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A GAzetA dos Municípios

Em busca do bi Taubaté
Vôlei vai a Campinas e 

enfrenta o Sesi

Prefeitura de Ilhabela 
prepara escolas para 
início do ano letivo

Secretaria de Saúde
divulga primeiras
ações para 2017

A Funvic Taubaté Vôlei 
busca o bicampeonato da 
Copa do Brasil neste sába-
do, dia 21, às 15h30, con-
tra o Sesi (SP), no ginásio 
do Taquaral, em Campi-

Tem início no dia 8 de 
fevereiro o ano letivo em 
Ilhabela. As escolas estão 
passando por pequenas 
reformas e pintura interna 
dos prédios para receber 
os cerca de cinco mil alu-
nos dos ensinos Infantil, 
Fundamental I e Funda-
mental II. A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação, trabalha para deixar 
acolhedor e receptivo o 
local onde as crianças pas-
sam grande parte do dia.
A Secretaria de Educação 
é comandada, desde o dia 
1º de janeiro, pela profes-
sora Stella Salinas, que 
planeja comandar a pasta 
com humanização. “Quero 
dar um olhar diferenciado 
para a educação de Ilha-
bela, com amor e respei-
to. Cada etapa escolar da 
vida do aluno necessita 
de coisas distintas, além 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está iniciando a 
reestruturação da Secreta-
ria de Saúde e Assistência 
Social, que visa melhorar 
a saúde pública da cidade. 
Desde o início do ano, a 
secretária Valéria dos San-
tos e sua equipe têm visi-
tado todas as instalações 
e prédios que oferecem 
serviços de saúde no mu-
nicípio, para conhecer a 
realidade, ouvir funcioná-
rios e população e elencar 
as prioridades.
Agora, as primeiras ações 
estão sendo anunciadas. 
Um dos problemas mais 
sérios encontrados pela 
nova administração foi a 
falta de medicamentos na 
farmácia municipal. Para 
solucionar essa questão, 
foi feita uma compra gran-
de de medicamentos, já na 
primeira semana de janei-
ro, com um investimento 
de aproximadamente R$ 2 
milhões. A previsão é que 
esta compra estabilize em 
30 dias a falta de medica-
mentos na farmácia, nor-
malizando a entrega por 
pelo menos quatro meses.

nas. Para chegar a final, os 
taubateanos venceram os 
campineiros do Brasil Ki-
rin nesta quinta-feira, dia 
19, por 3 sets a 0 (25/22, 
25/22 e 25/19), fora de 

disso, estas crianças preci-
sam ser bem tratadas e não 
podem ser discriminadas. 
Professores e funcioná-
rios precisam ser ouvidos 
e motivados”, declarou a 
secretária.
Duas escolas da rede mu-
nicipal mudaram de en-
dereço, a E.M.Carolina 
de Moraes, ocupa agora 
prédio próprio, próximo 
a “Casa da Princesa”, na 
Vila e a E.M. Dercy de An-
drade, no bairro do Porti-
nho, passará para Rua das 
Araras, próximo ao campo 
de futebol.
Atualmente o município 
conta com 6,5 mil alunos 
distribuídos em 36 escolas 
municipais, sendo 28 na 
área urbana do município 
e oito nas comunidades 
tradicionais caiçaras.
Nova Escola Estadual
A nova unidade escolar 

A falta de remédios dos 
últimos meses foi ocasio-
nada por um problema na 
licitação realizada em ou-
tubro pela administração 
anterior.  
Reforma do PS: Uma das 
principais ações para este 
ano será a reforma do 
Pronto Socorro Municipal. 
Nos próximos três meses, 
a Prefeitura dará andamen-
to ao processo burocrático 
de projetos e licitação. 
Após essa fase, começarão 
as primeiras obras.
Com a ação, o Pronto So-
corro será praticamente 
duplicado. A parte supe-
rior, que abrigava antiga-
mente a sede da Secretaria 
de Saúde, vai ser o primei-
ro local a receber obras. 
Após a finalização do piso 
superior, o térreo em ope-
ração do PS será alocado 
neste andar. Isso possibi-
litará que aconteçam as 
obras sem que precisem 
parar as operações do 
Pronto Socorro. Com estas 
adequações, após o fim da 
reforma, o PS terá dois an-
dares para atendimento.
Com o retorno da parte tér-

casa.
Já o outro finalista venceu 
o favorito Sada Cruzeiro 
por 3 a 2 no tie break. O 
SporTV 2 deve transmitir 
a partida deste sábado.

