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A GAzetA dos Municípios

Empresas lançam  
pedras CAS atende 

1.089 reclamações em 
três meses em Taubaté

Bibliotecas do distrito 
receberão contação de 

história em Pinda

Festival de música da 
Juventude de Pinda está 
com inscrições abertas

O balanço trimestral das 
atividades desenvolvidas 
pelo CAS (Controle de 
Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté mostra que 
nos últimos quatro anos 
aumentou em 382,10% o 
número de atendimentos 
a reclamações e denún-
cias feitas pela população.
A lista de reclamações 
é variada e envolve, por 
exemplo, focos de cria-
douros do mosquito Ae-
des aegypti, escorpiões, 
enxames de abelhas, in-
festação de roedores, 

Nos dias 25 e 27 de abril, 
as Bibliotecas da Vila São 
Benedito e de Moreira 
César estarão receben-
do a equipe da Brinque-
doteca, que apresentará 
a história “As aventuras 
de João e Maria”. Os in-

O III Festival de Músi-
ca da Juventude está com 
inscrições abertas para 
os novos talentos da ci-
dade. O Festival é divi-
dido em duas categorias: 
composição inédita e in-
terpretação e ambas as 
categorias terão prêmios 
para os primeiro, segun-
do e terceiro colocados.

pombos e a presen-
ça de morcegos.
Entre janeiro e março 
de 2012, foram atendi-
das 285 reclamações. 
O número saltou para 
1.089 no primeiro tri-
mestre deste ano (confi-
ra os números abaixo).
Como o número de de-
núncias encaminhadas ao 
CAS também sobe a cada 
ano, são estabelecidos cri-
térios que definem a prio-
ridade nos atendimentos. 
Entre estes critérios, por 
exemplo, estão a gravi-

teressados em agendar a 
participação devem ligar 
na Biblioteca Vereador 
Rômulo Campos D’Ara-
ce (Bosque) 3645-1701.
As datas disponíveis para 
agendamento são: dia 25 
(segunda-feira), na Bi-

 As inscrições podem ser 
feitas até o dia 4 de maio, 
no Departamento de Cul-
tura ou via correio, no en-
dereço Praça Barão do Rio 
Branco, 22, Centro. Podem 
se inscrever pessoas de 15 
a 29 anos e caso o candi-
dato seja menor de idade 
é necessária a autorização 
do pai ou responsável.

dade do caso denuncia-
do e a possibilidade de 
transmissão desencade-
ada (no caso de focos de 
criadouros do mosquito).
O CAS de Taubaté fica na 
rua vereador José Roberto 
Bueno de Mattos, 235, Jar-
dim das Nações. O telefone 
de contato é o 3635-4091.
Evolução nos atendimen-
tos de janeiro a março
2012 – 285
2013 – 553
2014 – 547
2015 – 901
2016 – 1.089

blioteca Maria do Carmo 
Silva Gomes (Vila São 
Benedito), às 8h30, 10h, 
13h30 e 15h. E dia 27 
(quarta-feira), na Biblio-
teca Maria Bertha César 
(Moreira César), também 
às 8h30, 10h, 13h30 e 15h. 

O Festival será realizado 
do dia 18 a 22 de maio 
na Praça da Bíblia e os 
vencedores serão pre-
miados com um troféu e 
dinheiro. O evento é or-
ganizado pelo Espaço Ju-
ventude com o apoio da 
Secretaria de Cultura e foi 
instituído pela Lei 5.581, 
de 5 de novembro de 2013.

