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A GAzetA dos Municípios

XIII Festipoema está com
inscrições abertas até o dia 30 

de junho em Pindamonhangaba

Diversos pontos da cidade
recebem roçada e poda
em Pindamonhangaba

Taubaté promove IV
Conferência Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa

A 13ª edição do Festival 
de Poemas de Pindamo-
nhangaba – “FESTIPOE-
MA” está com inscrições 
abertas até o dia 30 de ju-
nho. O evento é realizado 
em conjunto entre a Secre-
taria de Cultura e Turismo 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, a Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras e o Conselho Mu-
nicipal de Cultura.
A inscrição poderá ser rea-
lizada apenas pela internet 
e o interessado deve en-
trar no site da Prefeitura: 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br – FESTIPOE-
MA. O Festival é com-
posto de uma categoria de 
autoria de poemas e uma 
categoria de interpretação 
cênica. Podem participar 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Meio Am-
biente, dá andamento aos 
serviços de limpeza de 
vegetação, roçada e capi-
na nos bairros da cidade, 
além da retirada de entu-
lho de áreas públicas e po-
das de árvores.
Desde o final de janeiro, 
diversas equipes estão nas 
ruas realizando o serviço 

No dia 16 de março, das 
8h às 16h30, será realiza-
da a IV Conferência Mu-
nicipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa de Taubaté, 
com o tema “Os Desafios 
de Envelhecer no século 
XXI e o Papel das Políti-
cas Públicas”.
Há 600 vagas disponíveis 
e podem participar idosos 
em geral ou vinculados a 
instituições do município. 
As inscrições estão sendo 
feitas nas    pré-conferên-
cias dos grupos de idosos, 
pessoalmente no Centro 
de Convivência do Ido-
so (rua Ismênia de Ma-
tos Ribas, 65, Vila Marli)
ou através do link https://
goo.gl/forms/6t7eLC0FI-
b9AK7z23, até o dia 14 de 
março.
Serão apresentados du-
rante a conferência qua-
tro eixos temáticos para 
reflexão e discussão sobre 
o protagonismo e o empo-
deramento e as consequ-
ências nas transformações 
sociais, como estratégia 

poetas e intérpretes que 
apresentem os poemas na 
língua portuguesa. Cada 
autor poderá inscrever so-
mente uma obra e caso ti-
ver interesse em interpre-
tar sua obra deve informar 
na ficha de inscrição.
Podem concorrer quais-
quer poemas, com no 
máximo 35 versos, forma 
fixa ou de forma livre, 
com qualquer temática, 
inéditos ou não, desde que 
não tenham sido selecio-
nados em outra edição do 
FESTIPOEMA.
Os interessados poderão 
participar das seguintes 
categorias: Adulto (acima 
de 18 anos), Juvenil (de 
12 a 17 anos) e Infantil 
(menos de 12 anos).
A divulgação dos poemas 

em vários bairros, ao mes-
mo tempo, para atender a 
demanda da cidade. Lem-
brando que nos dias chu-
vosos, o serviço precisa 
ser interrompido.
A equipe esteve, na última 
semana, em locais como: 
Crispim, região do Lago 
Azul e Jardim Princesa, 
Cidade Jardim, Jardim 
Imperial, Cidade Nova e 
Estrada Municipal do So-

na garantia dos direitos da 
pessoa idosa.
Eixo vermelho – Direitos 
Fundamentais na Constru-
ção/Efetivação  das Polí-
ticas Públicas (subeixos: 
saúde, assistência social, 
previdência, moradia, 
transporte, cultura, espor-
te e lazer)
Eixo amarelo – Educação: 
assegurando direitos e 
emancipação humana
Eixo verde – Enfrenta-
mento da Violação dos Di-
reitos Humanos da  Pessoa 
Idosa
Eixo azul – Os Conselhos 
de Direitos: seu papel na 
efetivação do controle 
social na geração e im-
plementação das políticas 
públicas.
Saiba Mais – IV Confe-
rência Municipal dos Di-
reitos da Pessoa Idosa de 
Taubaté
Tema: “Os Desafios de 
Envelhecer no século XXI 
e o Papel das Políticas Pú-
blicas”
Dia: 16 de março