do Governo Estadual está 
em fase de conclusão no 
Bairro da Água Branca, 
e utiliza o espaço da E.M 
Eva Esperança para a rea-
lização das matriculas até 
o dia 20/1 (sexta-feira).
Inicialmente a escola aten-
derá apenas no período 
matutino e receberá 177 
alunos dos primeiros e 
segundos anos do ensino 
médio. O prédio contará 
com seis salas de aula e de 
leitura, laboratórios de in-
formática, de matemática 
e física, de química e bio-
logia, sala de recurso (para 
alunos com necessidades 
especiais) e quadra polies-
portiva coberta. A unidade 
ainda terá sala de diretoria 
e vice-diretora, sala dos 
professores com copa, se-
cretaria, cantina, refeitó-
rio, banheiros acessíveis 
com chuveiro e vestiário.

rea do PS, após as obras, o 
piso superior será transfor-
mado em atendimento de 
emergência infantil, com 
entrada separada do PS. 
A verba para as obras já 
foi contemplada junto ao 
governo Estadual no ano 
2016, no valor de cerca de 
R$ 1,5 milhão.
No prédio que foi compra-
do da Unimed para receber 
o pronto socorro infantil 
pela gestão anterior, será 
criado um Centro Especia-
lizado Materno Infantil.
“O prédio comprado an-
teriormente para ser o 
PS infantil não é adequa-
do para receber todos os 
equipamentos necessá-
rios para atendimento de 
emergência para crianças. 
Um pronto socorro infan-
til junto ao PS e ao lado 
da Santa Casa dará toda a 
retaguarda de atendimento 
para elas. E o antigo prédio 
comprado da Unimed será 
usado para atendimentos 
especializados para mu-
lheres e atendimentos bá-
sicos para crianças”, expli-
ca a secretária de Saúde, 
Valéria dos Santos.

Confira Classificação Final do Processo Seletivo da Educação no site oficial da 
prefeitura: www.tremembe.sp.gov.br
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Curiosidades

A data da Páscoa no Ocidente é o primeiro domingo após a primeira Lua Cheia do 
equinócio da primavera. Se a Lua Cheia cair em um domingo, o da Páscoa será o 
seguinte. Isso faz com que o Domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 26 de 
abril. Esta norma fixou-se após muitas controvérsias, após o século 8.
***
Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental em gru-
pos que vão de 8 a 10 indivíduos. O peso médio desses animais é de 140 a 275 
quilos e podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, devido a grande oferta 
de alimento podem atingir até 300 quilos. A maturidade sexual ocorre entre 7 e 8 
anos e a fase adulta chega aos 18 anos nos machos e aos 14 anos nas fêmeas. São 
duas as espécies reconhecidas e separadas por mil quilômetros: os gorilas negros e 
os pardos. Os primeiros vivem na parte ocidental da floresta equatorial e os pardos 
próximos aos vulcões, no antigo Congo. Para atacar correm rapidamente na direção 
do inimigo, batendo no peito com as mãos fechadas, vigorosamente. Quando uma 
fêmea morre os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e torna-se presa fácil 
para os caçadores, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade conti-
nuam na busca desses animais.
***
A pipa é o objeto voador mais antigo que existe. Há mais de três mil anos, na China, 
as pessoas já empinavam pipas de seda. Mil e quinhentos anos depois, Marco Pólo, 
viajante italiano, retorna da China, trazendo na bagagem histórias de enormes pipas 
que erguiam prisioneiros. Na Europa, as crianças brincavam com pipas há mais de 
mil anos. Mas advertimos, aproveitem o vento, brinquem a vontade, mas cuidado 
com os fios das redes elétricas e nunca usem cerol.
   
