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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté 
anuncia abertura de

novas salas de berçários

Mamães da ginástica
ganham Dia da Beleza
em Pindamonhangaba

Escola do Trabalho
de Taubaté promove
oficina em parceria

com o Sebrae

III Mova-se Cultural
é sucesso em

Pindamonhangaba

A Secretaria de Educação, 
da Prefeitura de Taubaté, 
anuncia a abertura de 05 
novas salas de berçário em 
04 unidades escolares de 
Educação Infantil já exis-
tentes na rede municipal 
de ensino. Serão ofertadas 
100 novas vagas.
Em cada nova sala se-
rão disponibilizadas 20 
vagas. Assim, no bairro 
Imaculada, a EMEI Pro-
fª Ana Maria Zarzur terá 
uma nova sala de berçá-
rio II, para crianças de 02 
a 03 anos. A EMEI Prof. 
Paulo Cicci, que fica na 
Chácara Silvestre, rece-
berá uma sala de berçário 

As aulas das turmas de 
ginástica do João do Pulo 
ganharam, na quarta (10) 
e quinta-feira (11), um Dia 
de Beleza, em comemora-
ção ao Dia das Mães. As 
atividades foram organiza-
das pela Semelp - Secreta-
ria Municipal de Esporte e 

Cerca de cem alunos das 
Escolas do Trabalho de 
Taubaté participaram  na 
última terça-feira, 9 de 
maio, de oficina sob  o 
tema “Formalização para 
Começar Bem”. O evento 
foi realizado pelo Sebrae 
(Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas) em parceria 
com a Prefeitura de Tauba-
té.
Durante a oficina, os alu-

No último final de semana 
de abril, Pindamonhanga-
ba recebeu o III Mova-se 
Cultural - Mostra de Dan-
ça Alternativa, um evento 
realizado em comemora-
ção do Dia Internacional 
da Dança - 29 de abril, que 
levou a dança para perto 
das pessoas. O evento foi 
realizado pelo Ateliê Cê-
nico de Dança, com apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra, e diversos apoiadores: 
Shopping Pátio Pinda, Cia 
O Clã da Dança, Cia Cê-
nica de Dança Mônica Al-
varenga e Elekô Coletivo 
Cultural. De acordo com 
os organizadores do “Mo-
va-se”, o evento foi um 
grande sucesso. “Faço uma 

I, para bebês de 06 meses 
a 02 anos. No bairro São 
Gonçalo, na EMEI Profª 
Gilda Maria Bastos Abud 
Indiani, serão disponibili-
zadas vagas para berçário 
I e para berçário II. E a 
EMEI Prof. Luiz Américo 
Pastorino, no Sitio Santo 
Antônio atenderá crian-
ças do berçário II. Desde 
2013, a Educação Infantil 
no município de Tauba-
té passou a receber uma 
atenção especial da admi-
nistração pública. Além 
da criação de vagas, com 
ampliações e construções 
de novas unidades, mui-
tas escolas passaram por 

Lazer da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, com par-
ticipação de profissionais 
voluntários.
Um grupo de sanfonei-
ros deu o tom ao even-
to, que teve ainda aulas  
especiais de zumba e jump, 
e serviços gratuitos de ma-

nos  puderam fazer uma 
reflexão sobre as vanta-
gens e benefícios da for-
malização, também pude-
ram compreender  o que 
significa ser um Microem-
preendedor Individual e o 
que é necessário para se 
formalizar.
Os alunos ainda terão a 
oportunidade de partici-
par de mais duas oficinas: 
Fluxo de Caixa e Ganhe 
Mercado.  De maio até 

avaliação muito positiva. 
Não esperava um público 
tão receptivo, caloroso”, 
comentou a responsá-
vel pelo Ateliê Cênico de 
Dança, Mônica Alvarenga. 
“Na praça, o público per-
maneceu o evento intei-
ro, no shopping também. 
O workshop realizado 
pela Cia O Clã da Dança 
foi muito bom, as inscri-
ções foram preenchidas 
em poucas horas, nem eu 
acreditei”, brincou.
A programação do evento 
teve apresentações na Pra-
ça Monsenhor Marcondes, 
Shopping Pátio Pinda, 
Parque da Cidade e Bos-
que da Princesa. Além de 
espetáculos e performan-
ces, o evento teve encon-
tros, intervenções e oficina 