selecionados será a partir 
do dia 1º de agosto e es-
tará disponível no site da 
Prefeitura e na página do 
Facebook: “Movimento 
Cultural de Pinda”.
O XIII FESTIPOEMA 
visa estimular a criação 
poética, valorizar e divul-
gar a poesia, bem como 
incentivar a arte da inter-
pretação da poesia e esti-
mular no público o inte-
resse pelas manifestações 
artísticas.
As apresentações aconte-
cerão nos dias 21 e 22 de 
setembro, com premiação 
para todas as categorias no 
dia 22. Mais informações 
podem ser adquiridas pe-
los telefones: 3642-1080 
ou 3643-2690 ou pelo site: 
www.pinda.sp.gov.br

corro. 
Continuam os trabalhos 
de recolhimento de entu-
lho no Araretama e a ma-
nutenção do lago do Bos-
que da Princesa.
Importante destacar que 
as áreas particulares são 
de responsabilidade dos 
proprietários, que ficam 
passíveis de multas, caso 
não realizem limpeza de 
entulho e vegetação.

Horário: das 8h às 16h30
Local: Auditório do Sedes
 Endereço: rua Dr. Bene-
dito Elias de Souza, 705, 
Jardim Jaraguá
Programação
8h – credenciamento
8h30 – coffee break
9h – abertura
9h30 – apresentação cul-
tural
10h – palestra: “Os De-
safios de Envelhecer no 
século XXI e o Papel das 
Pol´tiicas Públicas”, com 
Sônia Ribeiro, mestre em 
Gerontologia pela PUC
12h- almoço servido no 
local
13h – entrega das camise-
tas do evento e foto oficial
13h30 – momento de re-
flexão
14h15 – trabalhos em gru-
pos
15h – apresentação das 
demandas
15h30 – eleição dos dele-
gados
15h45 – apresentação cul-
tural
16h – encerramento

Secretaria de Saúde de Caraguatatuba 
reforça vacinação durante Multiação 
no Travessão, neste sábado (09/03)

Na 7ª edição do Programa 
Multiação, que acontece, 
neste sábado (09/03), no 
Travessão, adultos que 
ainda não conseguiram 
colocar sua carteira de 
vacinação em dia terão 
a oportunidade de tomar 
vacinas dupla Adulto, He-
patite B, Febre Amarela 
e Tríplice Viral. Adoles-
centes também poderão 
atualizar as vacinas  Me-
ningococo C, HPV, Du-
pla Adulto, Tríplice Viral 
e Febre Amarela. Todas 
estas imunizações serão 

feitas pela Secretaria de 
Saúde, por meio da Vigi-
lância Epidemiológica do 
Departamento de Saúde 
Coletiva. A 7ª edição do 
Programa Multiação, go-
verno itinerante, criado 
pela Prefeitura de Cara-
guatatuba, leva diversos 
serviços ao munícipe. 
Aberto ao público das 9h 
às 15h, o evento será reali-
zado na EMEF Prof. Alaor 
Xavier Junqueira, situada 
na Rua José Ferreira dos 
Santos, 381. O programa 
tem o objetivo de aproxi-

mar o cidadão da Prefeitu-
ra, com a oferta de atendi-
mento descentralizado.
A ação, por parte da Se-
cretaria de Saúde, conta-
rá com profissionais de 
medicina e enfermagem, 
além do suporte técnico 
com vacinadores, anota-
dores e motorista. Have-
rá também a participação 
de agentes de controle de 
zoonoses com o casa à 
casa, que orientará a po-
pulação na eliminação de 
objetos que possam vir a 
acumular água.
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Miscelânea
Curiosidades

O louro originário do Mediterrâneo é bastante conhecido por ser usado no 
preparo do feijão e da feijoada, além de muitos outros pratos da culinária 
nacional e internacional. As folhas são usadas normalmente secas, já que 
têm um forte aroma e sabor, podendo ser usadas em carnes, caldos, sopas 
e ensopados, mas o que muita gente não sabe é que são ricas em proprie-
dades medicinais. Os primeiros nutrientes da folha de louro são potássio, 
fibras, hidrato de carbono, vitamina B6 e C, magnésio e ácido fólico, entre 
muitos outros. Com propriedades antiinflamatória, diuréticas, antirreumá-
ticas, digestivas, hepáticas, expectorantes e estimulantes, a folha de louro 
é uma excelente opção para quem sofre de problemas digestivos como 
gastrite, úlcera, gases e inflamação no fígado. Serve ainda para aliviar 
cólicas, pois regula o fluxo e o ciclo menstrual, dores de cabeça, reumatis-
mo, infecções de ouvido e na pele. Sua propriedade expectorante o torna 
remédio poderoso contra gripes e resfriados, pois limpa as vias respirató-
rias. Também é uma planta relaxante, reduzindo o estresse e a ansiedade.

