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A GAzetA dos Municípios

Fundo Social de
Solidariedade de 
Taubaté arrecada
2.709 brinquedos

Ilhabela terá tarifa a R$ 1 
até 15 de janeiro

COI Taubaté localiza 
ladrão que caminhava 

pela Via Dutra

O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (Fuss-
ta) arrecadou este ano 
2.709 brinquedos na cam-
panha de Natal 2017.
A campanha, com o tema 
“Doe um brinquedo e 
faça uma criança feliz”, 
foi realizada de 06 de 
novembro a 8 de dezem-

Na tarde desta sexta-feira, 
22, o prefeito de Ilhabela, 
Márcio Tenório, assinou o 
decreto Nº 6.795, que au-
toriza a prática da tarifa so-
cial no serviço de transpor-
te público coletivo urbano.  
Com isso, entre os dias 
24/12 a 15/01, o valor da 
passagem de ônibus passa 
a custar R$ 1 a todos que 
utilizam o bilhete eletrô-
nico recarregável “Cartão 
Cidadão”.
Tal medida foi tomada vi-
sando facilitar o desloca-
mento da população nos 
dias de festa, assim como 
propor alternativa para 

O Centro de Operações In-
tegradas (COI) de Taubaté 
auxiliou a Polícia Militar 
em mais uma prisão nesta 
quinta-feira, dia 21 de de-
zembro, na região do bair-
ro Maria Augusta.
Após o Copom informar 
sobre um furto ocorrido 
a uma residência na Rua 
Alexandre Miné, agentes 

bro. Os itens novos ou 
em bom estado foram  
distribuídos nas duas últi-
mas semanas às crianças 
de entidades e comunida-
des carentes do município.
Neste sábado, dia 
23 de dezembro, a  
Sociedade São Vicente de 
Paulo promove a entrega 

diminuir o fluxo de veícu-
los neste período, quando 
a demanda na cidade au-
menta por conta das férias 
e temporada de verão.
“Antes das tomadas de 
decisões que mexem 
com o orçamento públi-
co, sempre analisamos 
a situação do momento.  
E, neste caso, pensamos 
na redução do trânsi-
to – queremos estimular 
que as pessoas deixem 
seus carros em casa, e 
na economicidade neste 
período, possibilitando,  
assim, que os munícipes 
possam visitar seus fami-

do COI passaram a mo-
nitorar a área e localiza-
ram um suspeito com as 
características descritas 
pela vítima. Ele caminha-
va pela pista sentido Rio 
de Janeiro da rodovia Pre-
sidente Dutra quando foi 
abordado pela polícia, que 
o levou para ser reconhe-
cido pelo proprietário do 

de brinquedos às crianças 
cujas famílias foram afeta-
das pelas chuvas do início 
da semana.
O Fussta agradece aos 
parceiros Omniun Plas-
tic, ABC Turismo,  
Fust – Unitau e a todos 
que ajudaram na campa-
nha e fizeram as doações.

liares, festejar a passagem 
de ano e aproveitar o co-
meço de 2018 em nossa 
cidade”, explicou Márcio 
Tenório.
Essa tarifa só é válida aos 
usuários que possuem o 
cartão de bilhete único, 
fornecido pela empresa 
Fênix. Para quem ainda 
não fez o cartão, basta 
comparecer na empresa 
com os documentos pes-
soais e realizar o pedido 
da 1º via, na sede da Fê-
nix, que fica localizada no 
endereço: av. Tiradentes, 
124 – Barra Velha, Ilhabe-
la – SP.

imóvel furtado.
Após a confirmação, o 
homem foi preso em 
flagrante e colocado à 
disposição da Justiça.  
Ele foi identificado como  
J.L.O., que estava em li-
berdade desde junho deste 
ano após cumprir pena por 
por roubo qualificado (ar-
tigo 157).
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 216, Termo nº 6700
Faço saber que pretendem se casar FELIPE MARINHO GONÇALVES e BRU-
NA LAZARINI DA CRUZ, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Santos - SP, nascido em 15 de junho de 1994, de profissão empresário, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua José Juvêncio Neves, nº 78, Vila 
Nossa Senhora da Guia, nesta cidade, filho de ERNESTO ANTONIO GOMES 
GONÇALVES, de 56 anos, nascido na data de 20 de setembro de 1961 e de RE-
GIANE MARCIA MARINHO GONÇALVES, de 45 anos, nascida na data de 
26 de abril de 1972, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais 
de Santos/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 1 de julho de 1993, 
de profissão professora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua 
Octaciano Xavier de Castro, nº 215, Jardim Bica da Glória, nesta cidade, filha 
de ANTONIO CARLOS DA CRUZ, de 51 anos, nascido na data de 3 de março 
de 1966, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Paraibuna/SP e 
de MARIA CRISTINA LAZARINI DA CRUZ, de 44 anos, nascida na data de 
14 de setembro de 1973, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/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. 

