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A GAzetA dos Municípios

Matrículas para o EJA estão abertas 
até o dia 29 de julho em Pinda

Saguão da Prefeitura de Pinda 
recebe exposição “Cotidianos”

3º Festival Nacional de MPB “Celly Campello”
seleciona 20 músicas

As matrículas para o EJA 
– Educação para Jovens e 
Adultos – estão abertas na 
Secretaria de Educação da 
Prefeitura, até o dia 29 de 
julho. 
Podem participar                      
pessoas acima de 15 anos, 
sem idade limite, que de-
sejam cursar os anos ini-

Integrando as atividades 
comemorativas dos 314 
anos de emancipação po-
lítico-administrativa de 
Pindamonhangaba, o sa-
guão da Prefeitura de Pin-
damonhangaba recebe, 
neste mês, a exposição de 
artes plásticas de Francis-
co Machado. A exposição 
é viabilizada pela Secreta-
ria de Cultura da cidade.
A exposição reúne os co-
tidianos de vários pontos 
de Pindamonhangaba, 
apresentando locais como 

Foram escolhidas 20 mú-
sicas de um total de 132 
inscritas para o 3º Fes-
tival Nacional de MPB 
de Taubaté “Celly Cam-
pello”, que acontece de 12 
a 14 de julho em Taubaté. 
Estas 20 composições par-
ticiparão das eliminatórias 
que acontecerão na sexta 
e no sábado e as campeãs 
serão escolhidas no do-
mingo, na grande final.
As músicas foram pré-
-selecionadas por uma 
comissão de triagem, 
composta por músicos e 
compositores. As locali-
dades com maior número 
de inscritos foram: Tauba-
té, Tremembé, São José 
dos Campos, São Luiz do 
Paraitinga, Ubatuba Pin-
damonhangaba e São Pau-
lo, além de representantes 
de outros estados, como 
Sergipe, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Bahia, Goiás e 

ciais do ensino fundamen-
tal (primeiro ao quinto 
ano).
Tanto as matrículas quan-
to as aulas são gratuitas 
e começam no dia 29 de 
julho, na Escola Muni-
cipal Professor Manoel 
César Ribeiro, na ladeira 
dos Bombeiros. Para se 

Bosque da Princesa e seu 
coreto, o Parque Trabiju, 
o Colégio Comercial – 
atualmente Secretaria de 
Educação, o Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-
na e a escola Rodrigo Ro-
meiro.
As obras se utilizam de 
técnicas mistas envolven-
do simetria das figuras 
geométricas com cromias 
diversas. Esses são traba-
lhos atuais, produzidos em 
2019, e possuem dimen-

Minas Gerais.
A comissão de triagem 
levou em conta avaliação 
de quatro quesitos: letra, 
melodia, arranjo e harmo-
nia que receberam pon-
tuação de 5 (cinco) a 10 
(dez) pontos. A soma das 
notas resultou na classifi-
cação dos inscritos. O 3º 
Festival Nacional de MPB 
“Celly Campello” aconte-
ce, pela primeira vez, na 
Concha Acústica da Praça 
Monsenhor Silva Barros e 
tem como objetivo incen-
tivar o aprimoramento e 
desenvolvimento da cria-
ção musical, valorizar o 
gênero da MPB, estimular 
e abrir espaço para novos 
talentos, contemplar os 
amantes da música, pro-
mover o intercâmbio artís-
tico cultural entre diferen-
tes regiões do Brasil, além 
de oferecer ao público de 
Taubaté e região um even-

matricular, o interessado 
precisa apresentar cópias 
do RG e do comprovante 
de endereço.
A Secretaria de Educação 
fica na rua Senador Dino 
Bueno, 119, centro e o ho-
rário de funcionamento é 
de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas.

são de 84×84 cm.
O artista, Francisco Ma-
chado, iniciou sua carrei-
ra ainda 1989 e já expôs 
seus trabalhos em diver-
sos estados do país como 
São Paulo, Paraná e Mato 
Grosso. Além de outros 
países como Argentina, 
Inglaterra, Estados Uni-
dos, Japão e Suécia.
A exposição, no saguão da 
Prefeitura, pode ser con-
ferida de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 17 horas 
até dia 31 de julho.