Humor

Dois caipiras se encontram:
- Compadre! Quanto tempo! Quais as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha prima e meu primo.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de quê, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro! Eles estavam na caçamba de um caminhão indo pra Belrizonte, daí a 
danada virou numa curva e foi um derrame só. Eles tudinho lá pra baixo...
***
Diferença entre ser sogra do genro e ser sogra da nora

Duas distintas senhoras se encontram e após um bom tempo sem se verem. Uma 
pergunta pra outra:
- Como vão seus filhos, a Rosa e o Francisco?
- Ah! Querida. A Rosa casou-se muito bem. Tem um marido maravilhoso. É ele 
quem levanta de madrugada pra trocar as fraldas do meu netinho, faz o café de ma-
nhã, arruma a casa, lava as louças, recolhe o lixo e faz a faxina da casa. Só depois é 
que vai trabalhar, em silêncio, para não acordar a minha filha. Um amor de genro! 
Benza-o, oh Deus!
- Quem bom, hein amiga! E o seu filho, o Francisco? Casou também?
- Casou sim querida, mas tadinho dele deu azar demais. Casou muito mal. Imagina 
que ele tem que levantar de madrugada pra trocar as fraldas do meu netinho, fazer 
o café de manhã, arrumar a casa, lavar as louças, recolhe o lixo e fazer a faxina da 
casa. E depois de tudo isso ainda sai pra trabalhar, em silêncio, pra não acordar 
a preguiçosa, vagabunda e encostada da minha nora, aquela porca, nojenta e mal 
agradecida!
Conclusão: Mãe é mãe! Sogra é sogra!

Mensagens

Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um importan-
te papel na nossa vida, seja grande ou pequeno, Algumas irão nos machucar, trair e 
nos fazer sofrer, para nos tornar mais fortes, outras irão nos dar lições, não para nos 
mudar, mas para fazer de nós melhores pessoas e algumas irão simplesmente nos 
inspirar e amar, para nos fazer feliz.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções da mente, 
consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visualização, a observância 
desprendida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor despren-
dido e de generosidade amorosa. Cultive esses estado. Conheça os seus pensamen-
tos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado 
tudo. As generosidades nos impedem de enxergar o que é único e individual.
***
Não praticar atividade física tem um peso enorme na incidência de doenças cardio-
vasculares, porque interfere em todos os outros fatores de risco. Veja os problemas 
da vida sedentária:
- Obesidade
- Dores musculares
- Pressão alta
- Dores cardíacas
- Encurtamento muscular
- Má postura
- Cansaço
- Baixa resistência orgânica
- Alto nível de estresse

Pensamentos, provérbios e citações

Nas horas de crise, o difícil é não cumprir o dever.
Desgosto não se discute.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.
Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.
Caráter, ta aí uma coisa que não se compra.
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Prefeitura de Taubaté 
publica edital da bolsa 

de estudos SIMUBE
A Prefeitura de Taubaté 
tornou público o edital do 
Simube (Sistema Munici-
pal de Bolsas de Estudo) 
para cursos de graduação 
e técnico profissionalizan-
tes.
Para garantir a participa-
ção no processo, o candi-
dato deve estar matricula-
do em uma das instituições 
de ensino cadastradas jun-
to ao Conselho de Admi-
nistração do Fundo Muni-
cipal de Bolsas de Estudo, 
deve residir em Taubaté 
nos últimos cinco anos e 
não pode ter nenhum ou-
tro benefício semelhante, 
como outras bolsas.
A ficha de inscrição estará 
disponível de 13 a 24 de 
fevereiro, no site da pre-
feitura. O candidato deve-
rá preenchê-la, imprimir e 
juntar toda documentação 
exigida no edital, como 
cópia do comprovante de 
matrícula; cópia do RG, 
CPF, carteira de trabalho 
e comprovante de rendi-

mentos do candidato e 
dos membros do grupo 
familiar; comprovante de 
residência; dentre outros. 
A documentação deve ser 
entregue na instituição de 
ensino até às 17h do dia 24 
de fevereiro.
Após o término do período 
de inscrições, a instituição 
de ensino e o Conselho de 
Administração do Fundo 
Municipal de Bolsas de 
Estudo vão conferir a do-
cumentação e classificar 
os candidatos inscritos de 
acordo com o índice de ca-
rência.
Modalidades de Bolsas
A bolsa custeio é destina-
da aos alunos classificados 
entre os maiores índices 
de carência, recebendo 
uma bolsa de estudos nos 
valores entre 25% a 100% 
da mensalidade, não sendo 
obrigatória a restituição 
ao fundo. Apenas 20% 
do montante destinado ao 
fundo será para essa mo-
dalidade. Na modalidade 