Relação de Vagas
PAT de Taubaté

Cozinheira de Restaurante
Lavador de carros
Marceneiro

Telefone: 3632-3984
Endereço: Piso superior da Ro-
doviária VelhaHorário de aten-
dimento ao público: segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h

Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse 
em cadastrar vagas abertas  entrar 
em contato pelo e-mail: taubate-
patvagas@gmail.com

Miscelânea
Curiosidades

Pesquisas arqueológicas constataram que o alho era usado há mais de cin-
co mil anos, havendo inclusive uma lenda que o considerava o tempero 
mais antigo usado pelo homem. A crendice popular, desde a Idade Média, 
acredita ser ele bom para afastar o diabo, o lobisomem e o vampiro.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após o 
assalto ou estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer 
a tona tais pormenores, importantes para identificar e prender o criminoso. 
Até mesmo números de placas de automóveis têm sido assim identifica-
dos. O problema é que nem todas as pessoas se deixam hipnotizar, o que 
limita o valor prático da técnica.
***
Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações quí-
micas, forças nucleares, tudo isso representa formas diferentes da mesma 
coisa, pois cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade 
passando por um fio pode produzir luz e um remo girando rapidamente na 
água pode produzir calor. O magnetismo pode ser transformado em ele-
tricidade, as explosões químicas em movimento, as reações nucleares em 
sons e assim por diante.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o 
que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida mais 
difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um relacio-
namento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a mão que 
abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o 
destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua tapeça-
ria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que todos 
estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Há momentos em que calar e mentir.
O sentir é indispensável para se chegar ao saber.
Aprenda com os surdos o segredo dos gestos expressivos.
O poder nem sempre endireita a esquerda.
Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo. 
Amar é querer estar perto se longe e mais perto se perto.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A força da maternidade é mais que as leis da natureza.
Somos formados e talhados pelo que amamos.  
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Cras realizam
confraternizações para 

assistidos em Pinda

Trevo do Poiares recebe
novas alças e tem aprovação 

de motoristas e populares
em Caraguatatuba

Secretarias renovam frota de 
veículos para atendimento da 

população e estudantes
em Caçapava

Reintegração de um 
Lobo Guará ao seu

habitat natural

O Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitura 
dispõe de 5 CRAS (Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social), localizados nos 
bairros: Araretama, Casto-
lira, Centro, Cidade Nova 
e Moreira César. Os equi-
pamentos realizaram, nes-
te mês, uma confraterniza-
ção e entrega de panetones 
para os beneficiários dos 
Programas Sociais: Renda 

Uma obra realizada em 
praticamente cinco dias 
e liberada antes do Natal. 
A nova configuração do 
trevo do Poiares, antiga 
reivindicação de ciclistas, 
motoristas e pedestres, 
ganhou duas novas alças 
de acesso e vai facilitar a 
vida de quem circula pela 
região.
Após a devida autoriza-
ção do DER, a intervenção 
no local foi feita de forma 
rápida para que não hou-
vesse grande impacto no 
trânsito, que é a principal 
ligação entre as cidades de 
Caraguatatuba e São Se-
bastião.
A obra teve a aprovação de 
motoristas e da população 
em geral, como Marcos 

A Prefeitura de Caçapava 
realizou na tarde de quar-
ta-feira (20) a entrega dos 
veículos adquiridos para 
as secretárias de Educação 
e Cidadania e Assistência 
Social. No total, 13 veí-
culos fazem parte da nova 
frota que auxiliará nos ser-
viços realizados pelas se-
cretarias.
Os veículos da Secretaria 
de Cidadania e Assistên-
cia Social foram adquiri-
dos através de emenda do 
Governo do Estado de São 
Paulo no ano de 2014, pelo 

Nesta quarta-feira no perí-
odo da manhã, a Secreta-
ria de Agricultura e Meio 
Ambiente, recebeu uma 
denúncia de ocorrência de 
um animal selvagem nas 
imediações da Praça Padre 
Luiz Balmes, verificamos 
se tratar de uma fêmea 
Lobo Guará, Chrysocyon  
brachyurus, que se refu-
giara dentro de uma re-
sidência, e com apoio da 
Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros realizamos o 
resgate para a reintrodu-
ção ao seu habitat, soltan-
do-a na natureza após as 
triagens, e verificações da 
saúde do animal pelos Ór-
gãos Ambientais.
Ela pertence a família Ca-
nidae, como os cachorros, 
com cerca de 80 a 90 cm 
de altura, e de 20 a 30 Kg.  