to de alto nível e qualida-
de musical. Como cachê 
de participação e ajuda de 
custos, o festival irá agra-
ciar os 10 selecionados 
de Taubaté e região (raio 
de até 100 km de distân-
cia) com um cachê de R$ 
1.500,00 e os 10 escolhi-
dos das demais regiões do 
país com R$ 2.000,00.
Confira a lista de classifi-
cados:
Música: Nobre Choro
Cidade: Taubaté (SP)
Compositores: Enzo Mau-
ro Ballarini
Intérprete: Enzo Mauro 
Ballarini
Música: Morada
Cidade: Taubaté (SP)
Compositor: João Mauro 
Fernandes de Oliveira
Intérprete: João Mauro 
Fernandes de Oliveira
Música: Festa Junina
Cidade: Tremembé (SP)
Compositor: Pedro Chris-

tianini Freire e Toninho 
Mattos
Intérpretes: Pedro Chris-
tianini Freire e Toninho 
Mattos
Música: Não vá perder
Cidade: Taubaté (SP)
Compositores: Diego Luz 
das Neces e Gustavo Lin-
dholm Barbosa Lessa
Intérprete: Gustavo Lin-
dholm Barbosa Lessa
Música: Café com boli-
nhos
Cidade: Tremembé (SP)
Compositor: Odair Ribei-
ro das Neves Filho
Intérprete: Odair Ribeiro 
das Neves Filho
Música: Quando a aurora 
chegar
Cidade: Pindamonhanga-
ba (SP)
Compositor: Guilherme 
Ribeiro Filho
Intérpretes: Guilherme 
Ribeiro Filho e Rafaela 
Souza
Música: Deu Branco
Cidade: São Luiz do Pa-
raitinga (SP)
Compositor: Tomás Ivo 
Frade
Intérprete: Caio Frade
Música: Noite perfumada
Cidade: São José dos 
Campos (SP)
Compositor: Joselito Sou-
za Martins
Intérprete: Joselito Souza 
Martins
Música: Voa
Cidade: São José dos 
Campos (SP)
Compositor: Christiano 
Cândido de Lima

Intérprete: Christiano 
Cândido de Lima
Música: No mote da boa 
vontade
Cidade: Taubaté (SP)
Compositora: Júlio de 
Mattos e Alencastre Soa-
res
Intérpretes: Júlio de Mat-
tos e Alencastre Soares
Música: Sete Cores
Cidade: Belo Horizonte 
(MG)
Compositor: José Amário 
da Silva
Intérprete: José Amário da 
Silva
Música: Batida Geral
Cidade: Poços de Caldas 
(MG)
Compositor: Luiz Gui-
lherme Wolf Borges
Intérprete: Luiz Guilher-
me Wolf Borges
Música: Coração mineiro 
(coração ligeiro)
Cidade: Andradas (MG)
Compositor: Anderson 
Martins e Silva
Intérprete: Anderson Mar-
tins e Silva
Música: Par ou Ímpar
Cidade: Belo Horizonte 
(MG)
Compositores: José Ro-
berto Corrêa Ribeiro e 
Martim César
Intérprete: José Roberto 
Corrêa Ribeiro
Música: Antônimos
Cidade: Goiânia (GO)
Compositor: Saulo Santos 
Fagundes
Intérprete: Saulo Santos 
Fagundes
Música: A função