Humor

Quando o chefe te pegar dormindo diga:

1 – Eles me disseram no banco de sangue que isso poderia acontecer co-
migo.
2 – Isso é só um cochilo de quinze minutos pra recuperar as energias, 
como foi ensinado naquele curso de gerenciamento do tempo em que vo-
cês me mandaram fazer.
3 – Eu estava imaginando como é a vida de um cego.
4 – Eu não estava dormindo! Eu estava meditando sobre a missão da em-
presa e tentando descobrir um novo paradigma.
5 – Eu estava verificando se meu teclado é resistente a baba.
6 – Eu estava fazendo um exercício altamente específico de Yoga para ali-
viar o estresse do trabalho. Vocês discriminam pessoas que pratica Yoga?
7 – Por que você me interrompeu? Eu estava quase chegando numa solu-
ção para o nosso maior problema.
8 – A máquina de café está quebrada.
9 – Alguém deve ter posto café descafeinado no pote errado.
10 - ... em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Amém.
***
Após saber que o marido havia sofrido um grave acidente, a mulher entra 
correndo no hospital e grita:
- Meu marido! Onde está o meu marido?
O médico logo aparece e diz:
- Calma! Não se preocupe minha senhora, da cintura pra baixo, seu mari-
do não sofreu nenhum arranhão...
- Que ótimo douto! E da cintura pra cima?
- Bem minha senhora, essa parte ainda não chegou...

Mensagens

Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que 
você. A vida, a esperança e o sucesso que estão neles, estão também em 
você. Com pensamentos sadios e disposição para lutar, você terá progres-
so que não refluirá jamais. Dê a seu coração o sinal de confiança no futuro 
e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e as pessoas trabalharão 
para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem positiva de sua 
vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção 
em todas as direções ao longo do caminho. A pressa cega e deixamos de 
observar todas as coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às 
vezes o que precisamos estão tão próximo. Passamos, olhamos, mas não 
enxergamos. Não basta apenas olhar. É preciso saber olhar com os olhos, 
enxergar com a alma e apreciar com o coração.

Pensamentos, provérbios e citações

Deve-se pensar muitas vezes, mas deve-se decidir de uma só vez.
Gente que facilmente sobe a serra sempre desce mal.
Os ausentes nunca têm razão.
Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
A civilização não suprime a barbárie, apenas a aperfeiçoa.
A verdade nunca é injusta, pode magoar, mas não deixa feridas.
Não faça o mal e o mal não existirá.
Mais importante que as palavras são os atos.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais do que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
Em rio que tem piranhas, jacaré nada de costas.
Nada é como um dia após o outro.
Gato escaldado tem medo de água fria.
Em terra de cego, quem tem um olho é rei.

Maestro João Carlos
Martins se apresenta

em Taubaté

Hoje, dia 8 de março, 
Taubaté recebe um con-
certo especial reunindo 
grupos musicais de cida-
des participantes do Or-
questrando o Brasil, no 
teatro do Sedes, às 20h, 
com entrada franca. O es-
petáculo será o primeiro 
de uma série de concer-
tos que o projeto realizará 
pelo país, sob a regência 
do maestro João Carlos 
Martins.
Promovido em parceria 
com a Secretaria de Tu-
rismo e Cultura de Tauba-
té, o evento contará com 
a presença da Orques-
tra Sinfônica Jovem de 
Taubaté (Osita), Banda 
Musical Senai Taubaté, 
Banda de Concerto EMA 
Fêgo Camargo, Ópera 
Studio do Vale, Camerata 
Orfeo, Coral da ACVAP, 
Coro Contraponto e Coral 
Juvenil Meninas Cantoras 
de Campos de Jordão.
Essa é primeira vez que 
estes grupos se reunirão 
para uma apresentação 
conjunta, com a regência 
do maestro João Carlos 