Mínima, Renda Cidadã, 
Ação Jovem e Programa 
PEAD. Durante todo o 
ano, são realizadas reuni-
ões sócioeducativas nos 
equipamentos. As oficinas 
contribuem para a constru-
ção de novos conhecimen-
tos, favorecem o diálogo 
e o convívio com as dife-
renças, problematizam as 
incidências de risco e vul-
nerabilidade no território, 

dos Santos de Souza. “Cir-
culo de moto todos os dias 
pelo local e sem dúvida 
melhorou muito. Vai desa-
fogar bem”.
Já a diarista Lucinéia de 
Oliveira Silva, que mora 
no Poiares e trabalha no 
Indaiá, ressalta que as 
mudanças darão mais se-
gurança. “É importante a 
fiscalização, mas já vemos 
mudanças que esperamos 
há anos”.
Entre as principais altera-
ções está para o motorista 
que estiver vindo de São 
Sebastião e quer acessar o 
shopping. Agora, há um 
retorno antes do trevo.
Já o motorista que vem 
da praia e quer acessar a 
Rodovia SP-55 no senti-

deputado federal Antônio 
Carlos de Mendes Thame. 
“Os veículos auxiliarão 
diariamente nos trabalhos 
da secretaria, através dos 
serviços do CRAS, CRE-
AS e do Albergue Munici-
pal que atende diretamente 
a população’’, disse David 
de Lucena, assessor de re-
lações sociais.
Já a Secretaria de Educa-
ção adquiriu os veículos 
com recursos próprios, a 
nova frota conta com dois 
ônibus escolares, três vans 
para merenda e um cami-

É um animal muito raro 
e considerado em vias de 
extinção pela avaliação do 
Ministério do Meio Am-
biente e o ICMBio.
Normalmente vive no Bio-
ma do Cerrado na região 
Sudeste, Paraná, e Rio 
Grande do Sul, e em casos 
pontuais como este há re-
gistros de casais na nossa 
Mata Atlântica.
A fêmea possui pelo ama-
relo-alaranjado, patas e 
o focinho pretos, pesco-
ço branco assim como a 
ponta do rabo e dentro das 
orelhas .
Segundo esclarece o Secre-
tário de Agricultura e Meio 
Ambiente João Vicente de  
Oliveira: “Essas situa-
ções que eram raras há 
anos atrás, devido a ocu-
pação humana desenfre-

estimulam a capacidade 
de participação, comuni-
cação, negociação, toma-
da de decisões, estabele-
cem espaços de difusão de 
informação e reconhecem 
o papel de transformação 
social das pessoas.  Os 
CRAS atendem cerca 80 
famílias mensalmente em 
seus diversos bairros. As 
reuniões retornam em fe-
vereiro 2018.

do Indaiá poderá fazer ao 
lado do ponto de ônibus 
sem enfrentar o trânsito 
no trevo. A antiga rotató-
ria recebeu mais uma pista 
e servirá para quem quer 
acessar o bairro do Poiares 
ou Avenida da Praia.
Semáforo
A equipe da Secreta-
ria Trânsito, Seguran-
ça e Defesa Civil fará o 
monitoramento no lo-
cal nos próximos dias e 
estudará a necessidade 
ou não de colocação de 
um semáforo no local.  
A ideia é estudar o com-
portamento de motoris-
tas, motociclistas, ciclistas 
e pedestres no local para 
que as próximas medidas 
sejam tomadas.

nhão cabine dupla. “Pro-
jetos pedagógicos pode-
rão ser realizados fora da 
cidade, pois agora temos 
transporte adequado para 
trafegar nas rodovias, o 
caminhão será exclusivo 
para a manutenção dos 
30 prédios escolares, e as 
vans serão utilizadas para 
a merenda, devida a alta 
demanda que hoje é de 18 
mil refeições por dia, por 
isso se fez necessária a 
compra desses veículos”, 
explicou Daniela Raro, se-
cretária de educação.