revitalização para adequar 
o espaço criando um am-
biente socioeducativo aco-
lhedor para crianças de 06 
meses a 5 anos de idade. 
Cerca de 3.000 novas va-
gas foram criadas, zerando 
o déficit inicial. A propos-
ta agora é ampliar a ofer-
ta com a entrega de mais 
sete escolas que já estão 
em construção: Monjoli-
nho, Continental, Fazendi-
nha (Parque Três Marias), 
Jardim Oásis, Barranco, 
Portal da Mantiqueira e 
Hípica Pinheiro. Além 
da conclusão da unidade 
do Jardim Oásis, iniciada 
pelo Governo Federal.

nicure, pedicure, podolo-
gia, acupuntura auricular, 
massagens, maquiagem e 
cabeleireiro. 
Cerca de 150 alunas 
de cada período es-
tão sendo atendidas,  
somando 600 mamães ho-
menageadas.

outubro, serão formadas 
mais cinco turmas para 
cada tema, sendo que para 
“Formalização para Co-
meçar Bem” faltam quatro 
turmas.
As oficinas têm por obje-
tivo capacitar os partici-
pantes para empreender, 
para que possam adquirir 
conhecimentos básicos so-
bre o processo de formali-
zação, gestão financeira e 
marketing.

de dança contemporânea, 
tudo gratuito.
Um dos destaques do “Mo-
va-se Cultural” foi a Jam 
Session, realizada pela pri-
meira vez na cidade. Tra-
ta-se de um espaço para a 
livre experimentação em 
dança improvisada, para 
quem quisesse chegar e 
participar. O evento teve 
música ao vivo, com Íris 
Cecílio (violino), Lucas 
Santos (violão e vocal), 
William Rabelo e Samira 
Áurea (violão e cajon) e 
Gustavo Junho (violão). 
“A Jam Session foi uma 
delícia! Crianças, pais, fa-
mília participaram”, con-
tou Mônica. “Formação 
de plateia. É assim que eu 
defino o III Mova-se Cul-
tural”, concluiu. 
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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

Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas há quem 
não resista mordiscá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábito ser prazeroso 
para várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são nada positivos. Afinal, 
muitos micro-organismos são ingeridos e também há risco para a saúde dos den-
tes. O ato pode estar relacionado a origens de auto-estima e ansiedade. Por isso, 
estratégias devem ser tomadas para dar fim a essa mania, progressivamente. Con-
fira algumas, mantendo-as sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum 
pedaço lascado e você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer as unhas sema-
nalmente, a boa aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante 
ficar uma semana por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois ela faci-
lita a descamação das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, esse ato substitui 
o movimento repetitivo e inconsciente de mordiscar as unhas. Como esse hábito 
é, geralmente, reflexo de ansiedade vale a pena investir em atividades em que ela 
possa ser extravasada como praticar exercícios físicos, ler livros e escrever.
***
Restrita a América Central, América do Sul e África, a febre amarela é doença 
típica de regiões tropicais e subtropicais. Sua transmissão se dá por meio da pi-
cada da fêmea do mosquito “aedes aegypti”, que passa aos seres humanos o “fla-
vivirus”, encontrado em primatas não humanos que habitam regiões de florestas. 
Os sintomas apresentados pela pessoa infectada são: febre alta, dor de cabeça, 
vômitos, problemas do fígado e hemorragia. Ao longo de duas semanas a pessoa 
pode permanecer com a doença em seu corpo, podendo vir a morrer devido ao seu 
agravamento. Como não há tratamento específico, os procedimentos visam evitar 
complicações. Recomenda-se repouso, ingestão de bastante água e boa alimenta-
ção, além de reposição sanguínea, no caso de hemorragia.  Doença recebeu esse 
nome devido a cor que a pessoa adquiri depois de contraí-la.

