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Cultura e Turismo
estarão de casa nova

em Pinda

O Departamento de Cul-
tura e o Departamento de 
Turismo da Prefeitura es-
tão de mudança para suas 
novas sedes, até o final 
desta semana e, a partir de 
segunda-feira (12), estarão 
atendendo em novos ende-
reços.
A Cultura vai ter sua nova 
sede no Palacete 10 de Ju-

lho, que fica na rua Depu-
tado Claro César, 33, cen-
tro. Quem também estará 
no novo local é a Acade-
mia Pindamonhangabense 
de Letras. O Departamen-
to de Cultura ficará no pri-
meiro andar e a APL terá 
sua sede no térreo.
Já o Departamento de Tu-
rismo terá sua nova sede 

no prédio onde atualmente 
funcionam a Cati e o De-
partamento de Agricultura 
da Prefeitura, na avenida 
Nossa Senhora do Bonsu-
cesso. 
Os telefones permanecem 
os mesmos: Departamento 
de Cultura, 3642-1080, e 
Departamento de Turismo, 
3643-1761.

São João de
Caçapava 2017

De 21 a 25 de junho, a 
Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer, 
realizará o “São João de 
Caçapava”, uma das mais 
tradicionais e beneficentes 
festas juninas típicas do 
estado de São Paulo. Este 
ano o principal objetivo do 
evento é resgatar a tradi-
ção e a essência do projeto 
original, que é patrimônio 
cultural da cidade e de 
toda região.
Uma programação espe-
cial foi preparada com 
shows musicais, quadrilha 
e grande variedade de co-
midas típicas. O evento é 
totalmente beneficente e 
conta com a participação 
de 21 entidades assisten-
ciais, responsáveis pela 
comercialização de co-
midas típicas da culinária 
junina. Toda a renda será 

destinada às atividades 
desenvolvidas pelas enti-
dades.
O São João de Caçapava 
ocorrerá na avenida Brasil, 
próximo à estação rodovi-
ária, a partir das 19h30, 
com entrada gratuita.
Confira a programação 
completa:
Dia 21 - Orquestra Canto 
da Viola - 30 violeiros de 
Caçapava fazem a aber-
tura da festa de São João 
tocando o melhor do serta-
nejo raiz e moda de viola
Dia 22 - Peixe Elétrico 
- Muito forró pé de ser-
ra agitará o segundo dia 
de festa, com versões de 
compositores consagrados 
como Luiz Gonzaga, Do-
minguinhos, Alceu Valen-
ça, Sivuca, Gilberto Gil e 
Jackson do Pandeiro.
Dia 23 - Tuia Lencioni, 
Tavito e Guarabyra - O 

trio vai embalar a noite 
com grande encontro folk 
e rock rural brasileiro
Dia 24 – Quadrilha de Bo-
necões da Mantiqueira e 
Moraes Moreira – O ápice 
da programação fica por 
conta do show do cantor 
e compositor Moraes Mo-
reira, que agitará a noite 
tocando seus maiores su-
cessos. A abertura do show 
fica por conta da apresen-
tação da Quadrilha de Bo-
necões da Mantiqueira.
Dia 25 - Fuá Rabeca-
do - O grupo encerra 
a programação com a 
apresentação do show  
“São João Brasileiro”, um 
passeio pelos principais 
ritmos que embalam os 
festejos juninos no Bra-
sil, com pequenas inter-
venções teatrais e ainda 
um quadrilhão vem quem 
quer.

