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A GAzetA dos Municípios

Vôlei Taubaté conquista o hexa 
no Campeonato Paulista

Defensoria Pública da União faz ação 
itinerante em unidades do Cras

Escola do Trabalho abre 
40 vagas para curso de 

quitutes natalinos

Equipe infantil de Pinda faz bonito 
na Liga de Ginástica Artística

O EMS Taubaté Funvic 
sagrou-se hexacampeão 
Paulista de vôlei.
Em um jogo de 3 horas e 
27 minutos de duração, a 
equipe taubateana venceu 
o Vôlei Renata, em Cam-
pinas, por 3 sets a 2 no 
jogo (parciais de 23×25 / 
25×22 / 25×17 / 21×25 / 
15×13) e faturou o Golden 
set por 25 a 22.
Com o resultado, o EMS 
Taubaté Funvic conquis-
tou seu sexto título do 
Campeonato Paulista 
Masculino de Vôlei de 
forma consecutiva.
O Taubaté termina a edi-
ção 2019 do Campeona-

A Defensoria Pública da 
União promove, de 6 a 8 
de novembro, assistência 
jurídica em três unidades 
do Cras de Taubaté. Esse 
auxílio será exclusivo 
para população cuja renda 
mensal familiar não ultra-
passe R$ 2.000.
Os atendimentos serão nas 
unidades do Cras Sabará, 
São Gonçalo e Três Ma-
rias, com datas e horários 
definidos. A Defensoria 

Na próxima quinta-feira, 
dia 7 de novembro,  a Es-
cola do Trabalho Jabotica-
beiras I abre 40 vagas para 
o curso de panetones, ros-
cas e biscoitos natalinos. 
A seleção dos candidatos 
será por sorteio, que acon-
tece às 9h, no auditório 
da Jaboticabeiras II, que 
fica à avenida Marechal 
Arthur da Costa e Silva , 
1.555. O curso tem como 
objetivo capacitar os alu-
nos na produção de mas-
sas doces e salgadas. Eles 
aprenderão a fazer paneto-
nes, biscoitos decorados e 
roscas, com foco nas fes-
tividades de final de ano.
As aulas acontecem de 

Os pequenos ginastas da 
equipe de ginástica artís-
tica da Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer 
participaram, na cidade de 
Salto, da IV Etapa Troféu 
Liga de Ginástica Artísti-
ca.
Ao todo, a equipe de Pin-
damonhangaba trouxe nas 

to Paulista Masculino de 
Vôlei trazendo uma cam-
panha de cinco vitórias e 
duas derrotas na primeira 
fase. Nas quartas de final 
passou pelo Vôlei Ribei-
rão com duas vitórias por 
3 a 0. Nas semifinais eli-
minou o SESI com uma 
derrota na primeira parti-
da, e uma vitória e a clas-
sificação no Golden Set. 
No primeiro jogo da final, 
foi derrotado pelo Vô-
lei Renata por 3 sets a 2. 
E na partida decisiva, os 
taubateanos venceram por 
3 sets a 2, e conquistaram 
o título ao vencer tam-
bém o Golden set. O EMS 

Pública tem por objetivo 
garantir os direitos titu-
larizados pelos cidadãos 
carentes, contribuindo de 
forma efetiva para a cons-
trução de uma sociedade 
mais justa e igualitária.
Serviço:
Defensoria Pública da 
União – assistência jurí-
dica
Cras Sabará
Endereço:  rua Vicente 
Santoro, 211 – Mourisco

segunda à quinta-feira. 
Serão formadas quatro 
turmas com 10 alunos 
por sala. No dia 11 de no-
vembro, começa o curso 
de duas turmas da manhã 
(das 8h às 12h) e da tarde 
(das 13h às 17h). E as ou-
tras duas turmas tem aulas 
a partir de 25 de novem-
bro, também contendo os 
dois períodos e os mesmos 
horários.
Podem participar do sor-
teio quem tiver a idade 
mínima de 18 anos e seja 
morador de Taubaté. A 
direção recomenda que 
os interessados cheguem 
ao local com meia hora 
de antecedência. Os que 

malas 21 medalhas. Com 
os seguintes resultados: 
medalha de ouro – Da-
niel, Glória, Diana, Katle-
en, Ana Luiza e Isabelle; 
medalha de prata – Ema-
nuella, Mirella, Manuela, 
Ananda, Ludmilla, Gio-
vanna, Bryan, Gabriel, 
Diogo, Pedro, Carlos e 

Taubaté Funvic volta a 
jogar na próxima quinta-
-feira, dia 7 de novembro, 
pela Supercopa de Vôlei 
2019, contra o Sada Cru-
zeiro (MG). O troféu é 
disputado em jogo único, 
reunindo o atual campeão 
da Superliga (EMS Tauba-
té Funvic) e o atual cam-
peão da Copa Brasil (Sada 
Cruzeiro). A partida será 
realizada em Uberlândia 
(MG), às 21h30.
Pela Superliga masculi-
na 2019/2020, a estreia 
taubateana será dia 13 de 
novembro, em casa, con-
tra o APAN Blumenau 
(SC).

