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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Campos do 
Jordão inaugura reforma 

do Centro de
Especialidades Médicas

4º Etapa do Campeonato
Valeparaibano de Ciclismo 2017 

tem pódio taubateano

Handebol Taubaté
vence mais uma partida 
no Campeonato Paulista

Na manhã do dia 14 de Ju-
nho, a Prefeitura de Cam-
pos do Jordão inaugurou 
a reforma do Centro de 
Especialidades Médicas, 
localizado no Complexo 
Municipal de Saúde.
Inaugurado em 29 de Abril 
de 2016, as novas instala-
ções trouxeram para os pa-
cientes do SUS, de Cam-
pos do Jordão, um grande 
avanço.
“Hoje temos um Hospital 
Municipal, equipado para 
atender a clínica médica, 
maternidade e o Pronto 
Socorro, com qualidade 
eficiência. Mas sempre 
é possível avançar mais. 
Com a reforma, o Cen-
tro de Especialidades vai 
atender com mais confor-
to aos pacientes”, afirma o 
prefeito Fred Guidoni.
No início de 2013, quando 
a nova gestão assumiu, a 
cidade contava com ape-
nas 8 especialidades. Hoje 
são 22 Especialidades Mé-
dicas que atendem, em 
média,  mais de dois mil 
pacientes ao mês.
“O dia 14 de Junho é mais 
um marco nesta história 
de sucesso. O novo Cen-
tro de Especialidades vai 
abrigar, também, a Clíni-
ca Cirúrgica, atendendo 
também as cidades de São 

Os atletas da ECT – Equi-
pe de Ciclismo de Tauba-
té/Tarumã foram destaque 
na 4ª Etapa do Campe-
onato Valeparaibano de 
Ciclismo 2017, realizada 
pela Líder (Liga de Rendi-
mento de Base da Capital 
e Litoral Norte), em par-
ceria com a Prefeitura de 
Taubaté, no último domin-
go, dia 11, na cidade.
Na categoria Elite Mascu-
lino A, o atleta Breno Si-
doti conquistou a 2° colo-
cação e segue na liderança 

No último sábado, 10 de 
junho, a equipe do Han-
debol Taubaté jogou em 
casa e venceu o time de 
São Carlos, por 30 X 12. 
O time da cidade segue in-

Bento do Sapucaí e Santo 
Antônio do Pinhal. Com 
isso vamos diminuir a fila 
de cirurgias gerais e gine-
cológicas, desafogando o 
Hospital Regional e abrin-
do novas vagas para que 
cirurgias mais complexas, 
aconteçam lá”, disse o 
Prefeito.
A clínica cirúrgica e a 
ala de cirurgia devem ser 
inauguradas no final do 
mês de Junho. A previsão 
é que em Julho, estas ci-
rurgias possam já aconte-
cer na cidade.
Participaram da cerimônia 
de Inauguração o vice-pre-
feito Caê, os vereadores Fi-
lipe Cintra, Cláudio Adão, 
Márcio Toledo, Tostão e 
Arthur. Também funcioná-
rios da saúde, secretários 
e membros do Conselho 
Municipal de Saúde e pre-
sidentes de Associações de 
Bairro, também estavam 
no local.
Como funciona o Centro 
de Especialidades Mé-
dicas: o Centro de Espe-
cialidades Médicas são 
atendidos os pacientes que 
passaram pelas unidades 
de saúde dos bairros e que 
contam com problemas es-
pecíficos que precisam da 
avaliação de um especia-
lista. Desde o ano passado, 

do campeonato. Márcio 
Bigai conquistou a 4° co-
locação e ocupa a vice-li-
derança na classificação 
geral.
Com os resultados, 
a ECT garantiu pon-
tos importantes para o  
campeonato e Sidoti apro-
veitou a oportunidade para 
agradecer o apoio recebi-
do e reforçou na ocasião 
que “o trabalho da Equipe 
foi fundamental para nos-
sa vitória”.
Os representantes da Ca-

victo depois de 09 partidas 
no Campeonato Paulista.
O Taubaté, que já 
foi campeão Paulista  
em 2015, briga por mais 
esse título e enfrentará o 