ada e a destruição do ha-
bitat natural do animal. 
O Cerrado e os pontos 
da Mata Atlântica onde 
ele ocorre são biomas  
menos protegidos, ape-
sar de sua grande biodi-
versidade. Por isso nós 
devemos esclarecer a  
população para no caso da 
ocorrência de um animal; 
não tenha medo ou re-
ceio, não agrida, e  não o 
machuque de forma algu-
ma, ligue para o Corpo de  
Bombeiro e/ou na Prefei-
tura no telefone 36071000, 
e nosso corpo técnico to-
mará as cautelas necessá-
rias para soltar na natureza 
de acordo com a legisla-
ção”
Agradecimentos:
Corpo de Bombeiros
Polícia Militar
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Hospital da Fusam
recebe kits da Seja

Digital em Caçapava

EM João Cesário finaliza 
projeto com festa em

Pinda

Escolas municipais de 
Pinda contam com

lousas digitais e Wi-fi

A Seja Digital em parceria 
com a Prefeitura de Caça-
pava doou para o Hospital 
da Fusam cinco antenas e 
12 conversores digitais na 
manhã de ontem (20). Os 
kits serão instalados nos 
televisores antigos dos 
quartos, que precisam des-
sa adaptação para receber 
o sinal.
O Presidente da Fusam, 
Celso Viviani Alves rece-
beu os kits da representan-

Durante o ano letivo, fo-
ram   desenvolvidos vários 
projetos na Escola Munici-
pal João Cesário, localiza-
da no Feital. Dentre eles, 
o projeto de Solidariedade 
“Adote um aluno”, que 
teve como parceiros fami-
liares e amigos dos profes-
sores que, em uma ação 
entre amigos, arrecadaram 
jogos e brinquedos para os 
alunos.

O ano letivo de 2018 terá 
início com uma grande 
melhoria nas unidades de 
ensino municipais: além 
das obras de manutenção 
geral, todas as escolas e 
Cmeis (centros municipais 
de ensino infantil, nova 
nomenclatura das antigas 
creches), terão Wi-fi, e to-
das as escolas de ensino 
fundamental terão lousas 
digitais, em todas as clas-
ses.
A instalação de 55 lousas 
digitais está sendo finali-
zada, já na fase de testes 
pela equipe de TI da Pre-
feitura. A melhoria vai 
colaborar para o ensino 
das crianças e dar melho-
res condições para que os 
professores possam trans-
mitir conteúdos, usando a 
tecnologia como apoio e  
motivando mais os alunos.
De acordo com informa-
ções do diretor de TI da 
Prefeitura, Caio Malhei-
ros, a lousa digital é uma 
ferramenta tecnológica 
para auxiliar professores 
na sala de aula, permitindo 
utilizar conteúdos pedagó-

te do Programa Seja Di-
gital Vivian L. Ribeiro de 
Macedo.
No dia 17 de janeiro, o si-
nal analógico de televisão 
será desligado em 17 ci-
dades do Vale do Paraíba, 
inclusive em Caçapava.
As famílias de baixa ren-
da atendidas pelo Governo 
Federal devem verificar se 
têm direito a receber um 
dos cerca de 195 mil kits 
gratuitos com antena di-

A escola contou, ainda 
com a parceria da empre-
sa Lyondellbasell que, por 
meio de seus funcionários, 
fez a doação de 100 jogos 
e brinquedos. Ao todo, fo-
ram arrecadados mais de 
600 jogos e brinquedos, 
para os 550 alunos da es-
cola.
A finalização do projeto, 
com entrega dos presen-
tes, ocorreu no dia 13 de 

gicos trazidos diretamente 
da Internet, por isso a ne-
cessidade do Wi-fi. “An-
tes, existiam algumas salas 
com lousas digitais - agora 
ampliadas - mas os pro-
fessores não conseguiam 
usar a plenitude de possi-
bilidades das lousas, pois 
não contavam com inter-
net, tinham que salvar seus 
conteúdos em pendrives, 
por exemplo”, explicou o 
diretor. “O software que 
vem com a lousa permite 
o uso da interatividade em 
sala de aula. As lousas são, 
inclusive, touch screem, e 
os professores podem ope-
rá-las como se estivessem 
operando um tablet, por 
exemplo”, lembrou.
As lousas são panorâmicas 
e a parte digital é a central, 
tendo duas laterais como 
quadros brancos. Preso à 
parede acima, está o proje-
tor e todas as lousas vêm 
com um notebook. Os trei-
namentos com os profes-
sores já foram iniciados.
O investimento da Prefei-
tura nessas melhorias é em 
torno de R$ 2,5 milhões, 