financiamento, o bolsista 
firmará contrato afirmando 
o compromisso de restitui-
ção ao Fundo Municipal 
de Bolsas de Estudo dos 
valores após o término do 
curso, podendo chegar a 
100% de financiamento. 
A bolsa estágio permite 
que o aluno realize estágio 
não remunerado nas secre-
tarias municipais, tendo 
como contrapartida a bol-
sa integral.
Os funcionários munici-
pais também podem ser 
beneficiados, através da 
bolsa servidor, desde que 
tenham passado pelo es-
tágio probatório, garantin-
do 50% de benefício, sem  
ressarcimento no futuro.
E ainda há a bolsa para 
pessoa com deficiência, 
que poderá participar des-
de que comprove sua de-
ficiência através de laudo 
atualizado emitido por 
profissional habilitado, fi-
cando o bolsista dispensa-
do do ressarcimento.
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Contadores participam 
de treinamento sobre 

novo sistema da
Prefeitura de Pinda

Pindamonhangaba
realiza Carnaval Solidário

Prefeitura de Pinda 
orienta moradores sobre 

vacina contra
febre amarela

Largo do Quartel terá
espaço para instituições 

durante Carnaval

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou, na 
quarta-feira (18), o treina-
mento sobre a nova versão 
do Sistema Web do Siap 
Net, do grupo Embrás. 
Participaram funcionários 
da Prefeitura dos departa-
mentos de Receita e de In-
formática, além dos fiscais 
de rendas e contadores da 
cidade e região, que pos-

Em Pindamonhangaba, o 
Carnaval 2017 será o Car-
naval Solidário. Várias 
ações sociais serão reali-
zadas durante a progra-
mação, para beneficiar as 
instituições filantrópicas 
da cidade.
 O primeiro evento do 
Carnaval Solidário será o 
Festival de Marchinhas, 
de 17 a 19 de fevereiro, no 
Largo do Quartel, em que 
a Prefeitura está disponibi-
lizando quatro vagas para 
as instituições beneficen-
tes que desejarem comer-
cializar alimentos, bebidas 
diversas e adereços. Essas 
mesmas quatro vagas es-
tarão disponíveis durante 
as matinês, que também 
serão realizadas no Largo 
do Quartel. As instituições 
estarão isentas de taxas de 
cobrança.
 Além deste espaço para 
comercialização, a Prefei-
tura está ainda em parce-
ria com os blocos da ci-
dade, para a arrecadação 
de alimentos. Na noite de 
quarta-feira (18), foi rea-
lizada uma reunião com 

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba informa a 
população que não há 
necessidade de procurar 
por vacinas contra a febre 
amarela, pois não há surto 
da doença no município e 
nem na região.
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, os casos da 
doença que merecem aten-
ção especial estão concen-
trados em cidades minei-
ras.
É importante ressaltar 
que a orientação de vaci-

Neste ano, Pindamonhan-
gaba realizará o “Carna-
val Solidário”, com diver-
sas ações sociais. Para os 
eventos Festival de Mar-
chinhas e matinês, que 
serão realizados no Largo 
do Quartel, haverá espaço 
para as instituições filan-
trópicas que se interes-
sarem em comercializar 
alimentos, adereços e be-
bidas variadas.
O Festival de Marchinhas 
Carnavalescas 2017 será 
realizado de 15 a 19 de 
fevereiro de 2017 e a ma-
tinê, de 25 a 28 de feverei-
ro. Serão disponibilizadas 

suem clientes em Pinda.
Esse é um sistema de es-
crituração online e arreca-
dação do município, im-
portante para agilizar todo 
o processo de escrituração 
e de arrecadação, ligado 
ao ISSQN - Imposto Sob 
Serviço de Qualquer Na-
tureza.
Atualizações como essa 
são exigências da Prefei-

os representantes dos 10 
blocos que participarão 
do carnaval deste ano, 
para fechar a programação 
dos desfiles e apresentar a 
proposta de solidariedade. 
Alguns blocos já realizam 
ações em prol de institui-
ções e de seus bairros, e os 
demais se prontificaram a 
colaborar na arrecadação 
dos alimentos junto aos 
seus participantes.   
 Somada à parceria com os 
blocos de Pindamonhan-
gaba, o Juca Teles também 
é parceiro do Carnaval So-
lidário. O bloco luizense, 
atração da tarde de sába-
do de Carnaval de Pinda e 
que arrasta multidões pe-
las ruas centrais da cidade, 
terá seu idealizador Benito 
como um dos porta-vozes 
do Carnaval Solidário.
 Haverá, ainda postos de 
arrecadação de alimentos 
na concentração tanto do 
Juca Teles quanto do Bar-
bosa, que fará o Pré-Car-
naval dia 18, em Moreira 
César. Todos os alimentos 
arrecadados serão enca-
minhados para o Fundo 