as consultas são agenda-
das nos próprios postos do 
bairro. Assim, o paciente 
que precisa de um acom-
panhamento específico 
sai da consulta médica no 
postinho, já com a data da 
consulta agendada.
Além disso, para diminuir 
a espera, os especialistas 
também atendem nos pos-
tos dos bairros, em con-
junto com o médico do 
Posto, sempre que há mais 
demanda. O atendimento 
visa capacitar o médico 
do bairro e a equipe multi-
disciplinar, porque alguns 
dos problemas podem ser 
resolvidos no local.
Maior eficiência e eficácia
A Prefeitura também vem 
investindo em equipamen-
tos de diagnóstico, não 
apenas no hospital, mas 
também descentralizando. 
Hoje, todos os 9 Postos de 
Saúde  da Família contam 
com equipamento de ele-
trocardiograma. Também 
nos postos são feitas as co-
letas de exame de sangue 
e laboratoriais. No Com-
plexo, o sistema de saúde 
oferece aos pacientes do 
SUS,  Eletrocardiogra-
ma,  Eletroencefalograma; 
Raio-X;          Ultrassom;  
Teste da Orelhinha;  Teste 
Ergométrico e Holter.

tegoria Master A tam-
bém obtiveram ótimas 
colocações, conquis-
tando um pódio triplo.  
A 3° colocação ficou com 
Vanderlei da Silva, a 4° 
posição com João Carlos 
Motta  e o 5°lugar com 
Valmir de Jesus.
O atleta José Diógenes, 
da categoria Sênior B 
conquistou a 6° coloca-
ção e somou pontos va-
liosos para reconquistar a 
liderança da categoria no 
Campeonato 2017.

Ribeirão Preto, no próxi-
mo dia 24  de junho (sába-
do), no ginásio do Emecal, 
que fica à rua Comandante 
Gastão Firmino de Azeve-
do, 535.

XI Festipoema está com 
inscrições abertas

em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de Cul-
tura, realiza o XI Fes-
tipoema – Festival de 
Poemas de Pindamonhan-
gaba, em conjunto com a  
Academia Pindamonhan-
gabense de Letras, nos 
dias 30 de setembro e 1º 
de outubro. As inscrições 
já estão abertas.
O Festipoema compõe-se 
de um concurso de autoria 
de poemas e um concurso 
de interpretação. Do con-
curso de autoria podem 
participar todos os poetas 
do país.
São três as categorias de 
participantes: Adulto (aci-
ma de 18 anos), Juvenil 
(de 12 a 17 anos), Infan-
til (menos de 12 anos). O 
concurso de interpretação 

é aberto a todos.
As inscrições deverão ser 
feitas até o dia 18 de agosto, 
e a ficha de inscrição deve  
ser enviada pelo e-mail: 
cultura.pindamonhanga-
ba@hotmail.com, assunto: 
Inscrição para o XI Festi-
poema.
Ficha de inscrição e regu-
lamento completos já es-
tão disponíveis no site ofi-
cial da Prefeitura, o www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br.
A divulgação dos selecio-
nados será feita no dia 1º 
de setembro e as oficinas 
de interpretação aos sele-
cionados serão dias 16, 17, 
23 e 24 de setembro. As 
apresentações do XI Festi-
poema será nos dias 30 de 
setembro e 1º de outubro, 
quando também ocorrerá a 

premiação.
Aos premiados, serão 
entregues os seguintes 
troféus: Troféu Balta-
zar de Godoy Morei-
ra, categoria Adulto,  
para primeiro, segundo e 
terceiro lugar; Troféu Juó 
Bananéri, categoria juve-
nil, para primeiro, segundo 
e terceiro lugar; e Troféu 
Bertha Celeste Homem de 
Mello, categoria infantil, 
também para primeiro, se-
gundo e terceiro lugar.
Os melhores intérpretes 
receberão o Troféu Augus-
to César Ribeiro, para pri-
meiro, segundo e terceiro 
lugar. Haverá, ainda, um 
Prêmio Revelação, o Tro-
féu Athayde Marcondes. 
Mais informações pelos 
telefones 3642-1080 e 
3643-2690.
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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