Empresas lançam  
pedras fundamentais 

em Taubaté

Empresas ligadas aos seto-
res de energias renováveis, 
peças automotivas e ali-
mentos promoveram esta 
semana o lançamento da 
pedra fundamental de no-
vas unidades em Taubaté.
Juntas, Eletric Dreams, 
Enquil Manutenção e 
Decapagem e Campos 
& Campos represen-
tam investimentos de 
US$ 8,7 milhões e ge-
ração de 240 empregos 
diretos. As áreas doadas 
totalizam 45,2 mil m².
As empresas foram be-
neficiadas com doações 
de áreas aprovadas pela 
Câmara de Taubaté, com 
base na Lei Complemen-
tar 184/2008 e suas altera-
ções. A legislação dispõe 
sobre os incentivos fiscais 
para empresas que preten-
dem se instalar no municí-
pio e para as que já estão 

instaladas e pretendem 
ampliar suas atividades. O 
objetivo é promover a ge-
ração de empregos e renda.
Na próxima semana, as 
solenidades de instala-
ção de novas empresas no 
município têm sequência, 
com quatro agendas con-
firmadas sempre às 10h.
Na segunda-feira, dia 25 
de abril, é a vez da WDF 
Consultoria de Aviação 
Ltda. A empresa, ligada à 
aviação em geral, foi be-
neficiada com uma área 
de 37,34 mil m² e tem pre-
visão de investir US$ 4,5 
milhões com a geração 
de 80 empregos diretos.
A Kaldermec Solução em 
Calderaria Ltda. lança a 
pedra fundamental de sua 
unidade na terça-feira, dia 
26 de abril. A área doada 
mede 10,23 mil m² e os 
investimentos previstos 

são de US$ 2,6 milhões 
e geração de 120 em-
pregos diretos, com atu-
ação em serviços de 
caldeiraria em geral e 
manutenção industrial.
Já na quarta-feira, dia 27 
de abril, é a vez da Aero-
brás Indústria Aeronáu-
tica Brasileira Ltda. pro-
mover a solenidade de 
lançamento de sua pedra 
fundamental. São 5.000 
m² de área, investimentos 
de US$ 500 mil e geração 
de 10 empregos diretos.
A Sartoratto & Moreto In-
dústria de Alimentos Ltda. 
encerra a semana de ceri-
mônias na quinta-feira, dia 
28 de abril. A empresa tem 
foco na fabricação de pão 
de queijo e salgados, re-
cebeu uma área de 3.000 
m² e prevê investimentos 
de US$ 500 mil e geração 
de 60 empregos diretos.
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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

Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade 
e sim uma variação moderada de depressão conhecida como distimia que pode ser 
desencadeada tanto na infância como na vida adulta por fatores genéticos ou adventos 
traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos.
***
A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comércio de peles 
diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos estilistas, atualmente, não 
emprega peles em suas criações e há modelos profissionais que não aceitam atuar em 
desfiles onde estejam exibidas roupas feitas ou ornamentadas com peles. Assim mes-
mo, os negócios desta área ainda movimentam milhões de dólares, significando os 
sacrifícios de animais.
***
O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história humana diz res-
peito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na Etiópia, foram encontrados 
exemplares fabricados, seguramente, há mais de dois milhões e quinhentos mil anos. 
Mas o comércio de artefatos de pedra é mais recente. Estima-se em vinte e oito mil 
anos a idade dos indícios da compra e venda de âmbar na Europa.
***
O hábito de fumar foi adquirido dos índios norte-americanos pelos colonizadores in-
gleses. Ele foi levado à Inglaterra por Walter Raleigh e dali se difundiu pela Europa. 
Conta-se que um criado, ao ver Raleigh soltando fumaça pela boca e pelo nariz, jogou-
lhe uma jarra de cerveja, pois pensou que ele estivesse pegando fogo.

Humor

O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha sido 
indicada por um dos diretores da empresa como sendo uma prendada. Ao encontrar 
a moça, ele ficou assustado. Era uma loira estonteante, siliconada, corpo escultural, 
olhos verdes, bronzeada, ou seja, toda prendada. Refeito do susto e começando a dar 
as instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é fatura e o que é duplicata. Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde: 
- Mais claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma perna e 
duplicata é quando a gente quebra as duas...
***
Depois do bebê nascer, o pai aflito, foi falar com o obstetra:
- Doutor, estou muito preocupado porque a minha filha nasceu com cabelos ruivos. 
Não pode ser minha filha, doutor!
E o doutor responde: 
- Que paranóia! Mesmo que você e a sua mulher tenham cabelos pretos, podem ter 
cabelos ruivos nos genes da família!
E o pai insiste:
- Não é possível, as nossas famílias só tem cabelos pretos há várias gerações!
Diz o doutor: 
- Bem! Tenho que perguntar: Com que freqüência o senhor e sua mulher praticaram 
sexo?
E o homem envergonhado, responde: 
- Bem, este ano tenho trabalhado muito. Só fizemos amor uma ou duas vezes nos úl-
timos meses.
E o médico conclui: 
- Então ta aí... É ferrugem!

