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A GAzetA dos Municípios

Judoca de Pinda
conquista o bronze no 

Paulista Sub 21

Alunos do Morumbi
iniciam projeto de horta 
e arborização em Pinda

Kickboxing de Taubaté 
é destaque no

Campeonato Paulista

Taubateanos fazem
dobradinha no pódio 

do Estadual de
Atletismo

O judoca Pablo Senna 
conquistou para Pindamo-
nhangaba a medalha de 
bronze na categoria Sub 
21 Meio Pesado, na Final 
do Campeonato Paulista de 
Judô  classes Sub 18 e Sub 
21. O evento foi realizado 
em São Bernardo do Cam-
po, no feriado de Tiraden-
tes. A equipe de Pinda con-
tou com quatro atletas das 
categorias de base do Judô 
da Semelp - Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer 

Os alunos da Escola Mu-
nicipal Profª Odete Cor-
rêa Madureira, do Jardim 
Morumbi, estão iniciando 
o Projeto Horta e Arbori-
zação: Semeando a Vida. 
Três dias de mutirão foram 
realizados pela equipe es-
colar, com a participação 
de familiares e interessa-
dos em somar forças ao 
projeto.
Familiares, crianças e pro-
fessores colaboraram no 
retiro da grama e britas do 
local idealizado, doação de 
mudas e terras, bem como 

A equipe de Kickboxing 
de Taubaté foi destaque no 
Campeonato Paulista da 
modalidade neste final de 
semana, dias 21, 22 e 23 
de abril, em Itu, no interior 
de São Paulo.
O evento contou com 
900 atletas do Estado 
e deu vaga aos tauba-
teanos no Campeonato  
Brasileiro, que acontece 

A Equipe de Atletis-
mo de Taubaté fez do-
bradinha no pódio com  
Kathelyn Rocha e Jeison 
Viana na 1ª Etapa do Re-
gional /Estadual Sub 16 / 
Sub 18 da modalidade, em 
Campinas, no último final 
de semana.
A competição serviu 
como preparação para 
os jovens que ainda  
não tinham competido 
em 2017. Agora o próxi-

de Pindamonhangaba.
A conquista de Pablo Sen-
na veio após cinco lutas. 
Ele acabou perdendo na 
semifinal para o judoca vi-
ce-campeão da categoria, 
Thiago Ferreira, do São 
Paulo Futebol Clube.
Segundo o professor Cel-
so Manzano, responsá-
vel pelo judô da Semelp,  
“os quatro meses de prepa-
ração intensiva para esse 
evento, que conta com os 
maiores clubes do estado 

na colocação de garrafas 
PET coloridas como de-
limitador da horta. A últi-
ma ação do projeto será o 
plantio, programado para 
a quinta-feira (27), das 
15h30 às 17h.
O  projeto  foi planejado 
com o intuito de trazer ao 
espaço escolar maior área 
verde cultivada, propor-
cionando o plantio de ár-
vores frutíferas bem como 
a organização de uma hor-
ta onde serão cultivadas 
verduras, proporcionando 
momentos de integração 

em São Paulo e Santos, em 
junho.
Confira os resultados:
Johnny Kabeça – Vice 
campeão
Dayane Cristine – 8ª vez 
campeã Paulista
Graziele Ricotta – Campeã
Monique Adriane – Cam-
peã
Sofia Lizasso – Campeã
David Romão – Campeão

mo desafio é o Circuito 
da Federação Paulista de 
Atletismo sub 22 e Adulto, 
que acontece no dia 29 de 
abril.
Destaques:
Kathelyn Rocha – 1º lugar 
1000m Sub16
Jeison Viana – 2º Lugar 
Lançamento do Martelo 
Sub18
Beatriz Cavalcante – 5º lu-
gar 1000m Sub16
Anderson Coelho – 4º Lu-

de São Paulo, mais todas as 
experiências vividas pelo 
Pablo desde os 7 anos de 
idade no judô, hoje tradu-
zem as ações em um gran-
de orgulho para a cidade”, 
avaliou. 
O próximo compromisso 
dos judocas das categorias 
de base da Semelp será o 
Campeonato Paulista de 
Judô -  Fase Regional - das 
classes Sub 11, Sub 13 e 
Sub 15, que acontecerá no 
dia 7 de maio, em Jacareí.