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, seguir uma alimen-
tação equilibrada e perder peso de forma saudável. Estabeleça objetivos possíveis a longo 
prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia é perder alguns quilos, o ideal é determi-
nar pequenas metas de três a cinco quilos, por exemplo. Planeje uma rotina alimentar em 
horários regulares com três refeições principais (café da manhã, almoço e janta) e dois 
pequenos lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e garante 
maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restrição excessiva. Prefira uma 
reeducação de forma gradativa e com um cardápio saudável e variado. Evite ter chocolates, 
balas, biscoitos recheados, doces e salgadinhos nos armários de casa ou do trabalho para 
não se render à tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar escadas em vez 
de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e aproveitar para caminhar.
***
Quem nunca viu um cãozinho aguardando ansiosamente à porta à chegada dos donos se-
gundo antes deles entrarem em casa? Não é que ele tenha decorado o horário em que as 
pessoas chegam, mas sim que ele pode sentir a grandes distâncias o cheiro de quem está 
se aproximando. O olfato é um dos sentidos mais aguçados do cão, assim como a audição. 
Os cachorros possuem cerca de 220 milhões de células olfativas. O ser humano só possui 5 
milhões. Na hora de ouvir os sons, os bichinhos conseguem descobrir a direção de origem 
de um barulho e 6 centésimos de segundo e recebê-lo a uma distância até 4 vezes maior do 
que os humanos. Os sentidos caninos já são usados há muito tempo para ajudar o homem. 
Cães farejadores já é um fato corriqueiro. Mas agora, esses animais conseguem detectar 
pelo cheiro a presença do câncer de pulmão e até a chegada de uma crise epilética. Já com 
os ouvidos são capazes de reconhecerem sinais em uma freqüência tão alta que os outros 
seres não conseguem captar.

Humor

Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obedecem 
quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam dormindo, 
sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres apreciam nos ga-
tos todo comportamento que detestam nos homens.
***
Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos são os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou pra praia.

Mensagens

Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o 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 os outros foram 
talhados.
6 – Pare muito de 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 conhe-
cemos de cor as virtudes que englobam a bondade, como compaixão, generosidade, soli-
dariedade, tolerância e paciência, porém, nem todos sabem usar essas qualidades na hora 
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 boa ação não pode prejudicar quem 
a pratica. Segundo, o ato não pode tirar do outro a responsabilidade de si mesmo.
***
Não perca a tua fé às sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, siga em 
frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalhe. Esforça-te no bem e 
espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na Terra, mas o que vem do Céu perma-
necerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus 
e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. 
Eleve seu 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, que amanhã será um 
novo dia.    

Pensamentos, provérbios e citações

A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não esqueci, eu só não quero me lembrar.
Não julgue sem conhecer.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem um inferno: É seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Bem feito é melhor que bem explicado.
Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor é a força mais sutil do mundo.
Sem amizade a humanidade não será feliz.
Toda força será fraca se não estiver unida.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – CREDITO ADICIONAL 

Em atendimento, da Lei Complementar nº 141 de 2012, e visando asse-
gurar a transparência na gestão fiscal, para demonstrar o projeto de Lei 
n° 18 de 07 de junho de 2017, a Secretaria de Finanças do Município 
de Monteiro Lobato torna público que será realizada AUDIÊNCIA 
PÚBLICA, a partir das 18 horas do dia 19 de junho de 2017, nas 
dependências da Câmara Municipal, convido todos os interessados a 
participarem desta audiência pública.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – CREDITO ADICIONAL 

Em atendimento, da Lei Complementar nº 141 de 2012, e visando as-
segurar a transparência na gestão fiscal, para demonstrar o projeto de 
Lei n° 17 de 25 de maio de 2017, a Secretaria de Finanças do Município 
de Monteiro Lobato torna público que será realizada AUDIÊNCIA 
PÚBLICA, a partir das 18 horas do dia 19 de junho de 2017, nas 
dependências da Câmara Municipal, convido todos os interessados a 
participarem desta audiência pública.