Cidade: Contagem (MG)
Compositor: Valmir Ri-
beiro de Carvalho
Intérprete: Valmir Ribeiro 
de Carvalho
Música: A imagem da fé
Cidade: Três Pontas (MG)
Compositores: Danilo 
Henrique Santos e Ma-
theus Rodrigues
Intérprete: Danilo Henri-
que Santos
Música: Gavião
Cidade: Santo André (SP)
Compositores: Fernando 
Cavalhieri e Luiz Salgado
Intérprete: Fernando Ca-
valhieri
Música: E eu pensando 
em você
Cidade: Osasco (SP)
Compositor: André Men-
ck Melo de Quevedo
Intérpretes: André Menck 
Melo de Quevedo, Diego 
Zanelato Correa e Wesley 
Edmar Costa Justiniano
Música: Dou-lhe uma 
canção
Cidade: Guarulhos (SP)
Compositores: Eduardo 
Marengoni e Silvio Cesar 
Ferreira
Intérpretes: Eduardo Ma-
rengoni e Silvio Cesar 
Ferreira
As datas de ensaio, de 
apresentação e outras in-
formações estão disponí-
veis no site www.taubate.
sp.gov.br. Mais informa-
ções também pessoalmen-
te na Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Taubaté, 
que fica à praça Coronel 
Vitoriano, nº 1/ Centro.
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Miscelânea
Curiosidades

A anta brasileira

O maior mamífero do planeta é a baleia azul, que atinge 33 metros de 
comprimento e pode pesar até 130 toneladas. Já entre os animais terres-
tres, o elefante africano é o maior, podendo pesar até 8 toneladas e alcan-
çar 4 metros de altura. Mas você sabe qual animal lidera o ranking entre 
os mamíferos do nosso país? A anta brasileira aparece no primeiro lugar 
dessa lista. Ela mede em média 1,10 metros de altura e curiosamente, o 
comprimento da fêmea, 2,20 metros, é um pouco mais do que o macho 
que mede 2 metros. No Brasil, o animal, que chega a pesar cerca de 100 
quilos, é encontrado na Amazônia, na Mata Atlântica e no Pantanal. A 
anta brasileira também é encontrada em outros países, como na Colômbia, 
Venezuela e Paraguai. Apesar da tromba que lembra a de um elefante, a 
sua não tem relação com a do grandalhão. Na verdade, ela é “parente” de 
burros, cavalos, rinocerontes e zebras. As antas são herbívoras e têm há-
bitos principalmente noturnos, porém realizam atividades durante o dia. 
O animal, que também é conhecido como tapir, costuma freqüentar zonas 
ricas em água e também é um ótimo nadador.
***
Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma 
estrutura chamada região tapetal, composta de células especiais que pro-
vocam a dupla estimulação dos cones e bastonetes responsáveis pela per-
cepção de cores e formas localizadas na coróide, camada que reveste in-
ternamente quase toda a esfera ocular e, essa região funciona como um 
espelho. A luz atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes uma vez 
e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os 
novamente.

Humor

Um sueco, um nigeriano e um argentino estão esperando o nascimento de 
seus filhos, Eis que surge a enfermeira e diz:
- Senhores, houve uma tremenda confusão. Os bebês foram trocados e não 
sabemos mais quem é quem. Só sei que temos dois brancos e um negro.
- Não tem problema. Sugeriu o nigeriano. Cada um escolhe um bebê e 
vamos fazer um sorteio para determinar a ordem da escolha.
Feito o sorteio, a primeira escolha coube ao sueco. Ele entrou no berçário, 
olhou os bebês e saiu com o negro no colo.
- Mas que é isso! Gritou o nigeriano. Você pegou o negro. Esse obviamen-
te é o meu bebê. Eu sou negro, minha esposa é negra. Me dá esse bebê. 
Volta e escolha um dos brancos!
E o sueco, já indo embora, diz:
- Você ta maluco? E se eu pego o argentino?
***
Numa cidade do interior, o padre e o prefeito não tinham boas relações, 
mas o padre é obrigado a pedir um favor ao prefeito:
- Senhor prefeito, tem um burro morto em frente à Igreja Matriz!
- Mas não é o senhor que deveria cuidar disso? Afinal, não é o senhor que 
cuida dos mortos?
- Sim, mas também tenho a obrigação de avisar os parentes do falecido.
***
Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Essa foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particu-
lar e a resposta foi esta: “O vale do paraíba é de uma suma importância, 
pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, já que existe 
o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do 
paraíba? Sabemos que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias 
de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do paraíba é muito importante 
para equilibrar sua economia doméstica”.