na imediata é apenas para 
quem vai viajar para as 
regiões afetadas pela fe-
bre amarela, conforme es-
clarecido pelo Ministério 
da Saúde e Secretaria de 
Saúde do Estado de Minas 
Gerais.
Orientações Gerais
Nos últimos dias hou-
ve uma grande pro-
cura pela vacina em  
Pindamonhangaba, pois 
muitos moradores estão 
assustados com a situação 
dessas quatro cidades de 
Minas Gerais. Em média, 

quatro vagas, com vali-
dade tanto para o Festival 
de Marchinhas quanto a 
matinê. Para participar, é 
necessário realizar a ins-
crição no Setor de Proto-
colo da Prefeitura, de 23 
a 30 de janeiro, das 8 às 
17h. Deverão constar do 
pedido: cópia do docu-
mento do responsável pela 
entidade; Comprovante 
de inscrição e registro na 
Prefeitura Ex.: CMAS, 
CMDCA e CMI; Cópia do 
comprovante de endereço 
da entidade; Requerimen-
to devidamente preenchi-
do, a ser retirado no Setor 

tura de Pindamonhangaba 
para facilitar o trabalho do 
contador, agilizando e dei-
xando mais precisa a parte 
de escrituração de notas 
fiscais de serviços presta-
dos e tomados. Como re-
sultado final, o aumento da 
receita do município, que 
será revertido em diversas 
melhorias para a própria 
população.

Social de Solidariedade, 
responsável pela destina-
ção às instituições cadas-
tradas.
 Com essas ações, o folião 
de Pindamonhangaba tem 
a oportunidade de brincar 
o carnaval e ainda ajudar a 
quem mais precisa.
 Redução de custos
 Em ano de crise econômi-
ca, o ideal é reduzir custos. 
Pindamonhangaba segue 
nesta linha, realizando o 
Carnaval de maneira mais 
enxuta e com foco direcio-
nado para a diversão e se-
gurança das famílias. Com 
ações simples, mas que 
não tiram o brilho da fes-
ta de Momo, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 
reduzindo os custos com o 
Carnaval em aproximada-
mente 50%.
 Esse feito foi possível gra-
ças a diminuição de cinco 
para quatro dias de progra-
mação e eventos que terão 
seu horário de término 
mais cedo, seguindo orien-
tação da Polícia Militar 
para a segurança de todos 
os foliões.

Pindamonhangaba recebe  
do Ministério da Saúde 100 
doses mensais para imuni-
zação contra febre amarela.  
Segundo o Departamen-
to Municipal de Riscos e 
Agravos à Saúde, na últi-
ma semana foram utiliza-
das 200 doses da vacina, o 
que fez a cidade solicitar 
uma ‘carga extra’ ao Mi-
nistério da Saúde.
O Departamento res-
salta a orientação do  
Ministério e pede para que 
a população seja conscien-
te.

de protocolo, constando 
todos os produtos a se-
rem comercializados. Será 
aceita somente uma inscri-
ção por instituição.
O sorteio das vagas será 
aberto ao público, reali-
zado mediante a presença 
dos interessados, no dia 3 
de fevereiro, no auditório 
da Prefeitura, às 15 horas.
 A entrega das licenças será 
de 8 a 10 de fevereiro, das 
8 às 17 horas, mediante 
comprovante da entidade, 
no Setor de Atendimento 
da Prefeitura. As entidades 
filantrópicas estão isentas 
de taxas de cobrança. 
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EMCA realiza cerimônia 
de abertura do ano

letivo 2017

A Escola Municipal de Ci-
ências Aeronáuticas Enge-
nheiro João Ortiz (EMCA) 
de Taubaté realizou nessa 
terça-feira, dia 17, a ceri-
mônia de abertura do ano 
letivo de 2017.
O evento, já tradicional 
e realizado anualmente, 
ocorreu no hangar da esco-
la e participaram, além dos 
71 alunos que ingressaram 
no ano passado, os 81 no-
vos alunos que compõem 
a 13ª turma, aprovados no 
processo seletivo realiza-
do em novembro.
O diretor da EMCA,  co-
ronel da reserva José Fer-
nando de Lacerda Macha-
do, agradeceu a presença 
de todos, disse que a esco-
la tem por objetivo formar 
profissionais competentes 

e apresentou slides que 
mostraram alguns momen-
tos das atividades diárias 
dos alunos, viagens téc-
nicas e confraternizações.  
Ele também agradeceu a 
parceria entre a Prefeitura 
de Taubaté e o Comando 
de Aviação do Exército, 
que proporciona estágio 
remunerado a 30 alunos, 
que auxiliam na manuten-
ção dos helicópteros do 
Exército.
Os alunos que obtiveram 
as melhores notas no pro-
cesso seletivo de 2017 
receberam uma medalha 
de honra ao mérito. Fi-
cou com o primeiro lugar 
Marcos Guilherme Von 
Mühlen (não compare-
ceu); em segundo lugar, 
Alison Luiz Carvalho da 