Acessa São Paulo
e Ponto SP atenderão

em novo endereço
em São Bento do Sapucaí

O “Programa Acessa 
São Paulo” e o “Ponto 
SP” atenderão em novo 
endereço, a partir da  
próxima sema-
na. Com isso, o  
Executivo Municipal man-
terá a oferta de oportuni-
dade aos munícipes dos 
serviços on line em nossa 

cidade.
Com a crise econômica 
que afeta o País, o Go-
verno do Estado vem de-
sativando e reestruturan-
do postos com demandas 
reduzidas, especialmente 
do “Programa Acessa São 
Paulo”.
O “Programa Acessa São 

Paulo” será mantido na 
Biblioteca Municipal, das 
8h às 17h.
O “Ponto SP” conti-
nuará atendendo no 
prédio da Secretaria  
Municipal de Turismo e 
Desenvolvimento Econô-
mico, ao lado do parqui-
nho, das 8h às 17h.
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Campeonato Municipal de
Futsal de Categoria de Base 

reúne novos talentos do
futsal regional em Ilhabela

O Ginásio Municipal 
“Gilson Gomes Pinna”, 
no Itaquanduba, foi palco 
da abertura do “Campeo-
nato Municipal de Futsal 
de Categoria de Base”, na 
última sexta-feira, 9 de ju-
nho.
Durante a cerimônia de 
abertura, o secretário ad-
junto de esportes Flávio 
Cesar e o diretor esportivo 
da pasta, Lello, reuniram 
todos os atletas e ressal-
taram a importância da le-

aldade em quadra entre os 
jogadores, e também fora 
delas.  A ocasião ainda 
contou com a presença da 
auxiliar desportiva, Carol 
Paixão, do Técnico André 
Pergolizzi e do professor 
Ricardo de Souza.
Após muita emoção e 
aprendizado, os times do 
sub 12 masculino abriram 
a rodada de jogos, com o 
Tebar, de São Sebastião, 
disputando contra o Por-
tuguesa Ilhabela. A parti-

da foi bastante acirrada, 
terminando empatada em 
7×7.
Dando continuidade o 
time de futsal feminino 
SEESP Vila Amélia, de 
São Sebastião, venceu por 
W.O o time Pastoral.
No total 48 times de Ilha-
bela, São Sebastião e Ca-
raguatatuba participam do 
campeonato.
Durante todos os sábados 
e domingos das próximas 
semanas, a bola vai rolar 
com os jogos das catego-
rias masculinas sub 8, 10, 
12, 14, 16, além da catego-
ria sub 19 do futsal femini-
no, no Ginásio Municipal 
“Gilson Gomes Pinna”, 
localizado na Av. dos Ban-
deirantes, 446, bairro Ita-
quanduba.
O Campeonato Municipal 
de Futsal de Categoria de 
Base é realizado pela Pre-
feitura Municipal de Ilha-
bela, por meio da Secre-
taria de Esportes, Lazer e 
Recreação.

Secretaria de Turismo
de Ilhabela participa

de feira Latino-americana 
no Chile

A Secretaria de Turismo 
de Ilhabela participou, en-
tre os dias 5 e 7 de junho, 
da 10° FIEXPO (Feira In-
ternacional do Mercado 
de Reuniões, Exposições, 
Incentivos e Eventos da 
América Latina), em San-
tiago, no Chile.
A FIEXPO é um evento 
voltado à promoção da 
infraestrutura e serviços 
relacionados ao segmen-
to de negócios, eventos e 
incentivos na América do 
Sul e Central, Caribe e o 
México. O evento reúne 
os principais destinos dos 
territórios e, por isso, é 
considerado uma mostra 

