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A GAzetA dos Municípios

Banda Glassvia é a atração dos 
sons do Bosque neste domingo (7) 

em Pindamonhangaba

Museu Histórico recebe
a Exposição “Filmes de

Mazzaropi” em Pinda

Inscrições para o 6° Festival
de Música da Juventude estão 
abertas em Pindamonhangaba

Estado entrega unidade
do Programa Creche Escola

Neste domingo (07), o 
‘Sons do Bosque’ apresen-
ta a banda Glassvia que 
chega ao “Bosque da Prin-
cesa”, animando a manhã 
com muito rock instru-
mental, às 11 horas.  A 
entrada é gratuita. Através 
da junção das referências 
distintas entre os seus in-

Em Pindamonhangaba, 
abril é o mês dedicado a 
homenagear o cineasta 
Amácio Mazzaropi, que 
por muitos anos gravou 
seus filmes na cidade. 
Por esse motivo, o Museu 
Histórico e Pedagógico 
D. Pedro I e D. Leopoldi-
na recebe a exposição de 
cartazes de filmes do cine-
asta, disponível para visi-
tação de terça-feira a sába-
do, das 9h às 17 horas, até 
o dia 30 deste mês.
Nos filmes de Mazzaropi, 

A 6ª edição do Festival de 
Música da Juventude está 
com inscrições abertas 
e seguem até o dia 20 de 
maio. 
O evento tem como obje-
tivo incentivar a música 
entre a juventude, revelar 
novos talentos e promo-
ver o intercâmbio artístico 
cultural.
As categorias são de Com-
posição e Interpretação e o 
festival será realizado dia 
8 de junho (sábado) no Te-
atro Galpão, às 19 horas. 
Haverá premiação para o 
1° (R$ 2.743,90), 2° (R$ 
1.371,95) e 3° (R$ 685,97) 
lugar.
Poderão participar pesso-

O governador paulista 
João Dória entregou na 
quinta-feira (4) foi mais 
uma unidade do Programa 
Creche Escola e agora foi 
no Vale Histórico. A cons-
trução, no município de 
Bananal, teve investimen-
to de mais de R$ 1,6 mi-
lhão do governo paulista, 
em parceria com a prefei-
tura do município. 
A Creche Municipal Dr. 
Ubaldo de Abreu Campa-
nário tem capacidade para 
atender 150 crianças de 0 
a 5 anos. O prédio possui 
salas pedagógicas, berçá-
rios com fraldário e lactá-
rio, secretaria, refeitório, 

tegrantes, as composições 
da banda tornam-se expe-
rimentos sonoros únicos 
que resultam em músicas 
com sonoridade pesada e 
ao mesmo tempo meló-
dica, repletas de nuances 
e texturas. A banda é for-
mada pelos músicos Pedro 
Fusco (baixo), Aldo Leite 

eram utilizadas locações 
como a EE Dr. Alfredo Pu-
jol e a Fazenda Coruputu-
ba, entre outras, conviveu 
com os pindamonhanga-
benses e descobriu diver-
sos talentos locais, como 
o Chico Frô, interpretado 
por Augustinho Ribeiro. 
Amácio Mazzaropi e seus 
pais estão, ainda, sepulta-
dos no Cemitério Munici-
pal de Pinda, comprovan-
do os laços do artista com 
a cidade.
Na segunda quinzena de 

as com idade mínima de 
15 anos e máxima de 29 
anos. Caso o músico for 
menor de idade, deverá 
ser anexada a inscrição 
uma autorização do pai 
ou responsável, o qual se 
obriga a estar presente nas 
proximidades do palco 
durante os ensaios e apre-
sentações.
Para se inscrever, basta 
entrar no site: www.pin-
damonhangaba.sp.gov.
br, depois clicar no link: 
6º Festival de Música da 
Juventude; Clicar no bo-
tão Inscrição; Preencher 
os campos solicitados; In-
serir cópia do RG e CPF 
salvas em um único PDF; 

banheiros e área de servi-
ço. As unidades também 
respeitam todas as normas 
de segurança e de acessibi-
lidade. Programa Creche 
Escola - Para a viabiliza-
ção da obra, os municí-
pios devem apresentar um 
terreno compatível com 
um dos três modelos de 
plantas oferecidos pela 
Secretaria da Educação, 
além da documentação re-
querida. O governo faz o 
repasse das verbas em sete 
parcelas, mediante a exe-
cução das obras e só após 
o laudo da vistoria, emiti-
do pela FDE. A licitação 
e condução dos serviços 

