de um senhor idoso e perguntou:
- Que planta é essa que o senhor está cuidando?
- É uma jabuticabeira. Respondeu o velho.
- E ela demora quanto tempo para dar frutas?
- Ah! Pelo menos uns quinze anos. Informou o velho.
- E o senhor espera viver tanto tempo assim? Indagou, irônico, o rapaz.
- Não, não creio que viva isso, pois já estou no fim da minha jornada. Disse o velho.
- Então, que vantagem você leva com isso, meu velho?
E o velhinho, respondeu, calmamente:
- Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas se todos 
pensassem assim como você!
 
Pensamentos, provérbios e citações

Não sabendo que era difícil, ele foi lá e fez.
O sábio tem algo a dizer e o idiota quer dizer algo.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Em política quanto mais ela muda, mais é a mesma coisa.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
Levo no coração quem me deixou na solidão.
A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o sentido ético, torna-se difícil recuperá-lo.
Julgamos a sabedoria de um homem por sua esperança.
A decisão será melhor quando estiveres enchido a barriga.
Se precisar descanse, mas não desista nunca.
Nada dura tanto exceto as mudanças.
O homem que pensa senão em viver, não vive.
Não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos.
Felizes são os cães que pelo faro descobrem seus amigos.
Perdoar é divino, mas mandar ir se lascar é bom demais.
Os primeiros 40 anos da infância são sempre os mais difíceis.
Cada pessoa é responsável por fazer o mundo mudar.
O trabalho bem executado nos traz a alegria do dever cumprido.

MISCELÂNEA
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Pedalada ao Trabiju será 
neste domingo

 O Programa Pinda 
Pedalada está na Semana 
de Prevenção e Combate 
ao Álcool e outras Drogas 
e realizará uma edição nes-
te domingo (26), com saí-
da programada para as 8 
horas, da frente do Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira “João do Pulo”.

 É indicado chegar 20 mi-
nutos antes para melhor 
organização.
  Haverá o acompa-
nhamento de ambulância, 
equipe do Departamento 
de Trânsito, além da equi-
pe da Secretaria de Espor-
te que dará todo suporte 
necessário com água e de-

mais auxílios.
 A idade mínima 
para participação é de 16 
anos, desde que acom-
panhado de responsável 
maior de idade.
O trajeto terá em torno de 
40 km de ida e volta. A 
previsão de retorno é ao 
meio-dia.

 Ganhadores do show de 
prêmios realizado na festa 

do padroeiro Santo Antonio 

 Nesta semana em 
Santo Antônio do Pinhal 
foi entregue as 3 motos 
aos ganhadores do show 
de premios realizado na 
festa do padroeiro Santo 
Antônio 2016 na Estância 
Climática de Santo Antô-

nio do Pinhal, ganhadora 
da CG 160 start - OK - 
Rita de Cassia de Paulo da 
Silva- Bairro Pinhalzinho 
Padre da Paroquia  - Mar-
celo
ganhador da CG 125 - 
OK -  Dario Alexandre da 

Mota - Bairro Pinhalzinho
Festeiro  2016 - Rogério 
de Oliveira ganhadora da 
honda POP 110 i  OK- 
Vanderleia das Graças 
Rodrigues Batista - Bairro 
Cassununga. Parabéns a 
todos os ganhadores.

Ator Alberto Mazza Faz  
Participação no filme  

“Um Novo Amanhacer”

 Dia 25 de Junho 
estréia em Caçapava, o 
longa-metragem “Um 
Novo Amanhecer” (com 
direção de Jota Carlos)  da 
produtora WNJC Filmes. 
         No elenco estão: Jota 
Carlos, Waruska 
Neves, Alberto Mazza, 
André Ferreira, Márcia 
Cris, Amanda Santos, 
Ernani Santos, Christian 
Cevi, Dina Markys, Valcir 
Nogueira, 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 
cenas de gravações 
realizadas na Fazenda São 

José na cidade de Caçapa-
va. A produção indepen-
dente contou com atores 
das cidades de Caçapa-
va, Taubaté, São José dos 
Campos e Jacareí.
          A história começa 
em Santa Fé, um povoado, 
um lugar ermo, onde tudo 
parecia ruir. Diomedes, 
proprietário de uma 
grande fazenda , com sua 
tirania, parecia não se im-
portar com o destino 
de seus empregados, le-
vando uma vida numa de-
cadência financeira, perto 
de perder todos os 
seus bens materiais.
          Josué um mensageiro 
de Deus, arrisca a própria 
vida pra mostrar a seu pa-
trão, que tudo 

é possível, e mesmo per-
seguido, ele não retrocede, 
e com a ajuda de Eliseu e 
Sara, ele tem oportunida-
de de provar a Diomedes, 
que existe um ser supremo 
chamado Deus, e que para 
ele, tudo é possível. Ao 
ver os prodígios aconte-
cendo, será que Diomedes 
se curvará diante da sabe-
doria de Deus?  ou perderá 
tudo devido a sua arrogân-
cia?
          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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Conferência da Cidade realiza 
oficina no Vale das Acácias