Martins. “O Orquestran-
do o Brasil é o legado que 
pretendo deixar. Quero 
ajudar os milhares de gru-
pos espalhados pelo país a 
evoluírem artisticamente, 
ampliando sua atuação e 
conquistando novos públi-
cos. Vamos democratizar 
a música clássica no Bra-
sil”, afirmou o maestro.
Orquestrando o Brasil
Idealizado pelo maestro 
João Carlos Martins e re-
alizado em parceria com 
a Fundação Banco do 
Brasil, SESI/SP e FIESP, 
o Orquestrando o Brasil 
é uma plataforma digi-
tal que visa disseminar 
conteúdos, oferecer ca-
pacitação para regentes e 
músicos, além de ser uma 
ferramenta para a troca de 
conhecimento. O portal 
visa construir uma relação 
permanente e online de 
suporte e informação. A 
plataforma dá apoio para 
que, a partir dos recursos 
humanos e físicos de cada 
comunidade, os envol-
vidos possam liderar um 
movimento de expansão 

ou consolidação da mú-
sica local. Um canal de 
comunicação, informação 
e interação, que tem o ob-
jetivo de unir os músicos.
Criado em junho de 2018, 
o Orquestrando o Bra-
sil já integra mais de 200 
orquestras e bandas, um 
universo que representa 
quase 8.000 músicos, com 
grupos musicais de diver-
sos municípios espalhados 
pelos estados de Alagoas, 
Ceará, Distrito Federal, 
Goiás, Minas Gerais, Pa-
raíba, Pernambuco, Pa-
raná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rondô-
nia, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Paulo 
e Tocantins.
Serviço:
Concerto Especial do Or-
questrando o Brasil com 
João Carlos Martins
Dia: 8 de março, sexta-fei-
ra
Horário: 20h
Local: Teatro do Sedes 
(Av. Dr. Benedito Elias de 
Souza, 705 – Jardim Jara-
guá – Taubaté/SP)
Entrada Franca
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Escola da Beleza
oferece 60 vagas para 4 

cursos profissionalizantes

Carnaval Solidário 2019 é sucesso de 
público em Pindamonhangaba

Boêmios da Estiva
é campeã do

Carnaval de Taubaté 2019

Vôlei adaptado de Pinda 
vence amistoso
contra Taubaté

Na próxima segunda-fei-
ra, dia 11 de março, a  XIII 
unidade da Escola do Tra-
balho, a Escola da Beleza,  
abre 60 vagas para quatro 
cursos profissionalizan-
tes na área da beleza. As 
inscrições acontecem das 
8h30 às 11h30 e 13h30 
às 16h30 na rua  Arman-
do Sales de Oliveira, 284, 
centro. O preenchimento 
das vagas será por ordem 
de chegada.
Os cursos disponíveis 
são: manicure e pedicure 
/unhas artísticas (20 va-
gas), maquiagem social 
e artística (20 vagas), de-
sign de sobrancelha (10 
vagas) e depilação (10 va-
gas). As aulas terão início 

Alegria e segurança mar-
caram o Carnaval Solidá-
rio 2019, em Pindamo-
nhangaba. Foram cinco 
dias de folia, com atrações 
gratuitas para foliões de 
todas as idades: blocos pe-
las ruas da cidade, “mati-
noite” na Praça do Quartel 
e show no Parque da Ci-
dade. A programação foi 
organizada pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
com apoio da Polícia Mi-
litar, que esteve presente 
em todos os eventos, jun-
to à Guarda Civil Metro-
politana. A segurança foi 
reforçada pela contratação 
de empresa terceirizada.
Somente nos desfiles dos 
blocos de Pinda e de São 
Luiz do Paraitinga, cerca 
de 80 mil pessoas estive-
ram presentes, fora o pú-
blico da Praça do Quartel 
e do Parque da Cidade. 
Por isso, a preocupação 
da Prefeitura em oferecer 
estrutura como banhei-
ros químicos e praças de 
alimentação no Parque 
da Cidade e na Praça do 
Quartel, além da sonoriza-

A escola de samba Boê-
mios da Estiva é a cam-
peã do grupo especial de 
Taubaté. A agremiação fa-
turou o campeonato com 
199,3 pontos.
A Boêmios da Estiva levou 
para a avenida do Povo no 
domingo um enredo com 
destaque ao Pandeiro, ins-
trumento musical muito 
presente na música popu-
lar brasileira.
Em segundo lugar ficou 
Unidos do Parque Aero-
porto, com 198,8 pontos. 
A Império Central da Mo-
cidade Alegre ficou em 
terceiro lugar, com 198,2 
pontos. Penalizada com 
a perda de 1,0 ponto pelo 
descumprimento do de-
creto que regulamenta os 
desfiles do carnaval 2019, 
em quarto lugar ficou a 
Acadêmicos da Santa Fé, 
com 196,2 pontos. Com 
isto, a Acadêmicos da 
Santa Fé desce para o gru-
po de acesso.
No grupo de acesso a cam-