(bateria), Thiago Teixeira 
(guitarra) e Rafael Guima-
rães (guitarra). O projeto 
Sons do Bosque, idealiza-
do pela Gingô Produções, 
foi aprovado pelo Edital 
de Linguagens Artísticas 
do Fundo Municipal de 
Políticas Culturais de Pin-
damonhangaba.

abril, o Museu Histórico 
exibirá filmes de Mazza-
ropi, às 19 horas. As datas 
e programação serão di-
vulgadas em breve.
Os eventos comemorati-
vos à memória de Maz-
zaropi estão sendo reali-
zados pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, com 
organização da Secreta-
ria de Cultura e Turismo, 
Departamento de Cultura 
e apoio cultural do Institu-
to Mazzaropi e do Museu 
Mazzaropi.

Anexar gravação da músi-
ca na íntegra e finalizar a 
inscrição.
Serão selecionadas 10 
Composições inéditas e 10 
interpretações, com divul-
gação no dia 30 de maio, 
a partir das 16 horas. A 
seleção das composições 
e interpretações será feita 
por pessoas ligadas a área 
musical e de comprovada 
competência, que avalia-
rão a criatividade, a qua-
lidade técnica e artística 
dos arranjos, afinação e 
harmonia.
O evento é uma realização 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura.

podem ficar tanto a cargo 
da Prefeitura, quanto da 
FDE. Com o projeto, o 
governo estadual espera 
expandir o atendimento de 
alunos dessa faixa etária, 
prioritariamente, em loca-
lidades com maior vulne-
rabilidade social. Desde a 
sua implantação, em 2011, 
foram entregues 353 uni-
dades dentro do Programa 
Creche Escola e outras 
260 estão em execução. 
Na região do Vale Histó-
rico já foram entregues 
quatro  unidades e outras 
6 estão com obras em an-
damento com previsão de 
780 novas vagas.
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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. 
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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.

Miscelânea
Curiosidades

A planta café surgiu na Albânia, onde hoje é a Etiópia, há mais de mil 
anos. Conta a lenda que um pastor observou que as suas cabras ficavam 
mais alegres e saltitando sempre que mastigavam os frutos de coloração 
amarelo-avermelhados dos arbustos existentes nos campos de pastoreio. 
Somente no século 16, na Pérsia foram torrados os primeiros grãos de 
café para fazer uma das bebidas, mais populares no Brasil e no mundo. 
Até o século 17, apenas os árabes produziam café. Em 1699, os holan-
deses iniciaram plantios experimentais em suas colônias na Ilha de Java. 
Aos poucos, alguns países entraram no mercado também usando as terras 
coloniais para o plantio. Foi por meio das Guianas que o café chegou ao 
norte do Brasil, em 1727, Hoje o Brasil é o maior produtor mundial do 
café, sendo responsável por 30% do mercado internacional e também 
o segundo maior consumidor do produto e tem as maiores plantações 
nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Bahia e 
Rondônia. Os grãos mais cultivados são o robusta, café menos aromático, 
de sabor típico, sem grandes nuances e um pouco amargo e o arábico de 
aroma superior e sabor mais doce e agradável.

Humor

A diferença entre a sogra do genro e a sogra da nora

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

Mensagens

Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom 
estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não deli-
bere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos Desígnios superiores, 
modificam-se a experiência minuto a minuto. Evite lágrimas importunas. 
O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você 
errou desastrosamente, não se precipite no desespero. O erguimento é a 
melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chegar 
a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreen-
de ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mai um dia ou 
uma semana a fim de solucioná-lo. O tempo não passa em vão. A pretexto 
de defender alguém, não penetre no círculo barulhento. Há pessoas que 
fazem muito ruídos por simples questão de gosto. Seja comedido nas 
resoluções e atitudes. Nos momentos graves, nossa realidade espiritual é 
mais visível. Em qualquer apreciação, abusiva a segundas e terceiras pes-
soas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas 
a fim de se referirem a você. Em hora nenhuma proclamar seus méritos 
individuais, porque qualquer qualidade excedente é muito problemática 
no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma 
voz que fala e sim um poder que irradia.
***
Ninguém é ruim por completo e as decepções também não são exclusi-
vidade de algumas pessoas, o melhor é ponderar, relaxar e deixar as má-
goas de lado. Perdoar ajuda a recuperar o equilíbrio e praz paz interior. 
Perdoar não significa necessariamente se reconciliar. Significa, antes de 
tudo, se reconciliar consigo mesmo. Se o que vale é recuperar o equilí-
brio interior, o perdão pode ser um simples ato simbólico, mas fingir que 
perdoou só para fugir do problema não adianta nada e se o orgulho pesar? 
Lembre-se de que o maior beneficiado pelo perdão será você;