lar-escola, bem como sub-
sidiar a  aprendizagem das 
crianças. As árvores fru-
tíferas visam oferecer, no 
futuro próximo, sombra 
em área verde livre onde os 
alunos realizam atividades 
de educação física e lazer.
“Acreditamos que estas 
ações ao longo do ano per-
mitirão conhecimento sig-
nificativo sobre a origem 
dos alimentos e o respeito 
à vida, em suas diferentes 
maneiras”, informou o ges-
tor da unidade, Benedito 
Lobo.

Lucas Mascena – Vice 
campeão
Danilo Rodrigues – Vice 
campeão
Maria Clara e Rodson 
Cristiano – 3º lugar
Alana Veronese – Vice 
campeã
Tamires Caroline – Vice 
campeã
Bruno Alisson – Vice 
Campeão

gar 110 c/barreiras Sub18
Geovani Melo – 4º lugar 
3000m Sub18
Andreus Nogueira – 7º 
Lugar 3000m Sub18
Ednalva Maria – 4º lugar 
100 c/barreiras
Luciana Livia – 4º lugar 
100m rasos
Murilo Ferreira – 7º lugar 
arremesso do Peso Sub16
Matheus Aparecido – 8º 
lugar arremesso do Peso 
Sub16
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Miscelânea
Curiosidades

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um grande feli-
no, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontrada nas Américas. É 
o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão e o maior do Hemisfério 
Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, membro da família dos felídeos é 
encontrada nas regiões quentes e temperadas do continente americano, desde o sul 
dos Estados Unidos até o norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os 
vocábulos “jaguar” e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jagua-
retê”. Este felino manchado mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora 
seja geralmente maior e mais resistente. As características do seu comportamento 
e habitat são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja a densa 
floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terrenos abertos. Está 
quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. As ameaças incluem a 
perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comércio internacional de onças 
ou de suas partes esteja proibida, o felino ainda é freqüentemente morto por seres 
humanos, particularmente em conflito com fazendeiros e agricultores. O felino tem 
sido largamente extinto nos Estados Unidos desde o início do século vinte. A onça 
faz parte da mitologia de diversas culturas indígenas americanas, incluindo a dos 
maias, astecas e guaranis. Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como ani-
mal sagrado era caçado em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

Dona Filomena fica penalizada ao ver um garotinho que na ponta dos pés fazia o 
maior esforço pra tocar a campainha de uma casa e daí bota o dedo no botão e fala 
garoto:
- Deixa que eu toque pra você.
E o garoto: 
- Legal tia! Agora vamos sair correndo...
***
O sujeito está no trabalho e recebe um telefonema da oficina mecânica:
- Aqui é o Alfredo da oficina. É o seu Alberto que está falando?
- É sim... o que aconteceu?
- É que a sua mulher acaba de entrar com seu carro aqui na oficina.
- Ah! Sei... veja o que tem pra consertar no carro e deixa que eu pago.
- O conserto o carro eu sei que o senhor vai pagar... eu quero saber quem vai pagar 
a porta da oficina que ela acaba de derrubar?
***
O casal de idosos está ouvindo atentos ao pastor no rádio: Irmãos se alguém tiver 
algum problema de saúde, ponha a mão no lugar do corpo que está doente e eu 
rezarei agora para a sua cura.
O velhinho mais do que depressa põe as mãos nas virilhas e a velha vendo aquilo, 
exclama:
- Esqueça meu velho... o pastor está dizendo que vai curar os vivos e não ressusci-
tar os mortos...