Data: 6 de novembro
Horário: das 13h às 17h
Cras São Gonçalo
Endereço:  rua Camilo 
Gomes Quintanilha, 60 – 
São Gonçalo
Data: 7 de novembro
Horário: das 9h às 17h
Cras Três Marias
Endereço: rua Armando 
de Moura, 350 – Parque 
Três Marias
Data: 8 de novembro
Horário: das 9h às 13h

forem selecionados já po-
dem efetuar a matrícula e 
devem apresentar cópias 
do RG e comprovante 
de endereço. Mais infor-
mações pelos telefones: 
3625-5068 e 3622-1170.
Serviço:
Escola do Trabalho Jaboti-
cabeiras I
Curso: panetones, roscas e 
biscoitos natalinos
Sorteio e Inscrição: dia 7 
de novembro, às 9h.
Local: auditório da Jaboti-
cabeiras II.
Endereço: Avenida Mare-
chal Arthur da Costa e Sil-
va , 1.555.
Telefones: 3625-5068 e 
3622-1170

Paulo; medalha de bronze 
– Júlia, Nahany e Eloysa.
A equipe da Princesa do 
Norte foi comandada pe-
los treinadores: Lisa Oli-
veira, Monique Éllen, 
Wesley Castro, Alowany 
Seidy, Marcelo Ronconi e 
o assistente Rodrigo Bor-
dão.
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Miscelânea
Curiosidades

Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? 
Na Antártida não há bactérias e em razão disso, os alimentos podem ser 
consumidos após anos sem uso, não existem também o mofo, nem as latas 
enferrujam e nem o alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flutuantes 
(iceberg) são formados por água doce e, em razão disso os mesmos flu-
tuam, pois a água doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte 
visível do iceberg sobre as águas representam uma média de 10% do seu 
total. Os 90% restantes estão sob as águas. Lá só existem duas estações: o 
verão com seis meses de duração de Sol (não existem noites) e o inverno 
com seis meses de duração (não existem noites). A temperatura media no 
verão é de zero grau centígrado e no inverno de menos 20 graus centígra-
dos, chegando a máxima de menos 70 graus centígrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem suprir todas as necessidades do nosso planeta 
por alguns séculos. 
***
A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provo-
cada por uma dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células 
vermelhas do sangue, encarregada do fluxo de oxigênio. Entre os sintomas 
da anemia estão a fadiga, a sensação de falta de ar, a irritabilidade e as 
infecções constantes. O primeiro passo para combater a anemia é adotar 
uma nova dieta alimentar.  

Humor

Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras 
em apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!
***
Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, 
diz para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso 
tenho que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que 
eu te dei hoje?
***
A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não 
atingir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozi-
nho. A humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os 
homens caminharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca 
da paz. Os homens não se entendem por quê? Porque eles não estendem as 
mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando deveriam 
aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deveriam 
perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os 
homens perceberam que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A es-
perança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada 
dos homens.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas 
o ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores 
ou a alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Necessárias para 
os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender acrescer não é 
fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.
  
Pensamentos, provérbios e citações

O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Não desista nunca, se está difícil é porque vale a pena.
Prefiro ser um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo.
Nossa paciência alcançará mais do que a nossa força.
Pouco se aprende com a vitória e mais com a derrota.
Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final.
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São Paulo Criativo abre 300
vagas para cursos em Taubaté