Prefeitura entrega prédio 
para farmácia em Pinda

 A 5° Conferência 
Municipal da Cidade rea-
liza oficinas e debates com 
o tema da Função Social 
da Cidade. Essa oficina 
será feita no Centro Co-
munitário Rita Belo Bor-
ges, na Rua dos Cravos, 
240, no Vale das Acácias, 
às 14 horas, com discus-
sões sobre as políticas pú-
blicas aplicada na cidade.
  Os munícipes po-
dem participar da oficina 

 A Prefeitura de 
Pindamonhangaba entre-
ga, oficialmente, nesta se-
mana, às 10 horas, o prédio 
que abrigará a farmácia, o 
almoxarifado da Saúde e 
a ouvidoria da Saúde. São 
700 m² de área total do 
prédio, que foi totalmente 
adequado para um atendi-
mento mais humanizado.
 A farmácia está 
sendo transferida do Cen-
tro de Especialidades 
Médicas, onde funcio-
nará até sexta-feira (24).  
 A partir de segun-

e debater sobre os proble-
mas que afligem a cidade 
e propor soluções, seguin-
do o lema da Conferência: 
“Cidades inclusivas, par-
ticipativas e socialmente 
justas”. A participação da 
população é muito impor-
tante para estreitar a co-
municação entre povo e 
governo, buscando mais 
eficácia nas políticas pú-
blicas implantadas.
  A 5ª Conferência 

da-feira (27), os munícipes 
poderão retirar seus medi-
camentos no novo local, 
com muito mais conforto 
e comodidade.A Ouvido-
ria da Saúde é um canal 
de comunicação direta en-
tre a população e a gestão 
municipal, e uma maneira 
muito importante dos mu-
nícipes colaborarem para 
uma melhoria na quali-
dade do serviço prestado 
pela Secretaria de Saúde.A 
novo local do almoxarifa-
do da Saúde também pos-
sibilitará melhores logísti-

Municipal da Cidade tem 
o objetivo de estimular a 
participação de vários se-
tores da cidade e discutir 
sugestões para melhorias 
do município. As pessoas 
interessadas em participar 
desse evento podem se 
inscrever pelo site http://
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.
 Na foto, momento da reu-
nião anterior, realizada na 
Faculdade Anhanguera. 

ca e acondicionamento de 
materiais, insumos e medi-
camentos.
Entre as obras de reforma, 
foram realizados: pintura 
geral, instalação de divisó-
rias e de forro de pvc, revi-
são geral das partes elétri-
ca e hidráulica, construção 
de sanitários, além de ma-
nutenção geral do telhado, 
num investimento de cerca 
de R$ 300 mil.
 O prédio fica na 
Rua Albuquerque Lins, 
120, São Benedito, ao lado 
do PAT.

Prefeitura de Taubaté define 
período de recesso escolar

 A Prefeitura de 
Taubaté, por meio da Se-
cretaria de Educação, in-
forma que de 8 a 17 de 
julho acontece o recesso 
escolar para as unidades 
de ensino fundamental e 
médio. Nas unidades de 
educação Infantil não ha-
verá interrupção do aten-
dimento neste período.
 A Secretaria per-
cebeu a necessidade que 
alguns pais possuem em 
ter onde deixar seus filhos 
com segurança durante 
o período de férias e por 

conta desta demanda, cada 
escola, em contato com os 
pais e responsáveis, pôde 
quantificar esta necessida-
de permitindo assim que 
a Secretaria de Educação 
mantenha as unidades em 
funcionamento para aten-
der as crianças de 4 meses 
a 5 anos de idade.
 Das 67 unidades 
de Educação Infantil, so-
mente duas não atenderão 
neste período, sendo: a 
EMEI Prof. Carlos Rizzi-
ni localizada no centro e 
a EMEI João Dias Mon-

teiro, do bairro Bosque da 
Saúde. Nas duas unidades 
a procura foi muito baixa 
e o atendimento será feito 
em creches mais próxi-
mas.
 A Secretaria de 
Educação reforça que as 
unidades contarão com 
atividades recreativas di-
ferenciadas e estrutura 
que mantém uma escola 
em funcionamento (pro-
fessores, auxiliares de de-
senvolvimento infantil, 
merendeiras, pessoal da 
limpeza e gestores).

Prefeitura de Pinda lança 
obras de pavimentação

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, nesta 
segunda-feira (20), às 19 
horas, o evento de lança-
mento das obras de pavi-
mentação da estrada que 
ligará as estradas do bairro 
das Campinas e do Borba. 
A cerimônia será realizada 
em frente à ESF do Goia-
bal, que fica na Avenida 
Jataí, 162, Goiabal.

Antes da pavimentação, 
a via recebeu as obras de 
galerias de águas pluviais, 
com mão de obra da Pre-
feitura.
As obras serão rea-
lizadas pela empre-
sa terceirizada pela  
Prefeitura, com va-
lor de contrato de R$ 
1.392.460,37. A pavimen-
tação da estrada será rea-

lizada com CBUQ (Con-
creto Betuminoso Usinado 
a Quente), com 2 km de 
extensão.
Após o término da pavi-
mentação, será realizada 
a implantação de placas e 
execução de pintura de si-
nalização de trânsito. 
Na foto, exemplo de reca-
peamento com CBUQ ou 
à quente. 