Mensagens

Sete belas lógicas

1 – Faça as pazes com seu passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo... Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros... Você não tem idéia de como as outras 
foram talhadas.
6 – Pare de muito pensar... Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. Por isso, 
conhecemos de cor as virtudes que englobam a bondade, como: compaixão, gene-
rosidade, solidariedade, tolerância e paciência, porém, nem todos sabem usar essas 
qualidades na dose certa. Há uma grande diferença entre ser bom ou ser ingênuo e, é 
muito importante que essa diferença seja estabelecida. Primeiro, lembre-se de que a 
boa ação não pode prejudicar quem a pratica. Segundo, o ato não pode tirar do outro a 
responsabilidade de si mesmo.
***
Não percas a tua fé as sombras do mundo. Ainda que os seus pés estejam sangrando, 
siga em frente, erguendo-os por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e batalhe. Esfor-
ça-te no bem e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na Terra, mas o que 
vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perde-
ram a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação 
da fé e prosseguir vivendo. Eleve teu olhar e caminhe. Lute e sirva. Aprenda e adianta-
te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe e 
te atormente o ideal aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te 
esqueças, porém, de manhã será um outro dia.

Pensamentos, provérbios e citações

Uma boa palestra deve esgotar o tema e não os ouvintes.

As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.

A alma move todas as matérias do mundo.

É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.

Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final.

MISCELÂNEA Taubaté recebe 27ª Festa da 
Colônia Italiana a partir  

desta semana

Taubaté recebe a 27ª Fes-
ta da Colônia Italiana de 
Quiririm a partir da pró-
xima terça-feira, 26, com 
Shows musicais, apresen-
tações de dança típica, des-
file da imigração italiana, 
teatro nas ruas, gastrono-
mia, feiras, entre outros. O 
evento vai até 1º de maio.
Programação de palco
Terça-feira 26/04
Palco Principal
19h Abertura Oficial
20h Escolha da Rainha com 
show de Luiza Monteiro
Quarta-feira 27/04
Palco Principal
19h30 – Grupo de Dan-
ça La Prima Tarantela
20h30 – Grupo Folclórico 
Italiano Santa Lucia Mirim
21h30 – Show com 
Renato Gabiani
Quinta-feira 28/04
Palco Principal
19h30 – Grupo de Dan-
ça La Prima Tarantela
20h30 – Grupo Folclórico 
Italiano Santa Lucia Mirim
21h00 – Show 
com Fred Rovella
22h30 – Grupo Folclóri-
co Italiano Santa Lucia
Sexta-feira 29/04
Palco Principal
19h30 – Grupo de Dan-
ça La Prima Tarantela
20h30 – Grupo Folclórico 
Italiano Santa Lucia Mirim
21h00 – Show com Os 
3 Tenores Brasileiros
22h30 – Grupo de Dança 
Italiana Piccola Tarantella