Mensagens

Quem se acha superior por ser mais estudado, se engana. Há muitos sa-
beres e esta história exemplifica muito bem isso. Um advogado e uma 
professora estavam num barco, atravessando um rio, quando o advogado 
pergunta ao barqueiro se ele conhecia leis. Diante da sua negativa, o advo-
gado sentenciou: Que pena, você perdeu metade da sua vida. A professora 
indaga se ele sabia ler. Quando o barqueiro diz que não, ela fala: Que pena 
você perdeu metade da sua vida. De repente, o barco começa a virar e o 
barqueiro pergunta se eles sabiam nadar. Ao ouvir a negativa, o barqueiro 
lamenta: Sinto muito, mas vocês vão perder todo a vida.

Pensamentos, provérbios e citações

Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos.
As aflições verdadeiras são raras vezes eloqüentes.
A linguagem do amor está nos olhos.
São testemunhas os olhos do que o coração.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.
O apreço é o lubrificante da vida. 
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 74, Termo nº 7017
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO DE OLIVEIRA ARAGÃO COUTINHO e BIANCA ROBERTA LIMA 
CLAUDINO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasi-
leiro. Ele é natural do Rio de Janeiro-RJ, nascido em 9 de outubro de 1990, de profissão encarregado de logistica, de estado 
civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Maria da Conceição de Oliveira Vargas, nº 72, Village, Tremembé/SP, CEP 
12120-000, filho de VANDERLEI ROSARIO COUTINHO, de 56 anos, natural de Rio de Janeiro/RJ, nascido na data de 17 
de abril de 1963 e de EDILEUSA DE OLIVEIRA ARAGÃO COUTINHO, de 57 anos, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida 
na data de 22 de janeiro de 1962, residentes e domiciliados no Rio de Janeiro/RJ. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 
19 de março de 1987, de profissão analista financeiro, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de LUIZ ROBERTO CLAUDINO, de 60 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 31 de março 
de 1959, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de NEIDE DE LIMA CLAUDINO, de 61 anos, natural de Tremembé/SP, 
nascida na data de 20 de setembro de 1957, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 74, Termo nº 7016
Faço saber que pretendem se casar WENDEL BANDEIRA PINHEIRO VIANA e THAÍS PLÁCIDO ALMEIDA MACHA-
DO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Nova Iguaçu-RJ, nascido em 24 de janeiro de 1991, de profissão gerente, de estado civil solteiro, residente e domi-
ciliado na Rua Odete Abreu dos Santos, nº 58, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de MARCELO 
PINHEIRO VIANA, de 51 anos, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido na data de 5 de novembro de 1967 e de CLAUDIA 
BANDEIRA SOUSA VIANA, de 48 anos, natural de Santo André/SP, nascida na data de 22 de abril de 1971, ambos residen-
tes e domiciliados em Mesquita/RJ. Ela é natural de Angra dos Reis-RJ, nascida em 27 de novembro de 1992, de profissão 
do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de EDMILSON DA SILVA 
MACHADO, de 50 anos, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido na data de 3 de fevereiro de 1969 e de SANDRA APARECI-
DA PLÁCIDO ALMEIDA, de 48 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 2 de julho de 1971, ambos residentes e 
domiciliados em Angra dos Reis/RJ. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Mais de 1200 cães e gatos 
são castrados em Pinda

O Bem-Viver recebeu a 
castração gratuita de cães 
abrangendo também o 
Araretama. Essa ação é 
voltada para saúde animal 
e segurança da população, 
pois visa o controle po-
pulacional de cães, além 
do controle de zoonoses e 
incentivar que os animais 
não sejam abandonados 
nas ruas.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está voltando 
sua atenção para a cau-
sa animal, por meio de 
ações na cidade como a 

castração gratuita de cães 
e gatos. Desde 2018, as 
castrações estão sendo re-
alizadas em bairros e regi-
ões, somando, até o mo-
mento, mais de 1200 cães 
e gatos castrados.
Essa ação de castração é 
organizada pela Secreta-
ria de Saúde, por meio do 
Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, e conta com emen-
da impositiva do vereador 
Ronaldo Pipas. Já recebe-
ram as ações de castração 
os bairros Araretama, Bem 