Arraiá do Nhô Bento 
volta a acontecer na
cidade de São Bento

do Sapucaí

O Arraiá do Nhô Bento é 
uma das festas mais tra-
dicionais do município, 
momento no calendário 
sambentista para o resgate 
da culinária e costumes ju-
linos. A festa teve sua últi-
ma edição em 2013, retor-
nando este ano com muitas 
atrações nos dias 01 e 02 
de julho, das 19h às 01h, 
no Espaço de Eventos da 
Praça Dr. Adhemar de 

Barros.
O evento contará com gas-
tronomia caipira típica das 
festividades juninas e juli-
nas, além do artesanato lo-
cal e muitas manifestações 
culturais, como a Congada 
São Benedito com suas 
danças tradicionais e o ri-
tual do mastro dos santos, 
a quadrilha com a Comis-
são de Formatura dos alu-
nos dos terceiros anos da 

Escola Estadual Dr. Gené-
sio Cândido Pereira, a pre-
sença do Bloco Zé Pereira, 
o retorno do Festival da 
Viola, competição famosa 
na região que irá premiar 
os representantes da músi-
ca raiz, além das atrações 
musicais que acontecerão 
nos dois dias.
Venha reviver as tradições 
sambentistas e fazer parte 
desta grande festa!
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EXPEDIENTE
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.

Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, além de 
bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Listamos algumas 
razões para você incluir a batata doce na sua alimentação sem culpas e com muita 
saúde. A batata doce possui substâncias antioxidantes que ajudam a combater os 
radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e ajudando a ficar com uma 
pele maravilhosa. Por conter muitas fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. 
Previne a constipação intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre 
algumas porções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua 
saúde. A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias receitas 
gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, frango, em so-
pas, etc. Escolha a sua receita preferida e aproveite. Além de possuir baixo índice 
de glicêmico, a batata doce ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue impe-
dindo a elevação dos níveis de insulina. Diferente da sua parente (batata inglesa), 
a batata doce possui um tipo de carboidrato de menor índice glicêmico. Fornece 
energia durante todo dia, pois libera energia aos poucos no organismo. Ótimo 
também para o pós-treino nas academias. Fortalece o sistema imunológico. Além 
de vários nutrientes, a batata doce é rica em vitaminas A e C, portanto um pode-
roso aliado na hora de proteger o corpo contra doenças. Pode ainda te ajudar na 
prevenção contra o câncer. Ajuda a diminuir o estresse. Hoje em dia, todos temos 
nossos momentos de estresse em nossas vidas. Por conter uma boa quantidade de 
potássio, essa raiz te ajuda a relaxar e se manter calmo. Mas do que o necessário 
incluir essa raiz na correria do dia a dia. Alto teor de fibras, carboidratos do bem, 
poucas calorias, substâncias antioxidantes e sensação de saciedade. Combinação 
perfeita para quem quer uma ajuda a mais na hora de perder uns quilinhos. Não 
deixe de incluir essa delícia na sua dieta, vale a pena!

Humor 

A professora, após a lição, solicita para três alunos criarem uma frase que tenha as 
seguintes palavras: com certeza.
A riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje, nosso motorista me trouxe à esco-
la de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
A aluna que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje preparou o 
nosso café da manhã, com certeza a nossa empregada está de folga.
O aluno pobrezinho da classe, faz a seguinte frase: Ontem à noite, vovô pegou o 
jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa porque ele não sabe 
ler.
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha 
sido indicada por um dos diretores da empresa como sendo muito prendada. Ao 
encontrar a moça, ele ficou extasiado. Era uma loira estonteante, siliconada corpo 
cultural, olhos verdes, bronzeada ou seja toda prendada. Refeito do susto e come-
çando a dar instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é uma fatura e o que é uma duplicata... 
Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde:
- Mas é claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma das 
pernas e duplicata é quando a gente quebra as duas...