Sábado 30/04
Palco Principal
16h00 – Teatro Máscaras
18h00 – Ballet Italiano
18h30 – Grupo de Dan-
ça La Prima Tarantela
19h00 – Grupo Folclórico 
Italiano Santa Lucia Mirim
19h30 – Grupo Seresta
20h30 – Grupo de Dança 
Italiana Piccola Tarantella
21h00 – Show Or-
questra Sanfônica
22h30 – Grupo Folclóri-
co Italiano Santa Lucia
Domingo 01/05
11h00 Desfile Imigração 
– Roma “A cidade eterna”
Palco Principal
15h00 – Teatro Máscaras
17h00 – Ballet Italiano
17h30 – Grupo de Dan-
ça La Prima Tarantela
19h30 – Show Meri Oliveira
20h30 – Grupo Folcló-
rico Italiano Santa Lu-
cia e Santa Lucia Mirim
21h00 – Show 
com Tony Angeli
Igreja Imaculada Concei-
ção – 17h – Santa Missa
*Todos os dias com in-
tervenções culturais pe-
las ruas do distrito*
Programação de Rua
Quarta-feira 27/04
19h00 às 23h00 – Ofici-
na Cultural/Recreativo
21h00 às 22h00 
– Evento Musical
22h30 às 23h30 – Con-
tos e causos da velha bota 
aos pés da Mantiqueira
Quinta-feira 28/04

19h00 às 23h00 – Ofici-
na Cultural/Recreativo
21h00 às 22h00 – 
Karol e Canavezi
22h30 às 23h30 – Tru-
pe da Massa 2016
Sexta 29/04
19h00 às 23h00 – Ofici-
na Cultural/Recreativo
21h00 às 22h00 – Fa-
mília Nostra Porpeta
22h30 às 23h30 
– Evento Musical
Sábado 30/04
12h00 às 16h00 – Ofici-
na Cultural/Recreativo
12h00 às 13h00 – Ri-
tratti di Quiririm
13h30 às 14h30 – Instalação 
As Aventuras de Pinóquio
15h00 às 16h00 – Ri-
tratti di Quiririm
16h00 às 20h00 – Ofici-
na Cultural/Recreativo
21h00 às 22h00 – Con-
tos e causos da velha bota 
aos pés da Mantiqueira
22h30 às 23h30 – 
Karol e Canavezi
Domingo 01/05
12h00 às 16h00 – Ofici-
na Cultural/Recreativo
12h00 às 13h00 – Ri-
tratti di Quiririm
13h30 às 14h30 – Instalação 
As Aventuras de Pinóquio
15h00 às 16h00 – Ri-
tratti di Quiririm
16h00 às 20h00 – Ofici-
na Cultural/Recreativo
21h00 às 22h00 – Tru-
pe da Massa 2016
22h30 às 23h30 – Fa-
mília Nostra Porpeta
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Fique atento as recomendações contra o INFLUENZA (H1N1)
Se você apresentar febre, tosse ou dor de garganta, podem ser sintomas de gripe (INFLUENZA).
Ao procurar assistência médica informe os sintomas na recepção da unidade de saúde.
Não vá a escola ou ao trabalho.
Evitar aglomerações e ambientes fechados.
Permanecer em casa até 24h após o desaparecimento dos sintomas.
Grávidas, crianças menores, portadores de doença crônicas e idosos são mais vulneráveis às complicações da 
gripe.
Manter caderneta de vacinação atualizada.
Cobrir sempre o nariz e a boca ao tossir ou espirrar (use lenços descartáveis ou proteja com o braço).
Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal.
Lavar as mãos com frequência com água e sabão ou utilizar álcool em gel.
Manter uma boa alimentação e hábitos saudáveis.

Carnês das Taxas de
Licença para funcionamento

já estão disponíveis para
retirada em Tremembé

A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística 
de Tremembé informa  
aos comerciantes, em-
presários e autônomos 
que os carnês das taxas 

de licença para funcio-
namento, licença para 
o comércio ambulante  
e ocupação de áre-
as, referente  
ao exercício de 2016, 

já podem ser retirados 
em sua sede na Rua 7 de 
Setembro, 701 – Cen-
tro, setor Lançadoria 2.  
Mais informações pelo 
telefone 3607-1000

Parabéns Monteiro Lobato
pelos seus 136 anos em 26 de Abril

História: Antes de se cha-
mar Monteiro Lobato, 
o município teve quatro 
denominações: Fregue-
sia das Estacas, Fregue-
sia de Nossa Senhora do 
Bonsucesso do Buquira, 
Vila das Palmeiras do Bu-
quira e Vila do Buquira.
Na língua tupi, Buqui-
ra quer dizer Ribeirão 
dos Pássaros. O povoa-
do de Buquira foi cria-
do em território de Ca-
çapava e Taubaté sob a 
invocação de Nossa Se-
nhora do Bonsucesso.
Sob o aspecto eclesiásti-
co, a povoação foi eleva-
da à Freguesia e Distrito 
de Paz em 25 de abril de 
1857, e incorporada ao 
município de Taubaté.