consistente à execução de 
eventos internacionais.
Segundo o diretor de De-
senvolvimento Turístico, 
Luis Maio, que repre-
sentou o arquipélago no 
evento, Ilhabela desper-
tou interesse de fotógra-
fos oceânicos chilenos 
que buscavam águas com 
temperaturas agradáveis e 
com diversidade de peixes 
e naufrágios. Por possuir 
essa variedade distinta, 
a ilha atrai em média mil 
inscritos para mergulho, 
de acordo com os opera-
dores de mergulho locais. 
Para esse tipo de públi-
co, os naufrágios contém 

a maior concentração de 
peixes e crustáceos, e a 
pouca profundidade torna 
uma experiência inigualá-
vel.
O mergulho é uma pro-
posta significativa para o 
município na baixa tem-
porada, estimulando di-
retamente o mercado do 
turismo. “Ações como 
estas são necessárias para 
movimentar, em todos os 
meses do ano, a malha ho-
teleira e o comércio local, 
não se esquecendo de que 
a Ilha vive principalmen-
te do Turismo”, afirmou o 
Secretário de Turismo, Ri-
cardo Fazzini

Vôlei Feminino de Pinda
Pré-mirim participa da 

Copa Jambeiro

Empresários do Turismo 
do Ribeirão Grande e
Piracuama estarão no 

Festival Junino

A equipe de voleibol femi-
nina, categoria Pré-mirim 
(até 14 anos), participa, 
neste feriado, de 15 a 18 
de junho, da Copa Jambei-
ro de Voleibol. A equipe 
viaja na quinta-feira (15) 
e fica até o domingo na 
cidade de Jambeiro para a 
realização dos jogos. 
A participação na Copa 
possibilita que as meninas 
iniciem a fase de compe-
tição, dando sequência no 

O 4º Festival Junino vem aí 
com diversas atrações para 
toda a família. O evento 
acontece nos dias 23, 24 
e 25 de junho, e é uma re-
alização da parceria entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e dos empresá-
rios dos núcleos turísticos 
do Ribeirão Grande e do 
Piracuama, com apoio do 
Governo do Estado e Cir-
cuito Mantiqueira.
Apresentações culturais, 
shows regionais, brinca-
deiras, feira de artesanato 
e culinária típica junina 
são algumas das atrações 
do evento que promete ser, 
mais uma vez, um grande 

desenvolvimento esporti-
vo na modalidade. Além 
disso, é uma experiência 
de quatro dias conviven-
do com outras equipes em 
alojamento, incentivando 
nas atletas a independên-
cia, a socialização e a dis-
ciplina, tão importantes 
para a formação das me-
ninas. A equipe é formada 
pelas alunas destaque nas 
turmas de voleibol das es-
colas de esporte da Semelp 

sucesso. A parte gastro-
nômica da festa fica por 
conta dos empresários do 
ramo do turismo, que têm 
seus restaurantes, pousa-
das e demais estabeleci-
mentos, nos núcleos turís-
ticos do Ribeirão Grande e 
do Piracuama. No total, 22 
empreendimentos estarão 
no Festival Junino, levan-
do um pouco de seu car-
dápio para o evento, mas 
sempre tendo como foco 
as comidas e bebidas tradi-
cionais das festas juninas. 
Os participantes deste ano 
serão: Mangueirão, Pousa-
da Amor Divino (com lin-
guiças caseiras), Rancho 

(Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer) da Pre-
feitura, e que participam, 
agora, das turmas de trei-
namento Sub 14, dirigidas 
pela Professora Ivana Pio-
rino. 
As representantes de Pin-
da serão: Carol, Isabelly, 
Vitória, Raquel, Bruna, 
Milena, Maria Fernanda, 
Yasmin, Duda, Malu, Ana 
Luiza, Ana Luiza, Júlia e 
Ana Clara. 