Mensagens

Passamos a vida em busca da felicidade. Procurando o tesouro escondido. Corre-
mos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da felicidade. E achamos 
que a vida seria diferente, se pelo menos fôssemos felizes. E, assim, uns fogem de 
casa para serem felizes e outros voltam pra casa para serem felizes. Uns se casam 
para serem felizes e outros se divorciam para serem felizes. Uns fazem viagens 
para serem felizes e outros trabalham além do normal para serem felizes. Anos 
desperdiçados, uma busca infinita. Nunca a Lua está ao alcance das mãos, nunca 
o fruto está maduro, nunca o vinho está no ponto. Nunca estamos satisfeitos. Mas 
há uma forma melhor de viver. A partir do momento em que decidimos ser feliz, 
nossa busca da felicidade chega ao fim. É que percebemos que a felicidade não 
está na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela carreira, naquela 
pessoa e jamais está à venda. Quando não conseguimos achar a satisfação dentro 
de nós para ter alegria, estamos fechados à decepção. A felicidade não tem nada 
a ver como conseguir. Ela consiste em satisfazer-nos com o que temos e com o 
que não temos. Poucas coisas são necessárias para fazer feliz uma pessoa sábia, 
ao mesmo tempo tem que nenhuma forma satisfará a um inconformado. As neces-
sidades de cada um de nós são poucas. Enquanto nós não tivermos alguma coisa 
a fazer, alguém para amar, alguma coisa a esperar, não seremos felizes. Saiba que 
a única forma de felicidade está dentro de nós e deve ser repartida. Repartir suas 
alegrias é compartilhar gotas de perfume sobre os outros e, sempre algumas gotas 
acabarão caindo sobre nós mesmos. 

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.
A vida é o que se inspira no amor e é guiada pela sabedoria.
Quem inventou a distância não sabia da do da saudade.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo é o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor.
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz.
Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência trás mais frutos do que a força.

E depois das prisões?
Léo Rosa de Andrade

Doutor em Direito pela UFSC. 
Psicólogo e Jornalista.

Professor da Unisul.

No senso comum, lei é “a prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma 
dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de 
sanções” (Houaiss).
Ainda conforme o dicionário, moral: “conjunto de regras de conduta consideradas como 
válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa 
determinada” (Aurélio).
Seguindo, ética. Há dois conceitos distintos para ética: um, como ciência que estuda a 
moral: “...investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o 
comportamento humano...” (Houaiss).
Dois, ética como juízo de apreciação referente à própria conduta, ou de um grupo social a 
que se pertença, considerando os valores declarados. Seja: avaliação de si por si diante da 
tábua de valores professada.
É claro que a produção das leis decorre de grande variação de interesses comumente não 
confessados. E depois de produzida, no Brasil particularmente, a lei não se oferece como 
certeza simples ao entendimento.
Mas, de toda forma, conseguimos formar opinião crítica e medir as consequências da de-
sobediência às normas. Todos temos noção de que o Estado pode nos alcançar e nos punir 
se fugimos da legalidade.
Já, diante de questões morais nos complicamos um pouco. Não percebemos a materialidade 
da moral, não fazemos contas sobre ela, mas valoramos os fatos a partir da moral circulante 
que nos alcança e constitui.
Toda moral pertence a uma coletividade; não existe moral individual. Desobediências mo-
rais não sofrem castigos estatais, mas constrangimentos advindos de famílias, grupos, ou 
de parcela significativa da Sociedade.
A moral é acachapante, mas não é universal. Não obstante a presença de importantes exor-
tações e interdições valorativas em qualquer realidade social, sempre há margem para a 
circulação de variações morais.
A moral, todavia, não é relativa. Para um indivíduo ou grupo, a moral vigente deve viger 
com caráter de universalidade. Se alguém relativiza as regras de conduta que considera 
válidas, age com imoralidade.
Então, um problema ético: Como devo atuar diante de mim mesmo, considerando minhas 
medidas? Tenho licença para descumprir meus próprios valores declarados por conveniên-
cia própria ou de meu grupo?
A lei tem caráter impositivo; se a traio, o Estado me castiga. A moral me coage; se a abjuro, 
a Sociedade me penitencia. Eu, diante de mim mesmo, se arranjo pretextos para me por 
incoerente, estou aético.
Em sociedade, minha responsabilidade para comigo extrapola de mim, pois meus atos têm 
efeito para fora de meu foro. No Brasil, parece, relaxamos a consistência moral e nos per-
mitimos uma postura ética flexível.
Estamos em flagrante corrupção. Havidas mais ou menos contrafações no passado, jamais 
se explicitaram tantas práticas corruptas como hoje. Quanto à agressão à lei e à moralidade 
pública, todos estão acordes.
Entretanto, interesseiros desonestos fazem ginástica ética para se justificar e justificar seus 
corruptos prediletos. Alargam as margens de manobra para aprovar os seus, a ponto de 
traírem-se inteiramente.
Kant jamais teria sucesso em nos pedir observação ao seu imperativo categórico: “Age 
sempre de acordo com uma máxima tal que possas querer ao mesmo tempo que se converta 
em lei universal”. Não somos assim.
Preferimos política de afetos. Criamos uma moral permissiva conduzida por uma ética de 
compadrio. Somos relativos: a lei vale para o meu inimigo; a moral discursada não se aplica 
a mim ou aos meus.
Bem, ou seguimos com isso, ou nos voltamos para nós mesmos em reflexão honesta de ju-
ízo íntimo. O que em nós queremos recusar? O que de nós queremos aproveitar? Que vida 
social queremos construir? 
Ao poupar os nossos, cometemos traição ética. Ao contorcer fatos, ludibriamos a moral. 
Extraordinariamente, estamos nos nivelando pela lei. Com alguns excessos, mas com apli-
cação bastante geral.
Isso não me soa de todo bom, pois não estamos nos cuidando como Sociedade, nem moral, 
nem eticamente. Estamos sob prescrições legais e cadeia. Nos regozijamos com os castigos 
dos políticos. Só.
E depois das prisões? Confiram-se as pesquisas eleitorais: muitos políticos bem indicados 
são mais que meros suspeitos. Ah, claro, são os “nossos” suspeitos, então tudo bem. E co-
meça tudo outra vez.
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Área de Museus passa 
a funcionar aos finais 