Viver, região do Cidade 
Nova e Moreira César. A 
intenção é abranger mais 
bairros e regiões da cidade 
nas próximas castrações.
“As inscrições e o proce-
dimento cirúrgico não têm 
custos aos munícipes, que 
deverão estar atentos às 
recomendações do pré e 
pós-operatório, garantin-
do assim a plena recupera-
ção no animal”, comentou 
o diretor do Departamento 
de Proteção aos Ricos e 
Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana.
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Projeto Inverno sensibiliza 
pessoas em situação

de rua em Taubaté

Prefeitura de Pinda e empresários 
se reúnem para avaliação

do Festival Junino

Centro Cultural oferece 
sessões de cinema

gratuitas em Taubaté

Pinda mais uma vez lidera
geração de empregos na região

A Prefeitura de Taubaté 
iniciou esta semana o Pro-
jeto Inverno para reforçar 
o atendimento à popula-
ção em situação de rua. O 
projeto segue até o dia 31 
de agosto e vai intensifi-
car a sensibilização dessas 
pessoas para que acessem 
os serviços da rede socioa-
ssistencial como o Centro 
Pop e o Abrigo Institu-

O Festival Junino 2019 foi 
um grande sucesso. Essa 
foi a avaliação final dos 
empresários participantes 
e organizadores do evento, 
da Secretaria de Cultura e 
Turismo – Departamento 
de Turismo da Prefeitura.
A reunião para avaliação 
do evento foi realizada na 
terça-feira (2), no Restau-
rante Alecrim, com a par-
ticipação dos representan-
tes das 23 empresas que 
participaram do Festival 
Junino, além do prefeito 
Isael Domingues, da pri-
meira-dama e presidente 
do Fundo Social de Soli-
dariedade Cláudia Domin-
gues, da secretária adjunta 
de Cultura e Turismo Ana 
Lúcia Gomes de Araújo, 
diretor de Turismo Eduar-
do Salgado, chefe de Ser-
viço do Departamento de 
Turismo e organizadora 
do evento Gislene Cardo-
so, presidente do Comtur 
(Conselho Municipal de 
Turismo) Kelly Faria.
Na ocasião, foram entre-
gues menções de congra-
tulação da Câmara Muni-
cipal a todas as empresas 
participantes do Festival 

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté exi-
be “A ovelha negra” nesta 
quarta-feira, dia 3 de ju-
lho, e “De onde eu te vejo” 
na próxima sexta-feira, 
dia 5 de julho. Ambas as 
sessões são gratuitas e têm 
início às 19h no Centro 
Cultural Toninho Mendes.
O objetivo do projeto é 
fomentar a sétima arte e 
a exibição de películas 
que estão fora do circuito 
comercial, além de apro-
ximar a população das 
atividades oferecidas pelo 
centro.
As sessões acontecem 
todas as quartas e sextas-
-feiras, em parceria com 
o Sesc e com o Museu da 
Imagem e do Som (MIS).
Dia 03|quarta-feira|19h: A 
Ovelha Negra (Dir. Grí-
mur Hákonarson): a narra-
tiva se passa em uma área 
rural da Islândia, onde 
vivem os irmãos Gummi 

Nos dois últimos anos, 
Pindamonhangaba tem 
sido líder do Vale do Para-
íba no balanço de empre-
gos do Caged – Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados, órgão 
vinculado ao Ministério 
do Trabalho e Emprego.
Neste mês de maio, a ci-
dade voltou a ser desta-
que na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba), com um saldo de 
258 vagas entre admissões 
e demissões. De janei-
ro até maio, o município 
também aparece em pri-
meiro lugar com o número 
positivo de 587 empregos 
a mais.
Outras cidades com bom 
desempenho durante os 
primeiros meses do ano 
foram São José dos Cam-
pos com 208 vagas de 
saldo, Taubaté com 147 e 
Jacareí, com balanço tam-
bém positivo de 104.