Mensagens 

Avance sempre. Na vida as coisas às vezes andam muito devagar, mas é importante 
não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. Se você 
não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Peque-
nos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo. 
O que parece fora do alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo 
amanhã ao anoitecer se você continuar movendo-se pra frente. A cada momento 
intenso e apaixonado que você dedica a esse objetivo, um pouquinho mais você 
se aproxima dele. Se você parar completamente ficará muito difícil começar tudo 
de novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já 
construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exa-
to momento. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo ocupado. Vá rápido, quando 
puder. Vá devagar, quando for obrigado. Mas seja lá como for, continue. O impor-
tante é não parar.
***
Isso também passa

Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: ISSO 
TAMBÉM PASSA! E perguntaram a ele o porquê disso e ele respondeu que era 
para se lembrar que quando estivesse passando por momentos ruins, pudesse se 
lembrar de que eles iriam embora e que ele teria que passar por aquilo por algum 
motivo, mas essa placa era para lembra-o que quando estivesse feliz, que não dei-
xasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos 
difíceis viriam de novo... E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! 
Momentos os quais temos que passar, sendo bom ou não, para o nosso próprio 
aprendizado. Por algum motivo: Nunca se esqueça do mais importante: NADA É 
POR ACASO! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a 
nossa parte da melhor maneira possível.

Pensamentos, provérbios e citações

Nossa imaginação aumenta sempre o mal que nos é oculto.
A amizade começa onde termina os interesses.
As paixões ensinam a razão aos homens.
Você pode adiar, mas o tempo não posterga.
Não espere moralidade de quem não pontualidade.
Uma pessoa grande é aquela que nos dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Confiança não se impõe, confiança conquista-se.
Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.
O homem é o único animal que faz bagunças.
As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
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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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 137, Termo nº 6542
Faço saber que pretendem se casar ALOISIO FRANCISCO DOS SANTOS e 
MARIA BERNADETE BARBOSA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Arauá - SE, nascido em 15 de maio de 1943, de profissão aposentado, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua das Alfazemas, nº 5, 
Vale das Flores, filho de MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, falecida em 
Arauá/SE na data de 20 de agosto de 1944. Ela é natural de Tanquinho - BA, 
nascida em 16 de agosto de 1948, de profissão aposentada, de estado civil sol-
teira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ANA 
MARIA BARBOSA, de 102 anos, nascida na data de 16 de outubro de 1914, re-
sidente e domiciliada em Feira de Santana/BA, natural de Feira de Santana/BA. 
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. 

VAGASD ISPONÍVEIS NO PAT DE TAUBATÉ

Auxiliar  de  departamento  pessoal (para pessoa com de-
ficiencia)
Motorista  de  motor  a  diesel (para pessoa com deficiencia)
Operador  de  vendas  (para pessoa com deficiencia)
Atendente   balconista
Chefe  Departamento  Pessoal
Controlador  de  entrada  e saida
Garçom
Instalador  de  alarmes
Marceneiro
Operador  de  motosserra
Operador  de  trator  agrícola
Recepcionista  bilingue
aServente   de   pedreiro

Terapeuta   ocupacional
ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com

EXTRATO. DA RATIFICAÇÃO DA DISPENSA. RATIFICO, nos termos do art. 
26 da Lei 8.666/93, a dispensa de licitação 002/2017, referente o termo de fomen-
to nº 001/2017, processo administrativo municipal 006/2017, para a formalização 
do Termo de Fomento entre a Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga e a 
VILA SÃO VICENTE DE PAULA, inscrita no CNPJ nº 45.167.756/0001-68, em 
consonância com o inciso VI, do art. 30, combinado com o art. 33, da Lei Fede-
ral n°. 13.019/2014. DO OBJETO: Acolhimento de idosos carentes acima de 60 
anos de idade, conforme detalhado no plano de trabalho. Valor total do repasse: R$ 
100.520,00. Vigência: 18/04/2017 a 31/12/2017. Ana Lucia Bilard Sicherle, Prefei-
ta Municipal. 