Humor 

Um belo dia, o caboclo estava sentado na varanda, ao lado da mulher contemplan-
do a plantação e fala:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu àquela praga na plantação, você estava do meu lado, não tava?
- Tava, homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, você tava 
do meu lado, não tava?
- Claro que tava, homem!
- Quando a nossa filha fugiu grávida com aquele capataz, você tava do meu lado, 
não tava?
- Tava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você tava do meu lado, não 
tava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que é, homem?
- É que você me dá um azar dos diabos!
***
Um avião cai na floresta e restam apenas três sobreviventes. Um indiano, um 
judeu e um argentino. Caminhando entre as árvores da grande floresta, eles en-
contraram uma pequena choupana e pediram para pousar a noite. O dono da casa 
disse: Minha casa é muito pequena, posso acomodar apenas dois e um terá que 
dormir no curral. O indiano respondeu: Eu dormirei, sou indiano e hinduísta, 
necessito praticar o bem. E foi lá pro curral. Após trinta minutos alguém bate na 
porta da casa. Era o indiano que disse : Não posso dormir no curral, lá tem uma 
vaca que é animal sagrado e eu não posso dormir junto a um animal sagrado. 
Então o judeu respondeu: Eu dormirei no curral, somos um povo muito humilde 
e sem preconceitos. E foi lá pro curral. Após trinta minutos alguém bate na porta 
da casa. Era o judeu que disse: Não posso dormir no curral, lá tem um porco, que 
é um animal impuro e eu não posso dormir junto a um animal que não seja puro. 
Então, o argentino, nada satisfeito, aceitou a dormir no curral. E foi lá pro curral. 
Após trinta minutos, alguém bate na porta. Era a vaca e o porco.

Mensagens 

Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa e efeito” que rege nossos 
atos. Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então em vez de reclamar 
das relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente 
prever as conseqüências desses atos. É certo de que ninguém deseja o mal para si 
mesmo, deliberadamente, mas ignorar os efeitos de suas atitudes está chamando 
para si as reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado 
para as conseqüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou falar.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão em 
constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se em uma ima-
gem antiga, limitada, o relacionamento está sempre vivo, sempre mudando. In-
vista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, não lamente por 
erro do passado. O passado passou. Comece neste exato momento porque nunca 
é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, sua confiança e a sua lealdade.

Pensamentos, provérbios e citações

Uma pessoa para compreender tem que se transformar.
Um aposento sem livros é como um corpo sem alma. 
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
O tempo convence mais do que os argumentos.
É triste ter por amizade alguém que se tem por amor.
O difícil fazemos na hora, o impossível demora um pouco mais.
Mesmo o mais nobre dentre nós cede perante a carga do amor.
Velhas canções são como o vinho melhoram com o tempo.
Quando Deus fecha uma porta, Ele estará abrindo uma janela.
Culto é aquele que sabe encontrar aquilo que não sabe.

Festival Internacional de Compositores  
“Uma canção para a Paz” – Prêmio Facundo Cabral.

Confira a programação e venha prestigiar este evento
em São Luiz do Paraitinga

SEXTA-FEIRA, 12 de maio 2017
19h00 – Cerimônia de Abertura (Praça Dr Oswaldo Cruz)
Homenagem a Facundo Cabral e Gilberto Gil; Apresentação Musical de Gerardo Uchoa, 
México, ganhador da primeira edição do Festival e Moreno Overá, Coordenador do Festi-
val.
20h30 – Show com Ieda Terra e Banda (Praça Dr Oswaldo Cruz)

SÁBADO, 13 de maio 2017
10h00 – Mesa Inter-religiosa (Centro Turístico e Cultural Nelsinho Rodrigues)
“O papel das religiões na construção de uma cultura de Paz”: Participação de líderes re-
ligiosos locais e representantes da URI – Iniciativa das Religiões Unidas. *Participação 
aberta a toda a comunidade
14h00 às 20h00 – Apresentação dos 12 músicos participantes do Festival (Praça Dr Oswal-
do Cruz)
Adrian García (Colômbia)
Alfonso Lirikowsky (México)
Andrea Maria (Venezuela)
Ángel Diaz (Venezuela)
Constanza Lis (Venezuela)
Fernando Salazar (Colômbia)
Gerardo Ochoa (México)
Guilherme Moscardini (Brasil)
Jairo Morán (Venezuela)
Loreto Lorca (Chile)
Manu Saggioro (Brasil)
Rodrigo Régis (Brasil)
20h00 – Show com a Banda Lume do Paraitinga (Praça Dr Oswaldo Cruz)