de semana em Taubaté

A Área de Museus, Patri-
mônio e Arquivo Histórico 
de Taubaté, composta por 
dois museus e uma pina-
coteca, passa a funcionar 
também aos finais de se-
mana, a partir deste mês 
de junho, com horário de 
visitação das 9h às 13h 
(sábado e domingo).
Durante a semana, o local 
continua funcionando de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h, e das 13h às 
17h.
A Área de Museus fica na 
Avenida Thomé Portes Del 
Rey, nº 925, Jardim Ana 
Emília. Mais informações 
pelos telefones (12) 3621-
6044 e 3625-5059.
Conheça o complexo:
Pinacoteca Municipal An-
derson Fabiano

A Pinacoteca contém pin-
turas, desenhos e escultu-
ras representativas da pro-
dução artística regional, 
destacando nomes como 
o do pintor taubateano 
Clodomiro Amazonas, re-
conhecido nacionalmente 
pelas suas paisagens poé-
ticas. Possui mais de 300 
obras catalogadas, incluin-
do quatro quadros de Clo-
domiro Amazonas, três de 
Georgina de Albuquerque 
e uma escultura de Fran-
cisco Leopoldo e Silva.
Museu Histórico Prof. 
Paulo Camilher Floren-
çano. O Museu Histórico 
apresenta a exposição de 
longa duração “Taubaté 
na História do Brasil” com 
textos, objetos e imagens 
que narram a história local 

desde a fundação da cida-
de aos dias atuais. Mais 
de mil e duzentas peças 
são catalogadas, incluin-
do mobiliário, vestimen-
tas, armamentos, objetos 
cotidianos entre outros. 
O ponto alto da visita são 
três maquetes que mos-
tram a urbanização de 
Taubaté nos anos 1850, 
1900 e 1950.
Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté
O acervo do Mistau di-
vide-se em iconografia, 
acervo material, audiovi-
sual e áudio. Atua em res-
gate e preservação da me-
mória através dos meios 
audiovisuais. Tem por ob-
jetivo trabalhar com a cul-
tura viva de Taubaté e da 
região valeparaibana.