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
            Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 

Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
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Atletas de Pinda se
preparam para os Jogos 

Regionais do Idoso

Os atletas da melhor idade 
que representarão Pinda-
monhangaba nos Jori - Jo-
gos Regionais do Idoso - já 
estão em treinamento. Em 
março, foram realizadas 
as partidas da seletiva de 
bocha, atletismo, dominó, 
natação, tênis de mesa, xa-
drez, damas, truco e bura-
co, que definiram os atletas 
representantes da cidade na 
competição, por meio da 
Semelp - Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer. 
Os Jori serão realizados de 
9 a 13 de agosto, em São 
Sebastião.
No total, 75 atletas foram 
selecionados para repre-
sentar a cidade na compe-
tição. Treinamento e jogos 
amistosos fazem parte de 
sua preparação, como por 
exemplo, as equipes de vo-
leibol adaptado, que não 
participaram da seletiva, 
pois já contam com times 
formados. Desde feverei-
ro, as quatro equipes têm 
participado com destaque 
de partidas amistosas com 
cidades como Lorena e 
Cruzeiro. Atletas de outras 
modalidades também estão 
se preparando para a com-
petição.
Exemplo de superação 
Este é o caso da atleta The-
rezinha de Jesus da Silva, 

de 75 anos, que vai repre-
sentar Pindamonhangaba 
no  atletismo - 800 metros. 
Experiente na competição, 
a atleta está desde 2006 na 
equipe da cidade e tem em 
seu currículo colocações 
como o primeiro lugar nos 
jogos de Taubaté e o vice-
campeonato nos jogos de 
Caraguatatuba.
Mesmo com toda a experi-
ência e vitórias, Therezinha 
não está no clima de “já ga-
nhou”. Para ela, o respeito 
aos adversários é muito 
importante. “Tenho treina-
do, mas vamos ver no que 
vai dar. Porque às vezes, a 
gente acha que está bem, e 
quando chega na competi-
ção, fica de queixo caído 
porque encontra pessoas 
muito boas, que correm 
muito bem”, contou.
No início de sua carrei-
ra como atleta da melhor 
idade, Therezinha lembra 
que ficava normalmente 
em quarto ou quinto lugar. 
“Sempre gostei de esporte. 
Eu trabalhava no hospital 
e lá a gente tinha uma vida 
muito corrida. Então uma 
colega começou na ginás-
tica e me convidou e eu 
gostei  muito”, conta. “No 
começo, eu corria na rua 
mesmo, sozinha. Depois 
fui para o João do Pulo e 

comecei a treinar bastan-
te e ir para os Jogos. Com 
o treinamento, melhorei 
muito meu resultado”.
E o segredo para tantas 
conquistas? Certamen-
te está no amor da atleta 
pelo esporte. “Eu partici-
po da equipe mas nem é 
com o intuito de compe-
tir, não, é porque eu gosto 
de correr. Antes, eu tinha 
muita dor no nervo ciá-
tico, artrose nos joelhos, 
tomava muitos remédios. 
Eu tinha dificuldade para 
sentar e levantar, ia mui-
to para o Pronto Socorro.  
Teve uma época que fiquei 
ruim em casa por seis me-
ses, sem poder andar direi-
to de tanta dor. Achava que 
ia parar numa cadeira de 
rodas. E passou tudo com 
a atividade física! Mas não 
pode parar, se não, volta 
tudo de novo”, alerta The-
rezinha. “Hoje, além de 
competir, também treino 
no Medida Certa, que é 
outro projeto da Semelp. 
Não preciso tomar remé-
dio, tenho uma saúde boa, 
melhorei muito a minha 
alimentação. Só tomo cál-
cio para os ossos, mas é o 
único, porque eu não gosto 
de tomar remédio: eu pre-
firo mesmo é fazer exercí-
cios!”, garantiu.