Buquira só ascendeu à 
condição de Vila em 26 
de abril de 1880 e, depois, 
a de cidade, em 19 de de-
zembro de 1900, criada 
através de lei estadual.
Reduzida à condição de 
distrito em 1934, esta foi 
incorporada ao municí-
pio de São José dos Cam-
pos, do qual finalmente 
se emancipou em 1948. 
Um ano depois ganhou o 
nome de Monteiro Lobato.
O nome é uma homena-
gem ao eminente escritor 
José Bento Monteiro Lo-
bato que na fazenda do 
Buquira iniciou sua bri-
lhante carreira literária 
escrevendo os admiráveis 
contos de Urupês. Mais 
tarde a fazenda do Buquira 

passou a se chamar Fazen-
da do Visconde e, depois, 
Sítio do Pica-pau Ama-
relo, que até hoje atrai 
grande número de turistas.
O aniversário de Mon-
teiro Lobato é comemo-
rado no dia 26 de abril.
F u n d a d o r e s
No que se refere à aldeia, 
não há registro histórico de 
um fundador. Presume-se 
que, mandados por Jacques 
Félix, alguns bandeirantes 
em direção a Minas Gerais 
tenham montado passa-
gem onde atualmente é o 
centro urbano da cidade.
Levando-se em conta a 
criação da Freguesia, nos 
anos 40 do século 19, os 
fundadores seriam os doa-
dores das terras para a for-
mação do patrimônio da 
Freguesia de Nossa Senho-
ra do Bonsucesso, a saber: 
Anna Martins da Rocha, 
comendador José Manoel 
Freire, capitão Francisco 
Alves Fagundes e Lucia-
no José das Neves, cujas 
escrituras de doação estão 
transcritas no livro “Histó-
ria do Município de Mon-
teiro Lobato”, do jornalis-
ta e historiados Geraldo 
Moacir Marcondes Cabral.

Inscrições abertas para
oficina de teatro no Vila Rica 

e Vila São Paulo em Pinda

As inscrições para as ofi-
cinas gratuitas de teatro 
do “Pinda em Cena”, nos 
bairros Vila Rica e Vila 
São Paulo, estão abertas.
Na Vila Rica, as aulas 
serão no CCI, voltadas 
para a turma da tercei-
ra idade. Horários e dias 
ainda serão definidos. 
As inscrições de-

vem ser feitas 
no local, até o final de abril.
Na Vila São Paulo, as au-
las serão no centro comu-
nitário, com início previs-
to para maio. As inscrições 
devem ser feitas com Cida 
Bueno até o final do mês.
Além desses dois 
locais, também recebem 
as oficinas do “Pinda em 

Cena” o Teatro Galpão e o 
CEU das Artes, em Mo-
reira César. Mais infor-
mações podem ser obti-
das no Departamento de 
Cultura, que fica na Praça 
Barão do Rio Branco, 22, 
centro (prédio da antiga 
Câmara, ao lado da igre-
ja São José). Telefones: 
3642-1080 e 3643-2690. 
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Projeto Conviver promove 
passeio cultural com idosos

em Taubaté

Feriado em Taubaté mantém 
serviços básicos

Pinda comemora Dia do 
Chorinho

O Projeto Conviver, desen-
volvido pela Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social de Taubaté, está 
promovendo um passeio 
cultural à cidade de São 
Luiz do Paraitinga, com 
os grupos de idosos parti-
cipantes. A atividade teve 
início no dia 15 de março 
e se estenderá até maio.
Os passeios culturais são 
uma forma de conhecer 
o patrimônio, resgatar 
culturas, costumes, tradi-
ções e crenças, mostrando 
os valores de cada cida-
de.  Em 2014 o passeio 
foi realizado em Taubaté, 
com visita à Casa do Figu-
reiro, Cristo Redentor e Par-
que do Itaim. Já em 2015, 
os idosos foram à 
Pindamonhangaba e co-
nheceram a história do 
Museu Histórico Pe-