cional com a chegada das 
baixas temperaturas.
Neste ano de 2019 foi tra-
çada uma nova estratégia 
de abordagem em horário 
diurno, das 6h às 18h. A 
avaliação é de que muitos 
são usuários de álcool ou 
drogas e durante este pe-
ríodo não estão sob efeito 
dessas substâncias, o que 
possibilita maior eficácia 

Junino 2019. São elas: 
Mangueirão do Zé Bé, 
Pousada Irmãs Mensagei-
ras, Pesqueiro Serra Azul, 
Jeitão Caipira, Armazém 
Graminha, Restaurante 
Alecrim, Rancho Feijão 
Tropeiro, Bar do Genésio, 
Mercearia Miré, Rancho 
dos Romeiros, Quiosque 
do Aranha, Bodega do 
Gaúcho, Pouso do Miran-
da, Café Caipira, Restau-
rante Colméia, Restauran-
te do Edmundo, Pesque 
Truta Ribeirão Grande, 
Gostosuras da Vó Dita, 
Cogumelos Brazilis, Res-
taurante Colinas e o Bom 
da Roça e Gaúcha – Fogo 
de Chão.
Os comerciantes fizeram 
um balanço sobre a im-
portância do evento, não 
somente na parte finan-
ceira mas como fomento 
do turismo em Pindamo-
nhangaba, devido a pre-
sença de grande público 
ao evento, inclusive de 
outras cidades. Para a or-
ganizadora do evento, 
Gislene Cardoso, o Festi-
val Junino se consolidou 
nesses seis anos de reali-
zação como a maior ação 

(Sigurður Sigurjónsson) 
e Kiddi (Theodór Júliús-
son), dois dos criadores 
de ovinos mais experien-
tes e respeitados do país e 
que, mesmo morando em 
fazendas vizinhas na mes-
ma propriedade, não se 
falam há mais de 40 anos. 
Os irmãos cuidam de suas 
ovelhas e carneiros e es-
tes animais possuem um 
papel econômico e cultu-
ral de extrema importân-
cia para o povo do país. 
Quando uma doença con-
tagiosa entre os ovinos, 
similar à vaca louca, atin-
ge o rebanho de Kiddi, au-
toridades decidem abater 
todos os animais da região 
para conter uma epide-
mia. Muitos fazendeiros 
abandonam o local, mas 
os dois irmãos não desis-
tem tão fácil. Para Gummi 
e Kiddi, mais do o que a 
atividade que os sustenta, 
perder suas ovelhas signi-

Pindamonhangaba tam-
bém ganhou destaque 
quando se analisa os nú-
meros de empregos na 
última medição do mês 
de maio, pois foi uma das 
poucas cidades que ficou 
positiva, na contramão 
dos municípios vizinhos. 
Enquanto Pinda apresen-
tou números positivos, em 
maio, São José dos Cam-
pos cortou 196 vagas, Ja-
careí também foi mal com 
saldo de menos 29 empre-
gos.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domin-
gues, comenta que a ci-
dade realmente está na 
contramão positiva na 
geração de empregos. “O 
país, talvez na maior cri-
se política e econômica 
de sua história, apresenta 
hoje aproximadamente 13 
milhões de desemprega-
dos. Claro que nossa ci-
dade foi afetada por isso 

na criação de vínculos e 
sensibilização. A aborda-
gem é realizada pela equi-
pe do Serviço Especializa-
do em Abordagem Social 
(SEAS), implantado neste 
ano.
Após o horário da aborda-
gem, ficará a disposição o 
atendimento de chamados 
no Abrigo Institucional 
pelo telefone 3621-6026.

de fomento do turismo nos 
núcleos turísticos do Pira-
cuama e Ribeirão Grande. 
“Desde as primeiras edi-
ções do Festival Junino, o 
Departamento de Turismo 
constata que o turista que 
visita o festival retorna 
aos núcleos turísticos do 
Piracuama e do Ribeirão 
Grande, para conhecer os 
restaurantes que participa-
ram do evento”, afirmou.
Segundo a presidente do 
Comtur, Kelly Faria, que 
participa de todos os anos 
de festival com seu res-
taurante, o evento cresce 
a cada ano e ajuda na di-
vulgação dos estabeleci-
mentos comerciais e dos 
outros eventos realizados 
nos núcleos turísticos, 
como o Festival de Inver-
no. “Gostaria de convidar 
a todos para o Festival de 
Inverno do Ribeirão Gran-
de, que começa dia 7 de 
julho e se estende duran-
te o mês todo, somente 
aos finais de semana, nos 
restaurantes do núcleo”, 
convidou, lembrando que 
a programação completa 
está no facebook do Com-
tur.