O programa São Paulo 
Criativo está com inscri-
ções abertas em Taubaté 
para cursos gratuitos de 
qualificação profissional 
voltados à economia cria-
tiva nas áreas de design de 
moda, grafite e paisagis-
mo. 
São oferecidas 300           
vagas para turmas nos pe-
ríodos da manhã, tarde e 
noite.
As inscrições são pela in-
ternet e vão até a próxima 
quinta-feira, dia 7 de no-
vembro. Os cursos estão 
previstos para começar no 
dia 11, com carga de 140 
horas.
O São Paulo Criativo é um 
programa de qualificação 
profissional voltado aos 
jovens que buscam desen-
volver conhecimentos e 
habilidades necessários 
para atuação em setores da 
economia criativa. O ob-
jetivo é contribuir para a 
geração de emprego e ren-
da por meio da produção 
empreendedora de bens e 
serviços em segmentos da 
cultura, inovação, design, 
desenvolvimento de sof-
twares, publicidade, gas-
tronomia, turismo e áreas 
ligadas ao entretenimento.
Os cursos são desenvol-
vidos pela Secretaria de 

Desenvolvimento Eco-
nômico em parceria com 
o Centro Paula Souza e 
a Secretaria da Cultura, 
possuem duração de 100 
a 200 horas e são minis-
trados atualmente em oito 
unidades na capital e inte-
rior.
As aulas em Taubaté vão 
acontecer no antigo pré-
dio que foi ocupado pela 
Escola Técnica Estadual 
(Etec) , ao lado da Escola 
Municipal de Ciências Ae-
ronáuticas (Emca).
Fique por dentro:
Inscrições – http://www.
saopaulocriativo.sp.gov.
br/index.html#divCursos
Prazo – até 7 de novembro
Unidade Taubaté – aveni-
da Tomé Portes Del Rei, 
507 – Vila São José
Curso: design de moda
Preparar o aluno para re-
conhecer conceitos de 
Design de Moda em pro-
dutos oferecidos no mer-
cado, determinar ideia ou 
conceito a ser abordado e 
elaborar projetos de cria-
ção de acessórios de moda 
e proporcionar condições 
para que aplique técnicas 
de desenho e elabore pro-
jetos de looks, em ciclos 
coletivos de produção uti-
lizando competências de 
autogestão em trabalhos 

formais e/ou autônomos, 
de forma sustentável e 
empreendedora.
Vagas: 25 manhã, 25 tar-
de, 50 noite
Curso: grafite
Preparar o aluno para or-
ganizar ideias por inter-
médio da linguagem do 
desenho, além de identifi-
car técnicas de proporção 
e escala e características 
de diferentes materiais, 
como tintas, sprays, adesi-
vos, papéis, dentre outros 
e proporcionar condições 
para que o aluno construa 
imagens em suportes de 
grande formato e elabore 
projetos de pintura mural.
Vagas: 25 manhã, 50 tar-
de, 25 noite
Inscreva-se
Curso: paisagismo
Preparar o aluno para 
montar, cultivar e conser-
var plantas ornamentais 
em vasos e floreiras como 
hortas caseiras, jardins 
verticais e terrários, além 
de planejar e executar ar-
ranjos florais para diver-
sas ocasiões e proporcio-
nar condições para que o 
aluno possa executar pro-
dutos e serviços de paisa-
gismo em vasos e arranjos 
florais.
Vagas: 50 manhã, 25 tar-
de, 25 noite
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Taubaté recebe musical
sobre Ayrton Senna

Novembro Azul reforça
estratégias de saúde do homem

Pinda recebe “Virada Educação” 
neste fim de semana

Nos dias 8, 9 e 10 de no-
vembro Taubaté recebe 
um musical biográfico 
inédito sobre a história do 
piloto Ayrton Senna. As 
apresentações gratuitas 
acontecem no Sedes.
O projeto é uma parceria 
entre o Ministério da Ci-
dadania e Cia Stone de 
Teatro, com produção da 
Tenente Mendes e copro-
dução Aventura, que leva 
arte e cultura para o in-
terior de São Paulo e Rio 
de Janeiro. A caravana é 
composta por um cami-
nhão palco e outros veí-
culos de produção. O ca-
minhão se transforma em 
palco, com tecnologia de 
elevação de teto e estru-
tura de iluminação e som 
para apresentação do es-
petáculo inédito “Ayrton 
Senna – O Musical”.
 Com dramaturgia de Ana 
Velloso e direção de Sér-
gio Modena e Gustavo 
Wabner, o musical conta a 
história de vida de um dos 