Ilhabela será agitada
no mês das tradicionais 

Festas Juninas

As Festas Juninas, reali-
zadas no mês de junho em 
todo o Brasil, e em boa 
parte dos países de maioria 
católica ao redor de todo o 
mundo, também são pro-
movidas no arquipélago de 
Ilhabela. As festividades 
acontecem com o auxílio 
da Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Fundaci e das 
paróquias Nossa Senhora 
Aparecida (Barra Velha) 
e Nossa Senhora D’Ajuda 
e Bonsucesso (Vila), além 
das capelas que levam os 
nomes do respectivos san-
tos.
Conhecidas também como 
Festas dos Santos Popu-
lares, as celebrações que 
homenageiam Santo An-
tônio, São João Batista e 
São Pedro têm origem na 
Idade Média, sendo aderi-
da pela Igreja Católica por 
conta de sua popularida-
de. O que não falta nessas 
festividades são comidas 
e bebidas típicas (pipoca, 
milho, paçoca, pamonha, 

quentão), danças (quadri-
lhas) e atividades (balões, 
fogueiras e brincadeiras).
A primeira das celebra-
ções a ser realizada no ar-
quipélago será a Festa de 
Santo Antônio, no bairro 
do Portinho, onde se en-
contra uma capela em ho-
menagem ao santo. A festa 
irá acontecer de 9 e 11 de 
junho e terá apresentações 
musicais, comidas típicas 
e sorteio de prêmios.
São João Batista será ho-
menageado de 23 a 25 de 
junho na Praça de Eventos 
e Lazer do Galera. Sendo 
uma das mais tradicionais 
festividades da cidade cos-
tuma ter recorde de públi-
co. A capela do santo fica 
localizada no bairro do Pe-
requê.
Já a Festa de São Pedro 
(santo que dá nome a uma 
das comunidades mais an-
tigas de Ilhabela) também 
é realizada na capela do 
bairro e na paróquia da 
Vila (este ano a celebração 
acontece em 1º de julho). 

O evento envolve diversos 
ritos religiosos, além de 
quermesses e apresenta-
ções musicais.
As três comemorações são 
previstas pelo Calendário 
Integrado de Eventos da 
administração que visa a 
unificação da programa-
ção para benefício da po-
pulação e da rede hotelei-
ra.
Corpus Christi
O nome Corpus Christi 
vem do latim “Corpo de 
Cristo” e a homenagem 
realizada anualmente é 
considerada uma das mais 
tradicionais celebrações 
da Igreja Católica porque 
revive o mistério da eu-
caristia: o sacramento do 
sangue e corpo de Jesus 
Cristo.
Segundo o padre Mateus, 
responsável pela paróquia 
Nossa Senhora D’Ajuda 
e Bonsucesso, a comuni-
dade também viverá essa 
tradição. “Faremos os ta-
petes para que o sacerdote 
passe com o Santíssimo 
por cima deles”, explica o 
padre.
Além dos tradicionais ta-
petes que serão confeccio-
nados nas ruas do Centro 
Histórico (Vila), a paró-
quia realizará a Santa Mis-
sa no dia 15 (quinta-feira), 
às 17h e, após a missa, será 
iniciada a procissão.
Este ano, a Paróquia Nos-
sa Senhora Aparecida tam-
bém fará procissão pelas 
ruas da Barra Velha.
“Corpus Christi é um fe-
riado santo para os cató-
licos e todos são convi-
dados para participar das 
celebrações tão solenes 
para a Igreja”, finaliza pa-
dre Matheus.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 148, Termo nº 6565
Faço saber que pretendem se casar RODOLFO PEDRO DOS SANTOS e ANA-
LICE PAIXÃO DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté - SP, nascido em 11 de março de 1987, de profissão funcionário público, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Primeiro de Janeiro, nº 
220, Centro, filho de ROBERTO PEDRO DOS SANTOS, de 65 anos, nascido 
na data de 8 de janeiro de 1952 e de MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, 
de 64 anos, nascida na data de 18 de outubro de 1952, residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP. Ela é natural de Salvador - BA, nascida em 19 de março de 
1990, de profissão vendedora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na 
Rua Benedito Pereira da Silva, nº 108, Parque Nova Esperança, filha de JOSÉ 
ORLANDO GOMES DOS SANTOS, de 57 anos, nascido na data de 16 de 
janeiro de 1960, residente e domiciliado em Rio de Janeiro/RJ e de SILMÉA 
MARIA PAIXÃO DOS SANTOS, de 57 anos, nascida na data de 13 de março 
de 1960, residente e domiciliada em São José dos Campos/SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Pizzaiolo
Chefe de Serviço  (Irá coordenar equipe de limpeza externa)
Coordenador de Restaurante
Garçom
Lubrificador Industrial
Lider de Lubrificação Industrial
Supervisor de Lubrificação Industrial
Mecânico de suspensão
Fiscal de Operações (Irá comandar rota e administração de 
veículos.
Deve ter conhecimento em Informática)
Técnico Em Manutenção de Equipamentos de Informática