fica perder sua identidade, 
perder o único elo com 
sua história, seu passado. 
E acertar as contas com 
esse passado soa como 
algo inevitável.
Dia 05|sexta-feira|19h: De 
onde eu te vejo (Dir. Luiz 
Vilhaça): Ana Lúcia e Fá-
bio decidem se separar 
após 20 anos de casamen-
to e ele se muda para um 
apartamento do outro lado 
da rua. 
Além da separação, eles 
passam por uma crise no 
trabalho e precisam en-
frentar a mudança de ci-
dade da filha. Com todas 
essas mudanças, eles pre-
cisam aprender a viver 
essa nova realidade e rein-
ventar o amor.
O Centro Cultural Muni-
cipal Toninho Mendes fica 
na Praça Coronel Vitoria-
no, nº 01, no centro. Mais 
informações pelo telefone 
é 3621-6040.

nos últimos anos, mas 
apesar da crise, Pinda tem 
crescido. Nos últimos 2 
anos estamos liderando a 
geração de emprego aqui 
no Vale e recentemente 
fomos nomeados oficial-
mente como a Capital da 
Metalurgia. Destaque para 
os grandes investimentos 
de expansão das indústrias 
Novelis e Gerdau. Novas 
redes de supermercados 
contrataram bastante tam-
bém. E em breve anuncia-
remos novos empreendi-
mentos importantes, além 
da realização do concurso 
público municipal”, expli-
ca Isael Domingues.
Os números oficiais do 
acumulado dos seis pri-
meiros meses do ano de-
monstram que Pindamo-
nhangaba contratou 4.537 
pessoas e demitiu 3.950, 
saldo que reforça o desta-
que da cidade nos últimos 
anos.
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Time do Emprego realiza 
Formatura de mais duas 

turmas em Pinda

Pavimentos são erguidos 
na construção de novo

Fórum de Caraguatatuba Secretaria de Saúde mobiliza 
ação de intervenção social
no Condomínio Caraguá I

Força-tarefa no Perequê Mirim 
continua com bota-fora,

limpeza e desassoreamento

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, em 
parceria com a Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico do Governo 
do Estado de São Paulo 
e o PAT – Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador, 
realizaram a formatura 
dos participantes de mais 
duas turmas do “Time do 
Emprego”, no auditório da 
Prefeitura.
O evento contou com a 
presença do prefeito Isael 
Domingues, do secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Álvaro Staut e do 
representante do Governo 
do Estado, Sergio Gritti. O 
vice-presidente da Câma-
ra, Carlos Moura Magrão, 
e a diretora de Indústria, 
Comércio e Serviços da 
Prefeitura, Célia Nagaoka, 

As obras de construção 
do novo Fórum de Cara-
guatatuba continuam no 
bairro do Indaiá, região 
central de Caraguatatuba.
Os pavimentos dos três 
andares estão sendo ergui-
dos em uma construção de 
mais de 5 mil m², terreno 

A Secretaria de Saúde e 
demais secretarias apoia-
doras do Projeto Saúde em 
Ação, estiveram dentro 
do Condomínio Caraguá 
I, no bairro Pegorelli, em 
Caraguatatuba, realizando 
diversas atividades junto à 
população local.
Durante o evento, cerca 
de 50 moradores tiveram 
acesso à atualização de 
carteirinha de adultos; ve-