DOMINGO 14 de maio 2017
10h00 – Cerimônia de Encerramento: Participação de todos os músicos e um representante 
de Gilberto Gil para a outorga do Prêmio Facundo Cabral
Apresentação musical indígena: Coral da Aldeia Araponga – Paraty – RJ
Realização: URI – América Latina & Caribe
Apoio: Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga
Informações: Moreno Overá

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 142, Termo nº 6552
Faço saber que pretendem se casar MATHEUS PHELIPPE SILVA e ANA PAU-
LA AUGUSTO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamo-
nhangaba - SP, nascido em 2 de março de 1988, de profissão pintor residêncial, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da 
Veiga, KM 138, Una, nesta cidade, filho de MARIA DE FÁTIMA SILVA, resi-
dente e domiciliada em Pindamonhangaba/SP, natural de São Vicente de Minas/
MG. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 13 de janeiro de 1990, 
de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua 
Nilza Aparecida Passos Machado, nº 73, Conjunto Residencial Araretama, em 
Pindamonhangaba/SP, filha de HILDO DE JESUS AUGUSTO, residente e do-
miciliado em Pindamonhangaba/SP, natural de Pindamonhangaba/SP e de FANI 
HENRIQUE DOS SANTOS, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/SP, 
natural do Rio de Janeiro/RJ. 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

OPERADOR DE VENDAS (PARA PESSOA 
COM DEFICIENCIA)
CAMAREIRA DE HOTEL
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MONITOR DE SISTEMA DE ELETRONICO 
DE SEGURANÇA EXTERNO
RECEPCIONISTA BILINGUE
VENDEDOR DE SERVIÇOS (EXTERNO)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚ-
MERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUN-
DA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar va-
gas abertas  entrar em contato pelo e-mail: taubate-
patvagas@gmail.com
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Sebrae Móvel retorna a 
Pinda no dia 22 de maio

Prefeitura de Pinda faz
treinamento com auxiliares
de enfermagem e agentes 

comunitários

Desde o início do mês, 
Pindamonhangaba está re-
cebendo o Sebrae Móvel, 
na Praça Monsenhor Mar-
condes. Trata-se de um 
escritório móvel, em uma 
van customizada, para o 
atendimento ao público 
que desejar abrir ou apri-
morar seu negócio, seja 
Empreendedor Individual 

Auxiliares de enfermagem 
e agentes comunitários 
de saúde participaram, 
na sexta-feira (5), de um 
treinamento promovido 
pela Secretaria de Saúde 
da Prefeitura. Cerca de 50 
profissionais integraram a 
iniciativa, realizada no au-
ditório da Fatec.

(EI), Microempresa (ME) 
ou Empresas de Pequeno 
Porte (EPP).
Nesta semana, o Sebrae 
Móvel esteve na cidade 
na quarta-feira (10), com 
duas vans adaptadas. A 
equipe retorna agora no 
dia 22 de maio, desta vez 
somente com um veículo, 
permanecendo até o dia 

O treinamento Coaching 
Motivacional Técnicas 
e Habilidades Compor-
tamentais foi ministrado 
pelo comunicador e confe-
rencista Narciso Machado, 
com o objetivo de motivar, 
desenvolver talentos, des-
pertando a criatividade, 
iniciativa e liderança. Essa 

26. Depois volta dia 29 de 
maio e fica até o dia 2 de 
junho, atendendo sempre 
das 10 às 16 horas.
A iniciativa visa fomentar 
o empreendedorismo e fa-
cilitar o acesso aos empre-
sários e empreendedores a 
melhores práticas, cursos 
e ferramentas de gestão 
empresarial, auxiliando no 
crescimento de seus ne-
gócios e da comunidade 
local.
Os atendimentos do Se-
brae Móvel são gratuitos 
e a presença da equipe na 
cidade é uma parceria com 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico. 

formação para a equipe 
vai refletir em um melhor 
atendimento ao público.
O primeiro grupo a rece-
ber o treinamento foi o de 
médicos e enfermeiros da 
Atenção Básica, em abril. 
A intenção é complemen-
tar a formação dos profis-
sionais que estão na linha 
de frente do atendimento 
nos bairros, para que com-
preendam sobre a impor-
tância de acolher bem.
Para a secretária de Saúde, 
Valéria dos Santos, o trei-
namento também foi uma 
oportunidade para motivar 
os profissionais que traba-
lham no atendimento nos 
postos dos bairros.