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF 
-CARTEIRA DE TRABALHO 
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha

TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H

Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com
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Festival Junino terá 
shows e apresentações 

regionais

O 4° Festival Junino de 
Pindamonhangaba será 
realizado de 23 a 25 de 
junho, reunindo tradições 
culturais, comidas típicas, 
shows e diversas atrações, 
para famílias e pessoas de 
todas as idades.
O evento será, mais uma 
vez, no km 11 da Rodovia 
Caio Gomes Figueiredo 
(estrada que vai para Cam-
pos do Jordão), na entrada 
para a estrada da Pedreira 
Anhanguera. A entrada é 
gratuita e o espaço conta 
com estacionamento, tam-
bém gratuito. Outra opção 
para chegar ao festival é o 
Trem do Forró, que sai da 

Estrada de Ferro Campos 
do Jordão e chega até a 
porta da festa. Os ingres-
sos do trem já estão à ven-
da na bilheteria da Estrada 
de Ferro, a R$12 ida e vol-
ta, com diversas opções de 
horário. O Trem do Forró 
conta com um sanfoneiro 
e monitores que animam 
o passeio até a festa - com 
duração de cerca de 1 hora.
O Festival Juni-
no é realizado pela  
parceria entre a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Departamento de 
Turismo, com os empre-

sários dos núcleos turís-
ticos do Ribeirão Grande 
e Piracuama que, durante 
os dias de evento, trans-
ferem uma parte de seus 
restaurantes para a festa. 
Comidas e bebidas típi-
cas são a principal atração 
gastronômica, a preços  
variados, mas também são 
servidos pratos no almoço 
e jantar.
O evento tem, ainda, o 
apoio do Governo do Es-
tado e do Circuito Man-
tiqueira, que enviou atra-
ções de diversas cidades 
da região para valorizar 
ainda mais a cultura tradi-
cional regional.
Além das atrações gas-
tronômicas e das apre-
sentações culturais, 
haverá shows regio-
nais e mais uma edição 
da feira de artesanato  
Arte Encanto, realizada 
em parceria com o Fundo 
Social de Solidariedade, 
onde os artesãos de Pinda-
monhangaba terão a opor-
tunidade de divulgar e co-
mercializar seu trabalho.

Moreira César terá 1ª 
Festa Julhina durante 
aniversário da cidade

Pindamonhangaba come-
mora 312 anos em 10 de 
julho e uma programação 
extensa de eventos está 
sendo planejada para o 
mês inteiro. Pela primeira 
vez, Moreira César terá 
uma Festa Julhina come-
morativa ao aniversário da 
cidade. Será nos dias 14, 

15 e 16 de julho, na Praça 
do Cisas.
O evento está sendo orga-
nizado pela Subprefeitura 
de Moreira César e Fundo 
Social de Solidariedade, 
e terá apresentações de 
violas e violeiros, shows 
regionais, feira de arte-
sanato, comidas típicas, 

atrações para as crianças, 
entre outras.  Na sexta e no 
sábado, a partir das 17 ho-
ras, e no domingo, a partir 
das 14 horas. Como em to-
das as atrações da progra-
mação oficial de aniversá-
rio de Pindamonhangaba, 
a entrada para a Festa Ju-
lhina será gratuita. 