Vacinação contra a
gripe começa a atender 
grupos de gestantes e 

crianças de Pinda

Unidades de ensino
homenageiam dia do

Índio e do Livro em Pinda

A vacinação contra In-
fluenza está sendo realiza-
da desde o início do mês, 
em todo o país e, neste 
ano, por determinação 
do Ministério da Saúde, 
está sendo fracionada por 
grupos. Na segunda-feira 
(24), teve início o atendi-
mento ao grupo de gestan-
tes, puérperas (mulheres 
que deram à luz há menos 
de 45 dias), crianças maio-
res de seis meses e meno-
res de 5 anos, e indígenas.
O primeiro grupo a ser 
atendido foi o de pro-
fissionais da saúde que 
trabalham em hospitais. 
Em seguida, o grupo dos 
profissionais da saúde e 
idosos. A partir da pró-
xima terça-feira (3), será 
para as pessoas portadoras 
de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras 
condições clínicas espe-
ciais independentemente 
da idade (conforme indi-
cação do Ministério da 

Na última semana, unida-
des de ensino municipais 
de Pindamonhangaba re-
alizaram comemorações 
com seus alunos sobre 
datas importantes, como 
o Dia Nacional do Livro 
Infantil (18 de abril) e o 
Dia do Índio (19 de abril). 
Ações como essa são fun-
damentais para a formação 
cultural e educacional das 
crianças. 
No Cmei - Centro Muni-
cipal de Educação Infantil 
- Dr. Francisco Lessa Jú-
nior, no bairro Cidade Jar-
dim, foram comemoradas 
as duas datas. No dia do li-
vro infantil, as professoras 
utilizaram o projeto de res-
ponsabilidade social “Em-
balando a imaginação com 
cantigas e histórias”, para 
proporcionar mais um mo-
mento rico de descoberta 
para as crianças, por meio 
dos contos e histórias de 
Monteiro Lobato - que, in-
clusive é aniversariante do 
dia 18 e motivo da criação 

Saúde) apresentando pres-
crição médica especifican-
do o motivo da indicação 
da vacina, que deverá ser 
apresentada no ato da va-
cinação.
A etapa final será a eta-
pa 5, a partir do dia 8 de 
maio, voltada para profes-
sores das redes pública e 
particular, e para todos os 
outros grupos anteriores.
O dia 13 de maio será o 
Dia “D”, quando have-
rá um horário especial de 
atendimento em 11 postos 
pela cidade, além da Praça 
Monsenhor Marcondes.
Fora do Dia D, até o 
dia 26 de maio, serão 
25 locais de vacinação. 
Para tomar a vacina,  
além de ser do grupo prio-
ritário, a pessoa deve levar 
o RG e a carteira de vaci-
nação, se tiver.
Para a campanha deste 
ano, o Ministério da Saúde 
vai enviar 44 mil doses da 
vacina, sendo 14 mil doses 

da data comemorativa.
De acordo com a gestora 
da unidade, Camila Ales-
sandra de Souza, a práti-
ca agradou a todos. “Essa 
ação nos permitiu diversi-
ficar as possibilidades de 
aprendizagem no mundo 
da leitura e escrita, deixan-
do ainda mais divertido o 
dia a dia de nossos peque-
nos”, explicou.
No mesmo local, foi feita 
a comemoração do Dia do 
Índio, visando o resgate 
da cultura indígena. Como 
parte da comemoração, 
as professoras do período 
da manhã realizaram uma 
roda de conversa e, logo 
em seguida, uma formação 
prática com as crianças, 
mostrando objetos, utensí-
lios e costumes da cultura 
indígena. “A interação das 
crianças com o real, o ma-
nuseio de objetos, são de 
extrema importância para 
o desenvolvimento da 
criança”, complementou a 
gestora. Teatro na escola