CAPS AD promove
palestras de prevenção 
às drogas em Taubaté

Copa VO2 17º desafio 
da Serra de Campos

Desde o início deste ano, 
o CAPS AD – Centro de 
Atenção Psicossocial Ál-
cool e outras Drogas de-
senvolve junto a estabe-
lecimentos de ensino de 
Taubaté um projeto para 
estimular a prevenção do 
consumo de drogas entre 
os jovens.
Até agora já foram rea-
lizadas duas atividades, 
denominadas palestras 
reflexivas. A mais recente 
ocorreu em 5 de maio na 
escola estadual Jacques 
Félix. A palestra “Consu-
mo de drogas e a juventude 

Vem aí o 17º Desafio da 
Serra de Campos.
O evento acontece no dia 
21 de maio, com larga-
da em Santo Antônio Pi-
nhal. Os organizadores 

na Contemporaneidade” 
contou com a participação 
de cerca de 150 pessoas, 
entre elas alunos do ensino 
fundamental e professores.
Esta ação teve como ob-
jetivo principal contribuir 
para a reflexão sobre a re-
lação dos jovens com as 
drogas e demais objetos de 
consumo.
As ações de prevenção 
continuarão a ser realiza-
das pela equipe do CAPS 
AD ao longo do ano de 
2017. Escolas interessadas 
em agendar as palestras 
podem entrar em contato 

do evento, esperam para 
esta edição aproximada-
mente 1.000 atletas, que 
irão percorrer 48 Km  
pela Serra Velha de Cam-
pos. A chegada dos ciclis-

com o CAPS AD pelo tele-
fone 3631-6645 ou enviar 
mensagem pelo e-mail 
capsad@taubate.sp.gov.br.
Em Taubaté, o CAPS AD 
oferece atendimento aos 
indivíduos com dependên-
cia química, realizando 
acompanhamento clínico 
e reinserção social pelo 
acesso ao trabalho, exer-
cício dos direitos civis e 
fortalecimento dos laços 
familiares e comunitários. 
Foram realizados 18.171 
atendimentos em 2016, 
média de 1.514 atendi-
mentos mensais.

tas acontecerá na cidade 
de Campos do Jordão, no 
bairro Capivari.
Mais informações  
acesse – http://copavo2.
ativo.com/

Semana Nacional de 
Museus é atração em 

Taubaté

Encontro para capacitação
sobre meningite no
Auditório Municipal

Taubaté recebe a 15ª Se-
mana Nacional de Museus, 
de 15 a 21 de maio. A tem-
porada cultural é promo-
vida pelo Ibram (Instituto 
Brasileiro de Museus).
Os museus da cidade irão 
receber visitas media-
das, palestras, oficinas,  
lançamentos de livros, me-
sas redondas, entre outras 

Dia 04 de maio nos-
so município recebeu o 
encontro para capaci-
tação sobre meningite.  
Participaram do evento 
27 municípios, que fo-
ram representados, por 
secretários e funcioná-
rios da área da saúde.  
Os municípios que parti-
ciparam, são da região do 
Vale do Paraíba e região 
Serrana. Como parte da 

atrações.
Confira a programação:
MUSEU DA AGRICUL-
TURA DE QUIRIRIM
AVENIDA LÍBERO IN-
DIANI, 550 – QUIRIRIM
f e r n a n d o . p a s c h o a l @
taubate.sp.gov.br
(12) 3621-6044 (12) 3686-
4864
16/05/2017 a 21/05/2017 

programação, a Secretaria 
de Educação preparou com 
o Projeto Montanh’arte, 
uma mostra de dança com 
os alunos (as), do núcleo 
de dança do Projeto.
E como sempre, coman-
dados pela coordena-
ção e pelos professo-
res do Montanh’arte, os 
alunos (as), deram um  
show no palco do Auditó-
rio Municipal.

– 08:00 às 17:00
VISITA MEDIA-
DA – ao galpão do  
Museu da Agricul-
tura de Quiririm, 
que possui objetos  
e maquinários que retratam 
a história e evolução dos  
equipamentos utili-
zados na agricultura,  
em especial na região.