Pensamentos, provérbios e citações

Não existe melhor travesseiro do que uma consciência tranqüila.
Um coração materno em qualquer lugar é um celeiro de luz.
Espere pela noite pra saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado da audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
Quando falares que suas palavras sejam melhores que o seu silêncio.
Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que puderes ser.
Julgue os homens pelas suas perguntas e não pelas respostas.
O mundo dá voltas, então relaxe.
Se for pra ser será.

A Empresa NATHALIA DE ALMEIDA TIZZO, inscrita sob CNPJ 07.548.788/0001-14 e IE 246.109.629-
112, com o endereço de sua sede a Av. Dr. Januário Miraglia, nº 2054- Fundos, Vila Abernessia, 
na Cidade de Campos do Jordão/SP, CEP 12.460-000, comunica o Extravio dos Documentos 
Fiscais: Equipamento ECF, marca SWEDA- Modelo IF ST 120 - Versão 01.00.05 - sob autoriza-
ção ECF: 103488782 - COPETE TDF 008/2009 - Classe ECF-IF - sob número de fabricação SW 
040800000000009366A com data de lacração de 27/11/2008, Desenvolvedor de aplicativo ECF 
53.485.215/0001-06/Sweda Informática Ltda – Aplicativo ECF Micro registradora / 2.11 – Memó-
ria Fita Detalhe -Serie MFD SW0100002177403/10/2008 e MFDSW01000089272 27/01/2012; 
bem como de cupons fiscais, mas documentos de diversas naturezas, como os relatórios fiscais 
(Leitura X, Redução Z. Leitura de Memória Fiscal), e documentos não fiscais (Relatório Geren-
cial, Comprovante Não Fiscal, Cupom Vinculado ao Cartão de Crédito, dentre outros), sendo que 
todos os documentos possuem uma numeração de Contador de Ordem de Operação (COO).

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL

Centro de Controle Operacional
da CCR NovaDutra recebeu

mais de 2.000 trotes em 2018

Ligações desnecessárias 
podem prejudicar o aten-
dimento a ocorrências re-
ais na rodovia
Um levantamento realiza-
do pela CCR NovaDutra 
aponta que durante o ano 
passado, o Centro de Con-
trole Operacional da Con-
cessionária recebeu 2.094 
ligações de trotes. O maior 
número de trotes aconte-
ceu via callbox, telefones 
de emergência disponíveis 
ao longo da rodovia, com 
1.476 chamadas, cerca de 
70% do total. 
Os outros 30% foram de 
ligações via Disque CCR 
NovaDutra, o 0800 017 
3536. Neste caso a maio-
ria dos trotes acontecem 
através de números restri-
tos.
O Vale do Paraíba lide-
ra o ranking de trotes via 

callbox ao longo de toda a 
rodovia: mais de 50% das 
chamadas vêm do trecho. 
Os telefones de emergên-
cia mais utilizados nesses 
casos estão localizados 
nas cidades de São José 
dos Campos (108 chama-
das), Queluz (105 chama-
das) e Taubaté (87 chama-
das).
As equipes de atendimen-
to ao 0800 são treinadas 
para identificar esse tipo 
de chamada, mas em caso 
de dúvida, equipes do 
SOS Usuário são deslo-
cadas. “Distrações como 
trotes podem atrapalhar o 
atendimento a casos reais 
e importantes. O Centro 
de Controle Operacional 
trabalha 24h por dia para 
atender chamados que 
vêm da rodovia.
Os atendentes estão aten-

tos a tudo o que acontece 
na via Dutra, prontas para 
acionar as equipes de res-
gate quando necessário.”, 
reforça Virgílio Leocádio, 
Gestor de Atendimento da 
CCR NovaDutra.
O serviço de atendimento 
ao usuário da NovaDutra 
está disponível nos 402 
km da rodovia. É por meio 
dele que podem ser feitos 
os pedidos de socorro mé-
dico e mecânico de quem 
trafega pela Dutra. As so-
licitações podem ser feitas 
via qualquer um dos call-
boxes, presentes a cada 
quilômetro da rodovia ou 
de maneira gratuita, pelo 
celular através do serviço 
do Disque CCR NovaDu-
tra 0800- 0173536, que 
chega a receber uma liga-
ção a cada dois minutos, 
em média.
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Secretaria de Educação convoca 
193 crianças para educação infantil