a mais do que no ano pas-
sado.
Câncer bucal
Atrelada à campanha de 
vacinação contra a In-
fluenza, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba vai 
realizar a campanha de 
prevenção e diagnóstico  
precoce do câncer bucal, 
ao mesmo tempo. O públi-
co principal é o de idosos 
com fatores de risco, como 
dentes quebrados, próteses 
mal adaptadas, e ou que 
sejam alcoólatras, tabagis-
tas e trabalhem diretamen-
te no sol.
O diagnóstico será feito 
em todos os postos, após 
a vacinação contra a gripe. 
O procedimento é rápido e 
indolor.  Se diagnosticado 
precocemente, o câncer 
bucal tem alto índice de 
cura, mas se estiver em es-
tágio avançado, pode levar 
a óbito. Por isso, é impor-
tante a conscientização e 
participação de todos.

Em comemoração do Dia 
Nacional do Livro Infantil 
e aniversário de Monteiro 
Lobato, a Escola Munici-
pal Prof. Mário de Assis 
César inaugurou o proje-
to “Brincando e Cantando 
com o Sítio do Pica-pau 
Amarelo”. O projeto teve 
à frente as professoras do 
período da tarde, Carina, 
Ana Cláudia Moura, Elis-
mere, Mariane e Athaize, 
que estrearam uma peça 
teatral sobre o Sítio.
A intenção foi resgatar as 
cantigas de roda, brinca-
deiras cantadas e brinque-
dos da época, explorando 
o universo da ludicidade, 
com a apresentação desse 
escritor, que sempre atraiu 
o interesse de muitas gera-
ções para a leitura. 
De acordo com a gestora 
da unidade, Cláudia dos 
Santos Bolson, o projeto 
será realizado em todo o 
ano letivo de 2017, com 
musicais, peças teatrais, 
oficinas e brincadeiras.
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Projeto “Turma do Sítio 
em Defesa do ECA” é 

realizado na 65ª Semana
Monteiro Lobato

Projeto Alyssa e a
Magia da Leitura

visita escola municipal 
de Taubaté

Secretaria de Esportes 
de Taubaté apoia evento 

de xadrez estudantil

Começam as obras do 
Terminal Rodoviário de 

Taubaté

O Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil 
(PETI) da Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social de Taubaté, 
participou da 65ª Semana 
Monteiro Lobato, de 18 a 
23 de abril, com o projeto 
“Turma do Sítio em Defesa 
do ECA”.
Durante os sete dias mais 
de 1050 crianças foram 
atendidas em atividades 
culturais, literárias e lúdi-
cas como: apresentação da 
Orquestra Jovem Fundação 
Dom Couto; brincadeiras 
tradicionais relacionadas 
aos direitos das crianças 
e adolescentes, tais como: 
pião, bolinha de gude, ca-

O Projeto Alyssa e a Ma-
gia da Leitura estará em 
Taubaté, na próxima quar-
ta-feira, dia 26 de abril, às 
14h na EMEF Dom Pereira 
de Barros, no bairro Bela 
Vista.
Alyssa é uma menina de 09 
anos que, apesar da pouca 
idade, é uma leitora voraz. 

Alunos de escolas pú-
blicas e privadas de 
Taubaté e região podem  
se inscrever gratuitamen-
te na 2ª Etapa do Circui-
to Sesc de Xadez Esco-
lar. O evento acontece 

Nesta segunda-feira, dia 24 
de abril, foram iniciadas 
as obras para substituição 
da cobertura do Terminal 
Rodoviário Intermunici-
pal (Rodoviária Nova) de 
Taubaté.
Serão investidos R$ 
5.336.068,23 e a empresa 
Repecol Construções Me-
tálicas LTDA terá 10 meses 
para execução da obra que 
será realizada por etapas, 