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não have-
rá expediente no dia 21, 
quinta-feira(Dia de Tira-
dentes)e que o expediente 
será suspenso no dia 22, 
sexta-feira. A coleta de 
lixo será suspensa apenas 
na quinta-feira e retorna 
na sexta-feira. Os servi-
ços essenciais à população 
NÃO serão interrompidos:
– Pronto Socorro Muni-
cipal – Adulto – Infantil;

Em comemoração ao Dia 
Nacional do Chorinho 
(23 de abril), a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio do Departa-
mento de Cultura, realiza 
apresentações no Espa-

dagógico D. Pedro & 
Dona Leopoldina e do 
Bosque da Princesa.
Atualmente são 1.200 
idosos que fazem par-
te do Projeto, inseridos 
em 24 grupos setoriais de 
convivência espalhados 
por diferentes bairros: 
Monção, Belém, Parque 
Ipanema, Vila São Geral-
do, Parque Sabará, Vila das 
Graças, Esplanada San-
ta Terezinha, São Pedro, 
Independência, Baronesa, 
Jardim das Nações, Jara-
guá Velho, Vila São Ge-
raldo, São Gonçalo, Vila 
Aparecida, Bairro Santa 
Fé, Parque São Luiz, São 
José Operário, Imaculada, 
Estiva, Vila Marli, Parque 
Urupês e Santa Tereza.
O Projeto Conviver 
também proporciona ao 
idoso acesso aos bene-

– Unidade de Pronto Aten-
dimento (24h) San Marino;
– Pronto Atendi-
mento (24h) Cecap;
– Serviço de Veri-
ficação de Óbito;
– Guarda Municipal;
– Serviço de Cemitério;
– Serviço Fune-
rário Municipal;
– Serviço de Lim-
peza Urbana;
– Centro de Controle de 
Migração (albergue);

ço Cardosão, no sábado 
(23), a partir das 9 horas.
As atrações serão os 
conjuntos: Seresteiros de 
Guaratinguetá, de Gua-
rantinguetá; Choran-
do na Feira, de Tauba-

fícios e serviços socio-
assistenciais, eventos 
festivos, encontros, pa-
lestras; além das ativi-
dades que acontecem no 
Centro de Convivência 
da Vila Marli, como co-
ral, dança de salão, hidro-
ginástica e alongamento. 
As ações vi-
sam à integração e 
participação do idoso na 
sociedade, contribuindo 
para reverter à imagem cul-
tural do envelhecimento.
Para participar do 
Projeto Conviver o inte-
ressado deve procurar o 
CRAS (Centro de Referên-
cia de Assistência Social) 
mais próximo do seu bairro 
ou região.  Atualmente são 
quatro unidades do CRAS 
no município: Bagé, 
Sabará/Mourisco, São 
Gonçalo e Santa Tereza.

– Mercado Municipal 
(quinta-feira das 6h às 
13h, sexta-feira das 7hàs 
17h, sábado das 6h às 14h 
e domingo das 6h às 13h);
– PEVs (Pontos de Entre-
ga Voluntária): estarão fe-
chados no dia do feirado 
(21 de abril), mas reabrem 
normalmente das 8 às 
18h, na sexta e no sábado. 
Domingo não funciona;
– Abrigo Temporá-
rio (Casa Transitória).

té; e Só pra Recordar, 
de Pindamonhangaba.
As apresentações serão 
gratuitas. O Espaço Car-
dosão fica na feira livre da 
Praça da Liberdade, ao lado 
do Mercado Municipal. 