Rede estadual de SP
possui quase 12 mil

alunos nascidos fora do Brasil

Shopping Pátio Pinda oferece aulas 
gratuitas de Krav Magá, Aerobic

Dance Fit, teatro e dança de salão

Programa Jovens Urbanos beneficia 
74 jovens de Jacareí e Caçapava

A Secretaria de Educação 
de Taubaté convoca pais 
ou responsáveis por crian-
ças que aguardam por uma 
vaga na rede municipal 
de ensino para verificar a 
publicação da nova lista 
de educação infantil, dis-
ponível em: http://www.
taubate.sp.gov.br/infantil 
(matrículas e transferên-
cias). 
O período de matrículas é 
de 8 a 18 de abril, pesso-

E.E. Padre Anchieta, no 
Brás, aproveita a diversi-
dade de etnia dos estudan-
tes para promover feiras e 
explorar culturas diferen-
tes
Entre os 3,5 milhões de 
alunos matriculados na 
rede estadual de São Pau-
lo, 11.905 são estrangei-
ros. O maior grupo é de 
bolivianos (5.022), segui-
do por japoneses (1.307), 
haitianos (998), angolanos 
(594) e paraguaios (433).
O número de matrículas 
dos alunos oriundos do 
exterior deste ano é 18% 
maior do que o registrado 
no passado, quando havia 
10.034 estudantes que não 
nasceram no Brasil estu-
dando nas escolas estadu-
ais de São Paulo.
A Escola Estadual Padre 
Anchieta, localizada no 
Brás, está entre as que 
mais atendem bolivianos 
– são 124 matriculados 
neste ano. Além dos alu-
nos nascidos na Bolívia, a 
escola possui outros estu-
dantes vindos de diversas 
partes do mundo, como 
Coréia, Síria, China, Ban-
gladesh, Egito, além dos 
países da América Latina.
Embora muitas vezes, o 
idioma seja um entrave 
para acolher estes alunos, 
para a vice-diretora Mari-
sa Tanesi, os estrangeiros 
trazem diversidade cultu-
ral e troca ao ambiente es-
colar. “Temos uma gran-
de diversidade de etnia e 
nossos alunos brasileiros 

Muitas pessoas se inte-
ressam em fazer ativida-
des extracurriculares nos 
mais variados segmentos, 
porém alguns temas po-
dem ser encarados como 
obstáculos, como questão 
financeira, falta de tempo 
ou mesmo não saber a me-
lhor opção a ser escolhida. 
Para acabar de vez com es-
sas dúvidas, o Studio Plu-
ri realizará, no Shopping 
Pátio Pinda, aulas de Krav 
Magá, Aerobic Dance Fit, 

Iniciativa em parceria com 
o Grupo de Assessoria de 
Mobilização de Talentos 
(GAMT) visa promover 
o desenvolvimento socio-
cultural de moradores de 
territórios urbanos vulne-
ráveis
A Suzano apoia o progra-
ma Jovens Urbanos, que, 
neste ano, beneficia 74 jo-
vens entre 16 e 18 anos de 
Jacareí e Caçapava. O ob-
jetivo da iniciativa, desen-
volvida em parceria com 
o Grupo de Assessoria de 
Mobilização de Talentos 
(GAMT), é promover a 
ampliação do repertório 
sociocultural e potenciali-
zar a entrada no mercado 
de trabalho de moradores 
de territórios urbanos vul-
neráveis.
A primeira atividade do 
ano ocorreu no dia 19 
de março, no Núcleo de 
Educação Ambiental da 
Suzano, em Jacareí, com 
uma novidade: o encontro 
contou com o acompanha-
mento do setor de Gente 

almente, na sede da Secre-
taria.
Nessa lista, ao todo, foram 
convocadas 193 crianças, 
entre Berçário, Maternal I 
e Maternal II.
Para efetivar a matrícula é 
necessário apresentar ori-
ginal e cópia dos seguin-
tes documentos: certidão 
de nascimento da criança; 
CPF da criança e do res-
ponsável; cartão SIM da 
criança; comprovante de 