Silveira; e em terceiro, 
Ana Leticia de Faria Pires.
A cerimônia também con-
tou com a palestra proferi-
da pelo profissional  na
área de manutenção de ae-
ronaves, Joel Luiz Gonçal-
ves Josende, empresário 
diretor da EFIX Avation 
Manutenção de Compo-
nentes Aeronáuticos, com 
larga experiência em avia-
ção e com um currículo 
invejável. Aos 53 anos 
de idade, ele contou sua 
trajetória, iniciada numa 
escola técnica como a 
EMCA, mas com recursos 
bem mais inferiores. Sua 
história profissional serve 
de exemplo a esses novos 
alunos que sonham voar 
longe na carreira de mecâ-
nico de aviação.

Pátio Pinda oferece programação
de férias para as crianças

Durante todo o período, 
haverá apresentações de 
personagens conhecidas, 
contação de histórias e 
atrações especiais
O período de férias é óti-
mo para as crianças, mas 
manter os pequenos entre-
tidos o tempo todo é uma 
tarefa difícil para os pais. 
O Shopping Pátio Pinda 
vai dar uma mãozinha e, 
até o dia 5 de fevereiro, vai 
oferecer atividades gratui-
tas e pagas que podem aju-
dar muito na diversão de 
toda a família.
A programação das “Fé-
rias Encantadas Pátio Pin-
da” tem apresentações de 
personagens conhecidas 
da criançada, como a prin-
cesa Elsa, de Frozen, e o 
Mickey. Além de acom-
panhar os shows gratuitos, 
que sempre acontecem na 
Praça de Alimentação do 

shopping, o público tam-
bém poderá vê-los de per-
to para tirar muitas fotos. 
Outra atração gratuita é 
o tradicional espaço “Era 
Uma Vez”. Para trabalhar 
ainda mais a imaginação 
dos pequenos, a contação 
de histórias e o teatro de 
fantoches continua, mas 
agora passa a ser aos sá-
bados, às 16h, em frente à 
loja Ri Happy. A atração é 
de graça e, durante o resto 
da semana, há brinquedos 
e jogos disponíveis para 
as crianças. Nos fins de 
semana, a partir das 14h, 
o público também pode-
rá conferir as oficinas de 
desenhos ministradas pe-
los professores da escola 
IMAGO. As aulas também 
são gratuitas e acontecem 
próximo à loja Oscar.
Em janeiro, a Praça de 
Eventos do mall continua 

com a atração “Conhecen-
do o Fundo do Mar”, uma 
enorme piscina de boli-
nhas imitando o mar. Para 
participar, é preciso com-
prar o ingresso: R$ 20,00 
por 20 minutos de perma-
nência e R$ 25,00 por 30 
minutos. Para ainda mais 
diversão, o Parks & Ga-
mes também oferece brin-
quedos para crianças de to-
das as idades, com valores 
entre R$ 2,00 e R$ 5,50. 
São carrosséis, piscinas de 
bolinhas e trenzinhos para 
animar ainda mais o pas-
seio da criançada – aberto 
todos os dias da semana. 
Programação completa: 22 
de janeiro, às 17h – Praça 
de Alimentação 
Show da turma do Mickey: 
Mickey, Minnie, Pateta, 
Pato Donald e Margarida
29 de janeiro, às 17h – 
Praça de Alimentação 
Frozen: Elsa, Anna, Olaf, 
Kristoff e Hans 
05 de fevereiro, às 17h – 
Praça de Alimentação
Mágico de Oz: Dorothy, 
homem de lata, leão, es-
pantalho e bruxa do Norte
Todos os sábados, às 16h – 
Em frente à loja Ri Happy
Contação de histórias e te-
atro de fantoches
Sextas, sábados e domin-
gos, a partir das 14h – pró-
ximo à loja Oscar
Oficinas de desenhos