Força-tarefa da Secreta-
ria de Serviços Públicos 
(Sesep) no baiorro Pere-
quê-Mirim, região Sul de 
Caraguatatuba, continua a 
todo o vapor. Mais de 70 
funcionários estão traba-
lhando no local desde a 
segunda feira (01/07).
Hoje, a Prefeitura está fa-
zendo a revitalização da 
Praça Anízia Francisca de 
Jesus, que passou por uma 
limpeza geral com varri-
ção, capina e roçada. Ago-
ra está sendo realizada a 
pintura dos bancos, postes 
e palco da praça.
Uma das principais vias do 

também prestigiaram o 
evento e os jovens for-
mandos.
O “Time do Emprego” é 
um treinamento aos traba-
lhadores desempregados e 
maiores de 16 anos que es-
tão em busca do primeiro 
emprego, com a proposta 
de apoiá-los na busca de 
colocação no mercado de 
trabalho.
Ao longo dos 12 encon-
tros promovidos pelo pro-
grama, foram concluídas 
duas turmas, no total de 58 
participantes. Foram da-
das orientações pelos faci-
litadores Sérgio e Andréa, 
por meio de atividades em 
grupo, dinâmicas e troca 
de experiências que pro-
porcionaram à essa turma 
recolocação de 26% dos 
participantes no mercado 
de trabalho.
Durante a formatura e en-

doado pela Prefeitura.
Segundo a Secretaria Es-
tadual de Justiça e Defesa 
da Cidadania do Estado, 
o prazo de execução do 
empreendimento é de 18 
meses e o investimento 
gira em torno de R$ 14,7 
milhões.

rificação das carteirinhas 
das crianças; verificação 
de glicemia e pressão ar-
terial.
Houve também distribui-
ção de preservativos, gel 
e orientação sobre DST-
-Aids. 
Os presentes também pu-
deram receber orienta-
ção sobre habitação e e 
as crianças que passaram 
pelo evento puderam se 

bairro, a Avenida Orlando 
Alves de Souza, também 
está recebendo trabalhos 
de revitalização, contando 
com serviços de pintura de 
guias e limpeza em geral. 
Mais de 90% da avenida já 
foi finalizada. Outras ruas 
como a Avenida Princesa 
Isabel e Josefa Gonçalves 
de Almeida também estão 
recebendo os serviços si-
multaneamente.
A Operação Bota-Fora 
também já colocou em 
ação as retroescavadeiras, 
retirando todos os resídu-
os acumulados durante as 
limpezas das ruas, além 

trega dos certificados do 
programa, o prefeito falou 
sobre a importância do 
destaque individual. “Para 
os jovens que estão ten-
tando uma colocação no 
mercado, é importante se 
preparar com cursos e ca-
pacitações e, quando em-
pregado, é muito impor-
tante ser proativo e fazer 
a diferença dentro da em-
presa. Pindamonhangaba 
está se desenvolvendo e 
abrindo novas vagas no 
mercado de trabalho, por 
isso é preciso estar sempre 
atualizando conhecimen-
tos para estar preparado 
para as oportunidades pro-
fissionais que estão sur-
gindo”, concluiu o prefei-
to Isael Domingues.
Todos os alunos recebe-
ram seus certificados, das 
mãos das autoridades pre-
sentes.

O prédio possuirá con-
dições de abrigar cinco 
varas e seus respectivos 
cartórios, além de áreas 
destinadas ao Ministério 
Público, OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), 
Defensoria Pública e a ad-
ministração forense.

divertir com a pintura de 
rosto.
Todo o trabalho foi desen-
volvido por cerca de 30 
profissionais da Prefeitura 
de Caraguatatuba, distri-
buídos entre as pastas de 
Saúde; Desenvolvimento 
Social e Cidadania; dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso, 
Educação, Habitação e 
Fundacc.

de objetos inservíveis e 
restos de poda.
As valas de drenagem, 
que são as principais redes 
de escoamento de águas 
pluviais no bairro, estão 
recebendo serviços de de-
sassoreamento e limpeza 
com escavadeiras hidráu-
licas.
Toda a força-tarefa tem o 
objetivo de deixar o bair-
ro totalmente revitaliza-
do, para que futuramente 
haja necessidade apenas 
de manter os serviços já 
realizados com trabalhos 
de manutenção periodica-
mente.