gital, conversor e controle 
remoto. A população deve 
acessar o site sejadigital.
com.br/kit ou ligar gra-
tuitamente para o número 
147 com o NIS (Número 
de Identificação Social) 
em mãos. Se o nome esti-
ver na lista, é só escolher o 
dia, horário e local para re-
tirar os equipamentos. Em 
Caçapava cerca de cinco 
mil pessoas já retiraram o 
Kit gratuito.

dezembro, com um almo-
ço especial para os alunos, 
apresentação de teatro so-
bre o verdadeiro sentido 
do Natal e a presença do 
Papai Noel.
“A equipe João Cesário 
agradece a todos os ami-
gos, parentes e parceiros 
que colaboraram conos-
co”, agradeceu a professo-
ra responsável pela unida-
de, Rosemar Silva. 

sendo cerca de R$1,5 mi 
na aquisição das lousas, 
projetores e notebooks que 
as acompanham, e cerca 
de R$1 mi no Wi-fi.
O diretor de TI lembra 
ainda que algumas esco-
las municipais contam 
com salas de aula com di-
mensões menores que as 
necessárias para a lousa 
padrão e, para elas, será 
adquirido um novo mode-
lo de lousa, adaptado ao 
tamanho necessário. Por 
isso, nesses casos, a insta-
lação será realizada ainda 
nos próximos meses.
De acordo com o secretá-
rio de Educação e Cultu-
ra, professor Júlio Valle, 
as lousas digitais são um 
reforço para o ensino em 
sala de aula, aproximan-
do as aulas da realidade 
das crianças, que já estão 
acostumadas ao mundo 
tecnológico. “A tecnolo-
gia, hoje, em sala de aula, 
amplia as possibilidades 
do professor e da profes-
sora que se utilizam desse 
instrumento para motivar 
e mobilizar as crianças em 
novas situações de ensino
-aprendizagem. Esse pas-
so sublinha a importância 
de construirmos cada vez 
mais uma cidade humani-
zada e inteligente, como 
tem enfatizado nosso pre-
feito. Esse projeto de uma 
educação mais acolhedora 
e ao mesmo tempo mais 
próxima das novas tecno-
logias permite às crianças 
exatamente isso, nesse 
conceito de cidade”, ava-
liou o secretário.

Parque da Cidade de
Pinda recebe exposição 
de xilogravura ao ar livre

O Parque da Cidade está 
recebendo a exposição 
ao ar livre “Xilogravura: 
Ocupação Poética “, pro-
duzida pelos alunos de 
artes da Fasc (Faculdade 
Santa Cecília), ministrada 
pelo Prof. Me. Deni Dias. 
A exposição ocorre em 
parceria com o Departa-
mento de Turismo e Patri-
mônio Histórico da Prefei-
tura. A exposição vem com 
uma proposta de diálogo 
entre a arte e seu espaço. 
As diversas formas de arte 
contemplam diferentes lu-
gares das cidades, como: 

teatros, cinemas, galerias, 
museus e mais do que 
isso, hoje, com uma inten-
ção que condiz com uma 
postura contemporânea, a 
arte também ocupa praças 
e parques ou até mesmo as 
ruas, muros e calçadas. Há 
arte onde há pessoas, arte 
onde o povo está.
A xilogravura, uma técni-
ca que consiste em escul-
pir na madeira uma ima-
gem e depois usá-la como 
matriz para impressões, 
busca criar uma relação 
direta com o espaço no 
qual ela se cria, ou se ini-

cia, a madeira. As árvores 
dão contorno a sua matéria 
criando linhas naturalmen-
te em forma de galhos, de 
texturas e até mesmo de 
cores em seus veios.
Originalmente impressas 
em papel, as obras de xi-
logravura são apresenta-
das agora em uma nova 
proposta, em tecido, para 
melhor durabilidade ao ar 
livre.
A intenção é sempre reno-
var a mostra com novas 
matrizes, a medida que 
forem sendo produzidas 
pelos anos.