Alfa, Restaurante Spazio, 
Armazém Graminha, Ran-
cho Fundo, Restaurante 
Alecrim, Beira Rio-Gra-
minha, Quiosque Zebrinha 
/ Rancho Tropeiro, Quios-
que do Aranha, Pouso do 
Miranda, Fazenda Nova 
Gokula, Rancho Romei-
ros Eliane & Samuel, Café 
Caipira Callipo, Doces 
da Vó Dita, Restaurante 
e Pesqueiro Pesque Truta 
Ribeirão Grande, Restau-
rante Colmeia, Restauran-
te Eko Green, Restaurante 
do Edmundo, Bar do Ge-
nésio, O Bom da Roça e 
Restaurante Cruz Pequena 
– Gaúcha.
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Escolas municipais
recebem instalação
de forros de Pinda

Unidades educacionais de 
Pindamonhangaba estão 
recebendo uma série de 
melhorias. Nos últimos 
dias, as escolas municipais 
Professor Paulo Freire, na 
Vila Prado, Gilda Piorini 
Molica, no São Judas, e 
Arthur de Andrade, no Ci-
dade Nova, além do Cen-
tro Municipal de Educação 
Infantil Caic, no Arareta-

ma, receberam a instala-
ção de forros de PVC nos 
refeitórios para garantir 
maior proteção e higiene. 
No total, será feito um 
investimento de 100 mil 
reais e, de início, 19 esco-
las serão beneficiadas. O 
prefeito Isael Domingues 
destaca a importância de 
ações como esta. “Esse foi 
um pequeno ponta pé ini-

cial para tornamos nossas 
escolas mais protegidas, 
sobretudo nos ambien-
tes de refeitório, onde as 
crianças mais circulam”, 
explica. As escolas sele-
cionadas no primeiro lote 
foram priorizadas devido a 
maior necessidade, levan-
do em conta solicitações 
da população e dos profis-
sionais dos locais. 

Ponto MIS realiza oficina 
gratuita de Ficção

Científica em Pinda

A Oficina “Ficção científi-
ca, uma odisseia no cine-
ma”, com Celso Sabadin, 
está com inscrições aber-
tas, oferecendo 50 vagas 
a pessoas maiores de 12 
anos. A capacitação será 
no dia 20 de junho, às 14 
horas, no Palacete 10 de 
Julho.
A oficina propõe uma di-
vertida viagem histórica 
utilizando cenas dos mais 
importantes filmes do gê-
nero para abordar temas 
marcantes das últimas dé-
cadas. Dos mais rudimen-
tares efeitos especiais até 
a moderníssima tecnolo-
gia digital, passeando por 
clássicos como Metropo-
lis, 2001 – Uma Odisseia 
no Espaço, Blade Runner, 
Star Wars, entre outros.
As inscrições devem ser 
feitas pelo e-mail: cultu-
ra@pindamonhangaba.sp.
gov.br.

Todas as ações dos Pontos 
MIS são gratuitas, tanto 
exibições de filmes quanto 
oficinas.
Pontos MIS
Os “Pontos MIS” são um 
programa de circulação e 
difusão audiovisual que 
visa promover a formação 
de público e a circulação 
de obras do cinema, esta-
belecendo parcerias para 
criar pontos de difusão au-
diovisual espalhados pelo 
Estado. O programa é uma 
parceria entre o Museu da 
Imagem e do Som - MIS 
e as cidades do Estado de 
São Paulo.
A primeira apresentação 
em Pinda foi na sexta-fei-
ra (9), na Biblioteca do 
Castolira, com o filme “O 
Fantástico Sr. Raposo”. A 
animação conta a história 
do Sr. Raposo que, após 
12 anos de felicidade bu-
cólica, descumpre uma 

promessa que fez à espo-
sa e invade a fazenda dos 
vizinhos. Ceder aos seus 
instintos animais coloca 
em perigo não somente o 
seu casamento, mas tam-
bém a vida de sua família 
e de seus amigos.
O filme será apresentado 
novamente nesta quarta-
feira (14), na Biblioteca 
Maria do Carmo Santos 
Gomes, na Vila São Bene-
dito, às 8h e 13h; e no dia 
27 de junho, no Palacete 
10 de Julho, às 15 horas.
Mensalmente, Pindamo-
nhangaba receberá um pro-
grama de filmes diferente 
para ser exibido, na maior 
parte das vezes composto 
por um curta e um longa-
metragem, acompanhado 
de uma atividade comple-
mentar, que pode ser um 
bate-papo com o diretor 
do filme ou uma oficina 
audiovisual. 