Taubaté veste azul em 
novembro para  cons-
cientização da sociedade 
e população masculina, 
em especial, sobre a im-
portância da prevenção 
e diagnóstico precoce do 
câncer de próstata e dia-
betes.
 A campanha Novembro 
Azul tem o objetivo de 
fortalecer as estratégias de 
saúde do homem.
Para isto, serão realizadas 
nas unidades de saúde pa-
lestras educativas para a 
sensibilização do público 
masculino em aderir as 
consultas e aos programas 
disponíveis na rede(tria-
gem para diabetes , hiper-
tensão arterial , oferta dos 
testes rápidos , prevenção 
de tabagismo e hanseníase 
e estímulo a prática de ati-
vidade física).
Prédios públicos e monu-

A Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizará a 
terceira Virada Educação, 
nos dias 8 e 9 de novem-
bro. 
A programação conta com 
atividades socioeducati-
vas no auditório da Fa-
culdade Anhanguera de 
Pindamonhangaba e no 
Parque da Cidade, além de 
escolas municipais.
De acordo com a Secreta-
ria de Educação, o evento 
tem como objetivo mobi-
lizar as escolas municipais 
e o corpo educativo para 

maiores pilotos de Fórmu-
la 1 de todos os tempos, 
embalado por grandes 
nomes da música brasilei-
ra, como Roberto Carlos, 
Milton Nascimento, Seu 
Jorge, Paralamas do Su-
cesso e Caetano Veloso. 
Serão realizadas quatro 
apresentações gratuitas, 
sendo uma delas exclusi-
va para alunos de escolas 
da região. Durante o final 
de semana, também serão 
oferecidas atividades para 
as crianças, como conta-
ção de histórias e cinema, 
com filmes sobre o Senni-
nha. Outro destaque serão 
os workshops de canto, 
dança e interpretação com 
Reiner Tenente e produção 
cultural com Anita Carva-
lho, oferecendo oportu-
nidades de aprendizados 
com nomes do mercado de 
entretenimento. Durante a 
programação estão pre-
vistas sessões de stand up 
com o ator Nelson Freitas 
e artistas locais.

mentos de Taubaté tam-
bém vão receber uma ilu-
minação especial na cor 
azul para a campanha.
Balanço da Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
indica que foram registra-
das 17 mortes por câncer 
de próstata no município 
entre janeiro e outubro 
deste ano. Do total de ca-
sos, a  maioria (8) ocorre 
em pacientes com mais de 
80 anos.
O diagnóstico precoce é 
vital para o sucesso no 
tratamento do câncer de 
próstata. 
A prevenção deve come-
çar ainda na juventude, 
com um estilo de vida 
saudável e uma dieta rica 
em frutas, verduras, cere-
ais integrais e com menos 
gordura, ajudando a dimi-
nuir o risco de câncer. 
E mais importante do que 

que estejam sensíveis ao 
espaço territorial em que 
as unidades escolares es-
tão localizadas.
Segundo os organizado-
res, o evento começará 
nesta sexta-feira (8) com 
atividades culturais nas 
oito escolas participantes. 
Durante a noite, haverá a 
reflexão e rodas de con-
versa que abordarão: po-
esia, território, coletivo e 
diversidade, no auditório 
da Faculdade Anhanguera.
No sábado (9), das 14 às 
17 horas, o evento aconte-
cerá no Parque da Cidade 

Na programação estão 
a abertura na sexta-feira 
(8), às 20h com a estreia 
para o público de Ayrton 
Senna – O Musical. No 
sábado, a partir das 14h 
o início das atividades 
infantis com Cine Senni-
nha, às 16h o workshop de 
produção cultural, às 17h 
contação de histórias e às 
18h o stand up com Nel-
son Freitas, com Vida de 
Artista. Às 20h mais uma 
apresentação do musical. 
No domingo (10), às 10h 
começam as atividades 
destinadas às crianças e 
um workshop de canto, às 
11h Cine Senninha, 11h30 
workshop de dança, 12h30 
contação de histórias. No 
período da tarde, às 14h 
Cine Senninha, seguido 
de contação de histórias 
e workshop de interpre-
tação. Às 17h haverá um 
show de uma artista local 
e o encerramento às 19h 
com uma sessão do musi-
cal.

a dosagem isolada do PSA 
(exame laboratorial) é 
o acompanhamento fre-
quente da saúde do ho-
mem e  ficar alerta para 
qualquer sinal suspeito 
como:
• Micção frequente.
• Fluxo urinário fraco ou 
interrompido.
• Vontade de urinar fre-
quentemente à noite (Nic-
túria).
• Sangue na urina ou no lí-
quido seminal.
• Disfunção erétil.
Aproveitando o momento 
da Campanha do Novem-
bro Azul, também será 
realizada a triagem de no-
vos casos de diabetes atra-
vés do teste de glicemia 
capilar. Estima- se que a 
prevalência de diabetes 
média na população brasi-
leira acima de 18 anos seja 
de 6,9%.