A Prefeitura de Santo An-
tônio do Pinhal e as Secre-
tarias de Saúde e Educação,  
agradecem a presença dos 
representantes dos muni-
cípios e aos representantes 
da Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, pela 
escolha do nosso Audi-
tório para a realização do 
evento.
A todos o nosso muito 
obrigado e voltem sempre!
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Taubaté recebe
5º Encontro de Violeiros 
da Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba

No próximo dia 18 de 
maio (quinta-feira), às 
19h30, Taubaté recebe o 
5º Encontro de Violeiros 
da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba, den-
tro do Café com Viola, no 
Centro Cultural “Toninho 
Mendes”.
O Café com Viola, que é 
realizado pela Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
Taubaté, estreou em feve-
reiro de 2017, e acontece 
todas as últimas sextas-
feiras de cada mês. Ex-

cepcionalmente em maio, 
o evento será numa quin-
ta-feira, para comemorar 
o Dia do Violeiro (18 de 
maio). A ideia é divulgar 
a música sertaneja (moda 
de viola), com muito ba-
te-papo e com um delicio-
so café, ao estilo caipira, 
onde todos os participan-
tes devem levar os ingre-
dientes (café, pães, bolos, 
etc).
O evento contará com con-
vidados como: Rone e Ro-
ney, Sanfoneiro Ezequias, 

Rodrigues e Gouvêa, Ga-
brielzinho, Oliveira e Ta-
guinani, Duo Esperança, 
Adelí e Guaraí, Pedrinho 
Sertanejo, Saturno e Jair 
Neves, Quatro amigos Ser-
tanejos, Orquestra Can-
to da Viola, Robertinho e 
Paulo César, Tijolo e Mi-
guel e Amarildo e Maurí-
cio. O Centro Cultural fica 
na praça Coronel Vitoria-
no, 1, no Centro, próximo 
ao Convento Santa Clara. 
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3621 -6040.

Atleta de Pinda é
campeã brasileira

de voleibol

A pindense Astride Lucie-
ne Moreira, de 40 anos, é 
um dos exemplos de ta-
lento da cidade e, como 
muitos atletas de Pinda-
monhangaba, iniciou seus 
treinos nas escolinhas de 
esportes oferecidas pela 
Prefeitura.
A atleta sagrou-se campeã 
na categoria 30 anos no 
Campeonato Brasileiro, 
que ocorreu de 20 a 23 de 
abril em Santos. Ela inte-
grou a Super Ball, de Belo 
Horizonte, sob o comando 
do técnico Luciano Alber-
to (Beto). A jogadora pin-
dense foi a única represen-
tante do Vale do Paraíba na 
categoria 30 anos. A equi-
pe chegou à final invicta e 
enfrentou o Brasília.
Astride Luciene Moreira 
começou a treinar voleibol 
em 1995 com a professo-

ra Maria Helena. Até 1999 
fez parte da equipe juve-
nil e depois representou a 
cidade no time adulto. Os 
treinos eram no ginásio 
esportivo Juca Moreira, de 
segunda a sexta. O que a 
motiva é uma paixão mui-
to grande pelo vôlei.
Astride participou de di-
versas competições regio-
nais e nacionais. A atleta 
revela que ir ao Campeo-
nato Brasileiro foi algo6 
que sempre sonhou e ter 
conquistado o título é uma 
realização pessoal e pro-
fissional.
Ela conta que já foi várias 
vezes para o campeona-
to de Saquarema, jogou a 
Copa Recife, atualmente 
é jogadora da equipe Sí-
rios CTA, de São José dos 
Campos.  Em 2016 repre-
sentou Pindamonhangaba 