costumam cuidar dos que 
vêm de fora. A troca é boa 
e gera empatia.”
Historicamente habituada 
a receber alunos de fora do 
Brasil, por estar localiza-
da no Brás, área que atrai 
comerciantes, a Padre 
Anchieta costuma apro-
veitar o fenômeno para 
promover eventos e feiras 
culturais que valorizam a 
dança, a gastronomia e o 
idioma dos países de ori-
gem desses estudantes.
“Já trouxemos os pais 
para participarem de um 
festival de gastronomia. 
Os pais dos imigrantes 
costumam ser mais pre-
sentes e valorizar a esco-
la e os alunos aprendem 
o português bem rápido”, 
afirma o coordenador 
Marcos Antônio Alves. 
Para as bolivianas Judi-
th Flores Roque, de 12 
anos, e Sandra Maynazo 
Capela, de 13, do 7º ano, 
é muito bom estudar em 
uma escola onde há outros 
colegas de seu país de ori-
gem. “Vim para o Brasil 
muito pequena e aprendi 
fácil o português, mas me 
sinto metade brasileira, 
metade boliviana. É bom 
conviver com outros boli-
vianos”, diz Judith. O ni-
geriano Muna Ogbuka, de 
11 anos, está há 4 anos no 
Brasil e aprendeu a língua 
portuguesa em seis meses. 
Também fala inglês e es-
panhol. Ele diz que a con-
vivência com os amigos 
ajudou a desenvolver o 

teatro e dança de salão.
As aulas são totalmente 
gratuitas e acontecerão no 
Pátio da Diversão a partir 
do dia 8 de abril. “Com 
essa nova iniciativa o cen-
tro de compras pretende 
ajudar na saúde e bem-es-
tar do público da região”, 
explica a Analista de 
Marketing do Shopping 
Pátio Pinda, Amanda Mo-
reira. 
Durante a primeira sema-
na de atividades serão rea-

e Gestão da empresa e a 
presença de nove jovens 
profissionais que puderam 
compartilhar suas experi-
ências com os alunos.
“O programa oferece 
oportunidades para os 
participantes debaterem 
seus anseios e planos de 
carreira, promovendo um 
rico aprendizado e forta-
lecimento da cidadania. 
O intuito é proporcionar 
o máximo de informa-
ções sobre faculdades e o 
mercado de trabalho, jus-
tamente no momento da 
vida dos adolescentes, em 
que são naturais as dúvi-
das sobre o futuro profis-
sional”, comenta Adriano 
Martins, consultor de Sus-
tentabilidade da Suzano.
A Suzano apoia o progra-
ma Jovens Urbanos des-
de 2013 e, desde então, 
formou 860 adolescentes. 
O método aplicado pelo 
GAMT, que vem sendo 
reconhecido com prêmios 
ao longo dos anos, busca 
respeitar os desejos e pre-

endereço atual em nome 
do responsável; documen-
to com foto do responsá-
vel; declaração de empre-
go ou carteira de trabalho 
(para período integral, 
desde que haja vaga).
A Secretaria de Educa-
ção fica na praça Oito de 
Maio, 17, Centro. O aten-
dimento é segunda, quarta 
e sexta, das 8h às 11h e 
terça e quinta, das 14h às 
17h.

idioma, embora os profes-
sores também tenham sido 
prestativos. “Gosto dessa 
escola porque posso fazer 
amizade com alunos de 
outros países e isso é óti-
mo para aprender outras 
culturas.”
Estrangeiros na rede em 
2019 País de origem
Número de alunos
1
Bolívia
5.022
2
Japão
1.307
3
Haiti
998
4
Angola
594
5
Paraguai
433
6
Peru
410
7
Colômbia
401
8
Venezuela
395
9
Portugal
327
10
Argentina
322
Outras nacionalidades
1.696
Fonte: Sistema de Cadas-
tro de Alunos/ Secretaria 
Estadual da Educação de 
SP

lizados sorteios de brindes 
em todas as aulas.
Confira o cronograma 
completo
Krav Magá: segundas e 
sextas-feiras, das 18h às 
19h
Aerobic Dance Fit: segun-
das e sextas-feiras, das 
19h30 às 20h30
Teatro: quartas-feiras, das 
18h às 21h
Dança de salão: terças e 
quintas-feiras, das 19h30 
às 20h30

ferências de cada aluno, 
além de contribuir para 
que eles concluam o ensi-
no médio e tenham acesso 
à universidade.