com exposições culturais, 
apresentação de hip hop, 
maracatu, teatro, dan-
ça circular, zumba, além 
de atrações regionais. O 
evento no Parque da Cida-
de será gratuito e aberto ao 
público.
A diretora de Gestão Es-
colar, Célia Ascenço, ex-
plica que a Virada Edu-
cação possibilita que as 
escolas da rede municipal 
de ensino possam encon-
trar aquilo que há de valor 
em seu espaço territorial, 
além de valorizar a cultura 
regional.
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Instituto Esporte Educação promove 
palestra para professores das
escolas municipais em Pinda

Inscrições para mais de 40 vagas
de cursos do Fundo Social de

Caraguatatuba serão realizadas hoje

“Campanha em memória às vítimas 
de trânsito” realiza mais uma
atividade de conscientização

Animação e inclusão social
para idosos atendidos no

CRAS SUL de Caraguatatuba

Na quarta-feira (6), a Uni-
FUNVIC recebe a palestra 
“Escola com Movimento” 
com o professor João Ba-
tista Freire, que acontece 
das 18h30 às 21 horas. A 
palestra é organizada pelo 
Instituto Esporte Educa-
ção (IEE) para os orienta-
dores de Artes e Educação 
Física que atuam nas esco-
las municipais.
João Batista Freire é pro-

O Fundo Social de Cara-
guatatuba realiza hoje a 
pré-inscrição para mais 
três cursos gratuitos ofe-
recidos à população nas 
áreas de atendimento ao 
cliente, preparação para o 
mercado de trabalho e re-
cepção em meios de hos-
pedagem.
Os interessados devem 
procurar o Fundo Social, 
das 8h30 às 16h30, com 
originais e cópias dos do-
cumentos pessoais (RG, 
Título de Eleitor e Com-
provante de Endereço). 
Serão abertas 15 vagas 
para cada curso.
O curso de Recepção em 
Meios de Hospedagem 
terá carga horária de 44 
horas, para alunos com 
mais de 18 anos de idade e 
ensino médio incompleto.
Atendimento ao Cliente 
terá carga horária de 36 
horas, para alunos com 
mais de 18 anos de idade e 
ensino médio incompleto.

Com o objetivo de mo-
bilizar instituições, pro-
fissionais, vítimas e seus 
familiares para a neces-
sidade de enfrentamento 
à violência no trânsito, o 
Centro de Estudos e Trei-
namentos em Educação e 
Comportamento no Trân-
sito lançou, no mês de 
setembro, a “Campanha 
em Memória às Vítimas 
de Trânsito”. Dando con-
tinuidade às atividades, 
na quinta-feira (31), uma 
reunião que ocorreu no 
Palacete 10 de Julho, en-
volveu representantes do 
Fundo Social de Solida-
riedade; do departamento 
de Trânsito; das secreta-
rias de Meio Ambiente e 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, reali-
zou na última sexta-feira 
(01/11), uma baladinha 
temática dos “Anos 60”. A 
atividade foi realizada no 
CRAS SUL – Maria Luiza 
Bourabeby, pela equipe do 
SCFV (Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento 
de Vínculos) para o grupo 
de idosos que são atendi-
dos pelo serviço.
O SCFV para pessoa ido-
sa tem como foco o desen-
volvimento de atividades 
que contribuam no pro-
cesso de envelhecimento 
saudável, a garantia de 
direitos, a inclusão social 
e o desenvolvimento da 

fessor aposentado da UNI-
CAMP, consultor do IEE 
(Instituto Esporte Educa-
ção) e referência em temas 
relacionados à pedagogia 
da rua e ludicidade na in-
fância. 
O Instituto é responsável 
pelas aulas de arte e edu-
cação física nas escolas 
municipais. Os participan-
tes serão certificados em 
cinco horas.

Já o curso de Preparação 
Básica para o Mercado de 
Trabalho, terá carga horá-
ria de 12h e poderá partici-
par alunos de 14 a 24 anos 
de idade e ensino médio 
incompleto.
A capacitação será reali-
zada pela empresa Phocus 
Educação Corporativa, 
que ofereceu gratuitamen-
te os cursos, em uma par-
ceria com o Fundo Social 
de Caraguatatuba. Todas 
as aulas iniciam no próxi-
mo dia 12 de novembro, 
com local e horário, a de-
finir pela empresa respon-
sável.
O Fundo Social esclarece 
que a seleção dos alunos 
será feita exclusivamente 
pela equipe da empresa 
Phocus. “Também fecha-
mos parceria com o PAT, 
que fará intermediação 
entre os alunos para possí-
veis contratações”, expli-
cou a presidente Samara 
Aguilar.