nos Jogos Regionais, na 
primeira divisão.
“Fui representando uma 
equipe de Minas Gerais, 
meu esposo me apoiou 
bastante. Ter sido campeã 
é uma emoção muito gran-
de, porque esse campeona-
to contou com a presença 
de atletas que já foram da 
seleção brasileira, jogaram 
em grandes clubes. Estou 
muito contente. Também 
fui convidada para o Su-
lamericano, que será em 
julho no Peru”,  conta 
Astride. Embora Astride 
represente outras equipes, 
ela mora em Pindamo-
nhangaba e realiza os trei-
nos em espaços públicos, 
como o Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira 
“João do Pulo”. Para que 
possa melhorar o desem-
penho em cada competi-
ção, conta com um grupo 
de moradores de Pinda que 
amam voleibol e sempre 
se unem para ‘bater bola’. 
“Tem muita gente que me 
viu treinar e me consagrar 
campeã acaba servindo de 
incentivo para a prática, 
porque os atletas daqui po-
dem conquistar o seu es-
paço”, conclui Astride.
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Fundo Social de
Solidariedade de Taubaté 
promove encontro com 

Fundos Municipais
da região

Escola do Trabalho
Sítio Santo Antônio

oferece vagas
para o curso de
Unhas Artísticas

O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (Fuss-
ta) promoveu nesta quar-
ta-feira, dia 10 de maio, 
no Parque do Itaim, um 
encontro com represen-
tantes de Fundos Sociais 
da região. Jefferson Froes 
conduziu o encontro, re-
presentando a primeira-
dama e presidente do Fun-
do Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo 
(FUSSESP), Lu Alckmin.
Foram apresentados aos 
municípios os projetos 

A Escola do Trabalho de 
Taubaté, unidade Sítio 
Santo Antônio, abrirá no 
próximo dia 16 de maio, 
terça-feira, inscrição  para 
o curso de Unhas Artísti-
cas, disponibilizando 10 
vagas.
O curso terá início no dia 
23 de maio, com aulas às 
terças e quintas-feiras, das 
13h às 17h.
Para fazer a inscrição o 
candidato deve apresen-

disponíveis para implan-
tação na área de Beleza, 
Moda, Horta Educativa 
e Padaria Artesanal; bem 
como a oportunidade de 
ampliações dos já exis-
tentes. Uma das novida-
des para 2017 é o curso na 
área de Construção Civil. 
Já são 20 anos de parceria 
entre Fussta e FUSSESP, o 
que trouxe convênios im-
portantes para o município 
como a Padaria Artesanal, 
a Horta Educativa (im-
plantado em cinco escolas) 

tar cópias do RG, CPF e 
comprovante de endereço. 
O curso tem como pré-re-
quisito a idade mínima de 
16 anos.
O horário para inscrição 
é das 8h30 às 11h30 e das 
13h às 16h30, de segunda 
a sexta-feira. Lembrando 
que o curso é gratuito e o 
preenchimento das vagas é 
por ordem de chegada.
A unidade Sítio Santo An-
tônio fica na  Av. Dr. José 

e o Polo Regional da Be-
leza (mais de 2600 alunos 
formados). Participaram 
da reunião 18 municípios: 
Caçapava; Campos do Jor-
dão; Guaratinguetá; Igara-
tá; Jacareí; Lagoinha; Lo-
rena; Natividade da Serra; 
Paraibuna; Pindamonhan-
gaba; Redenção da Serra; 
Santa Branca; Santo Antô-
nio do Pinhal; São Bento 
do Sapucaí; São José dos 
Campos; São Luiz do Pa-
raitinga; São Sebastião e 
Tremembé.

Ortiz Patto, 2557. Mais 
informações pelo telefone 
(12)3608-4110.
Serviço
Escola do Trabalho Sítio 
Santo Antônio
Curso de Unhas Artísticas: 
10 vagas
Horário para inscrição: 
das 8h30 às 11h30 e das 
13h às 16h30
Endereço: Av. Dr. José Or-
tiz Patto, 2557
Telefone (12)3608-4110

20º FESTIVAL DE MÚSICA JUNINA
em São Luiz do Paraitinga

Festival de Música Junina do ano de 2017 será realizado pela Prefeitura Municipal através 
do seu Departamento de Cultura e Turismo nos dias 16 e 17 de Junho.
Tendo com objetivos:
Revelar novos talentos; Fomentar e preservar essa vertente musical de forte raiz em nosso 
território; Abrir mais espaço para a reflexão e evolução da música junina.
Confira o Regulamento no site www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
As inscrições poderão ser efetuadas no período de 05 a 31 de Maio de 2017, a ficha de 
inscrição poderá ser retirada no Centro Cultural Nelsinho Rodrigues (Rua Coronel Domin-
gues de Castro nº 33)