Escola municipal celebra o 
Dia Mundial de  

Conscientização do Autismo 
em Pinda

A Escola Municipal Rachel 
de Aguiar Loberto, Vale 
das Acácias, convidou pais 
e alunos para “acenderem 
a luz azul” em prol ao Dia 
Mundial de Conscienti-
zação do Autismo, 02 de 
abril. Azul é a cor sím-
bolo da mobilização para 
a conscientização acerca 
do autismo, pois os casos 
são mais co-
muns em meninos.
Devido ao crescente nú-
mero de matrículas de 
alunos portadores de ne-
cessidades educacionais 
especiais nas escolas mu-
nicipais, as gestoras fo-
ram orientadas pela Se-

cretaria de Educação a dar 
uma atenção espe-
cial às datas dedicadas 
a conscientização so-
bre essas condições.
Desde o ano passado, a 
escola trabalha com um 
aluno diagnosticado com 
Transtorno do Espectro 
Autista, procurando traba-
lhar as diferenças conjun-
tamente com os professo-
res, funcionários e demais 
alunos. Com o lema “Dife-
rente é o mundo que que-
remos”, a unidade preten-
de levar a mensagem além 
dos limites da instituição.
O evento foi realizado 
pela primeira vez esse ano,

havendo grande aceitação 
por parte da comunidade 
escolar. Segundo uma das 
gestoras da unidade, não 
somente os alunos, como 
também seus responsá-
veis, utilizaram a cor azul 
no dia, em mobilização 
à importância da data.
 “Acreditamos que depois 
dos familiares, a escola 
tem papel fundamental 
na formação de valores 
dos seus educandos. Com 
esta atitude, almejamos 
que nossos alunos se-
jam capazes de respeitar 
as diferenças e o dife-
rente”, afirma a gestora.
Outras Matérias

Terapia Comunitária ajuda 
participantes a superar seus 

problemas em Pinda
O PSF Cidade Jardim 
realiza um grupo de Te-
rapia Comunitária toda 
terça-feira, às 13h30. Os 
encontros são abertos 
ao público e funcionam 
como um lugar de de-
sabafo para as pessoas.
No grupo, os participan-
tes trocam experiências, 
desabafam e encontram 
apoio dos outros parti-

cipantes, para conseguir 
entender e superar seus 
problemas. Existem algu-
mas regras durante a tera-
pia e as mais importantes 
são respeitar aquele que 
está falando e man-
ter o silêncio quando 
necessário. Nada do 
que é falado nesses en-
contros é divulgado.
“Depois que eu come-

cei a terapia, melhorei 
meus problemas para dor-
mir e isso está sendo óti-
mo”, afirma uma das par-
ticipantes, Joana da Silva.
Um objetivo do grupo é 
ajudar os participantes 
por meio da vocaliza-
ção dos problemas e 
assim ajudando a pes-
soa a criar uma solu-
ção para esse problema.

Novo Centro de Educação
Infantil beneficiará moradores
do Azeredo e região de Pinda

Moradores do Jardim Aze-
redo e região recebem, ofi-
cialmente, nesta semana o 
CMEI – Centro Munici-
pal de Educação Infantil 
– “Maria Luiza Lima de 
Almeida”. O local, antiga-
mente denominado como 
creche, tem capacidade 
para atender até 120 crian-
ças, nos dois períodos.
O novo prédio foi cons-
truído com recursos 
próprios da administração 
municipal, num investi-

mento de R$1.390.392,43. 
Possui 781,26 m² de 
construção, com toda 
a estrutura necessária 
para receber as crianças.
O CMEI conta com sa-
las com solarium, fral-
dário, sala para repouso, 
pátio coberto e descober-
to, parque infantil, sani-
tários infantis e adultos, 
refeitório, sala multiu-
so, lactário, jardim, além 
de sala para pro-
fessores, para 

administração, almo-
xarifado, cozinha, des-
pensa, copa para fun-
cionários, vestiários 
feminino e masculino, 
lavanderia, área para 
carga e descar-
ga e estacionamento 
para visitantes com va-
gas para deficientes.
O novo CMEI está loca-
lizado na Avenida Silvino 
Lourenço de Faria, 70, Lo-
teamento Jardim Azeredo – 
Distrito de Moreira César.