Cultura; do setor de Even-
tos da Prefeitura de Pin-
damonhangaba; membros 
da Câmara de Vereadores 
(vereadora Gislene Car-
doso e seu assessor Du-
rival dos Santos Júnior), 
além dos idealizadores da 
iniciativa Juliel Modesto 
(responsável Técnico pelo 
Cetec-Trânsito) e Miriam 
aparecida Oliveira Miran-
da. Entre os assuntos abor-
dados estavam a implanta-
ção do “Dia Municipal em 
Memória às Vítimas de 
Trânsito” – Lei que deve-
rá ser votada na Câmara 
no dia 11 de novembro de 
2019 –, e a realização de 
um evento para implanta-
ção de um ‘Memorial às 

autonomia, prevenindo si-
tuações de risco, a exclu-
são e o isolamento. Este 
serviço é desenvolvido no 
âmbito dos CRAS, com 
foco na qualidade de vida, 
no exercício da cidadania 
e na inclusão na vida so-
cial, sempre ressaltando o 
caráter preventivo.
A coordenadora do CRAS 
SUL, Sonia Cordeiro, 
conta que a atividade pro-
porcionou momentos de 
muita diversão e alegria 
ao grupo. Cerca de 30 
idosos participaram do 
evento que contou com o 
acompanhamento das psi-
cólogas Lidia, Ana Luiza 
e da educadora social Rita 
Cristina.
Para a Sra. Maria Cícera 

As inscrições estão dispo-
nibilizadas para 40 profes-
sores da educação infantil 
e ensino fundamental pelo 
link https://forms.gle/cSo-
EoTdzcP6otgjU9.
A UniFUNVIC está situ-
ada à Estrada Radialista 
Percy Lacerda, Estr. Mun. 
do Pinhão do Borba, n° 
1000 – Bairro, Pindamo-
nhangaba – SP, 12412-
825.

O método de ensino prevê 
aulas teóricas e práticas 
com propostas de situa-
ções que possibilitem o 
participante a desenvolver 
suas atividades com exce-
lência. 
Serão realizadas vi-
sitas técnicas com                                  
exercícios de rotina na re-
cepção de empreendimen-
tos em meios de hospe-
dagem ou em locais cujo 
atendimento ao cliente 
seja o foco.
A empresa Phocus Edu-
cação Corporativa está 
recém-instalada na cidade 
e propôs a parceria como 
cunho social para auxiliar 
pessoas que não possuem 
condições de custear um 
curso Também atenderá 
o público em geral, com 
diversas outras opções de 
qualificação.
O Fundo Social fica locali-
zado na Rua José Damazo 
dos Santos, 39 – Centro – 
telefone (12) 3897-5656.

Vítimas de Trânsito’. A 
previsão é que esta ação 
aconteça no dia 10 de no-
vembro, a partir das 9 ho-
ras, no Parque da Cidade 
– local que receberá além 
do ‘Memorial’, um plantio 
de mudas de ipê amarelo 
– símbolo da campanha 
–, e uma caminhada em 
homenagem às vítimas de 
trânsito.
No dia também haverá no 
Parque da Cidade aulas de 
yoga, além de apresenta-
ção de banda musical.
O evento é aberto e toda a 
população está convidada 
a participar. Outras infor-
mações pelo telefone: (12) 
3648-8471 ou email: con-
tato@cetectransito.com.br

da Conceição, 68 anos, a 
baladinha foi excelente. 
Ela nos contou que adora 
dançar. “Isso me traz mui-
ta alegria, me divirto mui-
to com o grupo. Participo 
de toda festa. Não perco 
nenhuma!”, disse.
Os encontros do SCFV do 
CRAS SUL acontecem 
todas as sextas-feiras, das 
13h às 16h. O endereço é 
Av. José Herculano, 6.900, 
no bairro Porto Novo.
Para participar é neces-
sário ser referenciado no 
CRAS e residir na região 
Sul do município. Para os 
que ainda não são referen-
ciados, basta comparecer 
ao local, passar pelo aten-
dimento social e obter to-
das as informações.