Semelp abre inscrições para 
treinamento funcional em 

Pindamonhangaba

Febre do momento nas 
academias, o treinamento 
funcional agora também 
é uma das opções ofereci-
das pela Semelp (Secreta-
ria Municipal de Esporte 
e Lazer) para incentivar a 
prática de atividade física 
pela população.
Voltado para o públi-
co entre 15 e 21 anos, o 
treinamento ou ginástica 

funcional visa movimen-
tar o corpo através de 
ações básicas como pu-
xar, empurrar, agachar,  
saltar, visando a habilida-
de de realizar as ativida-
des normais da vida diária 
com eficiência, autonomia 
e independência. Como re-
sultado final, mais disposi-
ção, força, saúde e quali-
dade de vida.

Os treinos serão na aca-
demia do CT Luiz Ca-
loi, no período da manhã.  
As turmas serão separadas 
por idade e, para partici-
par, é necessário se inscre-
ver no local, levando RG 
e duas fotos 3x4. São 20 
vagas por turma. 
Confira os horários das au-
las: 
Seg/qua/sex: das 7 às 8h - 
15 a 17 anos
Seg e qua: das 10 às 11h - 
15 a 17 anos 
Seg e qua: 11 às 12h - 18 
a 21 anos
Ter/qui: 7 às 8h - 18 a 21 
anos
Ter/qui: das 10 às 11h - 15 
a 17 anos
Ter/qui: das 11 às 12h - 18 
a 21 anos

Judocas de Pinda se 
classificam para a

Fase Inter Regional do
Campeonato Paulista

Crianças do Araretama se 
divertem no Ruas de Lazer

em Pindamonhangaba

No último domingo (7), 
os atletas das catego-
rias de base do Judô da 
Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer de  
Pindamonhangaba (Se-
melp) participaram da 

Crianças e jovens do Ara-
retama se divertiram, no 
sábado (6), na primeira 
edição do “Ruas de Lazer” 
deste ano. O evento, reali-
zado pela Semelp (Secre-
taria de Esporte e Lazer) 
da Prefeitura, e contou 
com a presença de grande 
público.
As atividades foram orga-
nizadas no entorno e dentro 
do ginásio de esportes do 
bairro, com brincadeiras 

Fase Regional do Campe-
onato Paulista, na cidade 
de Jacareí.
Dos sete judocas que com-
puseram as classes Sub 
11, Sub 13 e Sub 15, que 
formaram a equipe de 

como maquiagem de ros-
to, cabelo fashion, jogos 
de tabuleiro, tênis de mesa,  
elástico, cordas, mini vô-
lei, mini Futebol, jogo de 
taco, perna de pau e bam-
bolês, além de partidas de 
vôlei e futsal dentro do 
ginásio, todos supervisio-
nados por profissionais da 
Semelp.
A equipe do Edutran 
também esteve presen-
te com a cidade mirim,  

Pindamonhangaba, cin-
co subiram ao pódio e se 
classificaram para Fase In-
ter Regional do Campeo-
nato Paulista. Foram eles: 
Kauan Cassalho, Alexan-
dre Magno, Samuel Neto, 
Amanda Freua e Tanaís 
Borges.
O evento contou com a 
presença de aproximada-
mente 200 atletas de várias 
cidades do Vale do Paraí-
ba, Litoral Norte e Serra 
da Mantiqueira. 
A próxima fase será rea-
lizada no dia 20 de maio, 
em Mogi das Cruzes.

uma das atividades mais 
procuradas pelas crianças 
e que estava sempre com 
muita fila.
O evento teve ainda aulão 
de zumba com a acade-
mia Marcia Fitness, apre-
sentação de capoeira com 
alunos da Semelp e apre-
sentação do Projeto Guri 
(Pólo Araretama).
O “Ruas de Lazer” tem 
o objetivo de aproxi-
mar os moradores do 
bairro, em um ambiente  
familiar e seguro para 
que todos possam in-
teragir com a comuni-
dade. De acordo com o 
secretário da Semelp, 
prof. Everton Chinaqui,  
está prevista a realização 
de outras edições do “Ruas 
de Lazer”, em outros bair-
ros da cidade.