Um dos principais atra-
tivos é oferecer detalhes 
sobre o processo seletivo 
para preenchimento de va-
gas de aprendizes.
Nos dois encontros sema-
nais de três horas de dura-
ção, que serão realizados 
nas duas cidades, os par-
ticipantes – selecionados 
por meio de prova com 
questões de português 
e matemática – poderão 
desenvolver habilidades 
como pensamento crítico, 
liderança, planejamen-
to, oratória, trabalho em 
equipe, ética, negociação, 
empatia, criatividade, 
produtividade, gestão de 
emoções e do tempo. As 
atividades serão encerra-
das em dezembro, quando 
os alunos apresentam um 
projeto final para a banca 
examinadora.
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Abril Marrom alerta
para doenças que podem

causar deficiências visuais

Yasmin de Tremembé é
encontrada por PMs

As Secretarias de Educa-
ção e Saúde de Taubaté, 
em parceria com a Asso-
ciação de Deficientes Vi-
suais de Taubaté e do Vale 
do Paraíba (ADV-Vale), 
Conselhos Municipais de 
Saúde e dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, 
promovem a campanha 
Abril Marrom, um mês de 
prevenção e combate às 
diversas espécies de ce-
gueira. A abertura oficial 
será no sábado, dia 6, às 
10h, na praça Dom Epa-
minondas.
Essa é a primeira vez que 
Taubaté participa da cam-
panha, que teve início em 
2016 na capital paulista. A 
iniciativa tem como obje-
tivo conscientizar sobre 
as doenças que causam 
deficiências visuais quer 
sejam elas reversíveis ou 
não, tais como: catarata, 

Policiais militares do 49° 
Batalhão de Jundiaí loca-
lizaram a jovem Yasmin, 
desaparecida de sua casa 
em Tremembé havia 45 
dias. 
O caso ganhou repercus-
são nacional pelo progra-
ma “Cidade Alerta”, da 
Record TV, mostrando um 

glaucoma, retinopatia dia-
bética, cegueira infantil e 
conjuntivite.
Segundo últimos dados do 
IBGE, o município tem 
cerca de 2.000 deficientes 
visuais. Na rede munici-
pal de ensino de Taubaté, 
na escola de educação es-
pecial Madre Cecília, são 
atendidos 27 adultos em 
reabilitação; além de 14 
crianças e adolescentes. Já 
no ensino regular são três 
crianças na educaçãoin-
fantil com baixa visão e 
um cego; e no fundamen-
tal, 20 alunos.
Programação completa da 
campanha:
Dia 6: abertura oficial 
(apresentação da música 
tema do evento, vivência 
com Doutores da Alegria 
e show com Emerson Te-
nor)
Horário: 10h às 12h

conflito familiar.
Yasmin estava abrigada 
na Missão Belém do bair-
ro Rio Acima, em Jundiaí. 
Ela foi socorrida na Pra-
ça da Sé, em São Paulo. 
Disse aos policiais que ao 
fugir de casa recebeu pro-
posta de emprego que era 
falsa. 

Local: Praça Dom Epami-
nondas
Dia 8: palestra com Dra. 
Ana Paula Moraes (“Pro-
blemas Visuais com Crian-
ças: Sinais de Alerta”)
Local: Escola Municipal 
Madre Cecília – avenida 
Francisco Alves Montei-
ro, s/nº – Novo Horizonte
Horário: 18h
Dia 13: Conscientização 
no Terminal Rodoviário 
Urbano (Rodoviária Ve-
lha)
Horário: 10h à 12h
Dia 24: caminhada em co-
memoração ao “Dia Inter-
nacional do Cão Guia”
Horário: 17h às 20h
Local: Taubaté Shopping
Dia 27: encerramento do 
evento (apresentação de 
capoeira do “Centro Cul-
tural Zumbiarte”)
Local: 10h às 12h
Praça Dom Epaminondas

Perdeu tudo o que tinha, 
foi agredida e passou a 
morar na rua, ficando de-
sorientada. Ao ser socor-
rida pela Missão Belém 
passou a trabalhar na clí-
nica de Jundiaí. A Polícia 
Civil fazia investigações 
para achar a jovem, que 
havia sumido.