ça-palavras, palavra-cruza-
da, amarelinha, passa anel, 
pula corda, queimada, rabo 
de cavalo, pula mula, gin-
cana de desenhos relacio-
nando os personagens de 
Monteiro Lobato e o ECA, 
gincana de redação sobre 
o ECA, perna de pau, en-
tre outras. Também foram 
distribuídos materiais de 
divulgação sobre os pro-
gramas e equipamentos en-
volvidos.
Amparado pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA), Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, o projeto 
busca assegurar os direitos 
de crianças e adolescentes, 
e reforçar o combate às si-

Seu entusiasmo pela lite-
ratura infanto-juvenil fez 
com que a pequena produ-
zisse vídeos, disponibili-
zados na internet, em que 
comenta os livros que lê. 
Seu objetivo é estimular a 
leitura incentivando outras 
crianças há dividirem seu 
tempo entre os meios ele-

no dia 29 de abril (sába-
do), a partir das 9h30 no 
Sesc Taubaté e conta com  
o apoio da  
Secretaria de Esportes e 
Lazer da Prefeitura Muni-
cipal de Taubaté.

já que os 11 permissio-
nários (lanchonetes) e as  
6 empresas de ônibus que 
atuam no local serão rema-
nejados no próprio espaço, 
sem interromper o serviço.
A obra terá início nas pla-
taformas e segue para a 
frente. As telhas de con-
creto serão substituídas 
por telhas metálicas ter-
moacústicas. Ao todo são 
7 vãos que hoje suportam 

tuações de trabalho infantil 
no município.
Essa ação fez parte das 
diversas intervenções ar-
ticuladas pelo PETI em 
conjunto com o Núcleo 
da Criança e do Adoles-
cente – NUCA, Projeto 
Recrear, CRAS (Centro 
de Referência de Assis-
tência Social), CREAS  
(Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social), CMDCA (Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescen-
te), Fundação Dom Couto, 
Conselhos Tutelares e de-
mais Secretarias e Depar-
tamentos da Prefeitura de 
Taubaté.

trônicos e a grande diversi-
dade literária destinada às 
crianças e jovens.
Em Taubaté,  Alyssa irá 
apresentar o livro O museu 
da Emília a cerca de 130 
alunos, de 6 a 11 anos, que 
estudam  e são assistidos 
em período integral na rede 
municipal de ensino.

A expectativa é de que 
80 enxadristas com-
pareçam ao evento e  
estes serão divididos nas 
categorias sub 10, 12, 14 
e adultos e em subcatego-
rias, masculino e feminino.

480 toneladas. Após a 
substituição o peso será 
reduzido para aproxima-
damente 35 toneladas.  
Faz parte do planejamen-
to a instalação de lâm-
padas de LED para me-
lhoria na iluminação da  
Rodoviária.
A empresa começou a obra 
com a retirada dos domos 
(parte translúcida do telha-
do) e das eletrocalhas.

CRAS oferece oficinas de
teatro para crianças e

adolescentes de Cunha
O Centro de Referen-
cia da Assistência Social 
(CRAS) está oferecen-
do oficina de Teatro para 
crianças e adolescentes a 
partir de 8 anos.
O objetivo das oficinas 
é desenvolver potencia-
lidades de expressão e 
comunicação, através da 
linguagem cênica, além 

de trabalhar as questões 
do universo das crian-
ças e dos adolescen-
tes, em que vivenciam e  
conseguem através das 
técnicas criar e elaborar 
o seu próprio processo de 
crescimento.
A oficina de teatro faz 
parte do Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento 

de Vínculo (SCFV ), que é 
um importante instrumen-
to no convívio e inclusão 
social das crianças e ado-
lescentes assistidos pelo 
CRAS.
As oficinas acontecem no 
CRAS, todas as segunda-
feiras e terças-feiras .
Mais Informações: (12) 
3111 3247