Visando preparação para 
a temporada de 2019, as 
equipes masculina de Vô-
lei Adaptado categoria 60 
e 70 anos da Semelp  (Se-
cretaria Municipal de Es-
portes e Lazer da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba), 

dia 18 de março  e aconte-
cem de segunda a quinta-
feira, sendo que  o aluno 
poderá frequentar apenas 
um curso.
Para os cursos de  manicu-
re e pedicure/unhas artís-
ticas e maquiagem social 
e artística serão formadas 
duas turmas (manhã e tar-
de).  O curso de design de 
sobrancelhas será realiza-
do à tarde, e o curso de de-
pilação pela manhã .  Para 
quem estudar de manhã o 
horário é das  8h às 11h30. 
As aulas no período da tar-
de vão das 13h30 às 17h.
O próprio candidato tem 
que fazer a sua inscrição 
e precisa apresentar os 
originais e cópias do RG, 

ção e da segurança.
Socó da Madrugada, Don-
docas, Juca Teles, Nego 
Loko, Jeca Tatu Cotia 
Não, El Sombrero, Chique 
Chitas, Pé na Cova (São 
Luiz do Paraitinga) e Ma-
ricota fizeram a festa pelas 
ruas da cidade. Praça do 
Quartel e Parque da Cida-
de foram pontos fixos de 
quatro dias de folia.
As novidades deste ano 
foram o Carnaval para os 
alunos da Apae, realizado 
na sexta-feira (1), o bloco 
os Crides com os suces-
sos dos Titãs em ritmo de 
marchinhas, segunda-fei-
ra (4), no Bosque e, no 
mesmo dia, o bloco Pé na 
Cova, de São Luiz do Pa-
raitinga, trazendo o clima 
de Halloween para o Car-
naval.
“Tivemos um Carnaval 
sem maiores incidentes, 
sem ocorrências graves, 
com a participação de 
muitas pessoas, muitas fa-
mílias, principalmente na 
Praça do Quartel. Conta-
mos com todo o apoio da 
Polícia Militar e das equi-

peã foi a escola de sam-
ba Renascer da Vila São 
José, com uma pontuação 
final de 99,3, garantindo a 
subida da agremiação ao 
grupo especial em 2020.
A apuração do desfile 
de Carnaval em Taubaté 
aconteceu na tarde desta 
terça-feira, 05 de março, 
no Centro Cultural Toni-
nho Mendes.
Confira as premiadas com 
estandarte de ouro do car-
naval 2019:
ESTANDARTE DE 
OURO – GRUPO DE 
ACESSO
Passista masculino: Vila 
São José
Comissão de frente: Impe-
ratriz do Morro
Samba enredo: Boêmios 
do Morro
Intérprete: Renascer da 
Vila São José
Bateria: Boêmios do Mor-
ro
Passista feminino: Renas-
cer da Vila São José
Mestre sala e porta ban-

treinadas pelo professor 
Cláudio, receberam na 
manhã de sexta-feira (1º), 
no Ginásio da Quadra Co-
berta, as equipes de Tauba-
té para jogos amistosos. 
Os atletas de Pinda ven-
ceram todas. Na categoria 

CPF, comprovante de en-
dereço e  título de eleitor, 
ambos de Taubaté. As va-
gas são destinadas a inte-
ressados que residam no 
município com idade a 
partir dos 18 anos. Mais 
informações no site da 
prefeitura (www.taubate.
sp.gov.br) ou pelo telefo-
ne 3625-5060.
Serviço:
Escola da Beleza
Vagas: 60
Inscrição: abertura em 11 
de março
Horário: das 8h30 às 
11h30, e das 13h30 às 
16h30
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira, 284
Telefone: 3625-5060

pes da Prefeitura, quan-
to à Segurança, Trânsito, 
Apoio, o que possibilitou 
que o evento fosse um su-
cesso”, avaliou o assessor 
de Eventos da Prefeitura, 
Ricardo Flores. “Gostaria 
de aproveitar para agrade-
cer a cada um que traba-
lhou conosco nesses dias, 
que deu seu melhor para 
que a festa acontecesse. 
E já estamos pensando 
no Carnaval do ano que 
vem!”, completou.
A primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social, 
Claudia Domingues, agra-
deceu a solidariedade da 
população em mais esta 
edição do Carnaval So-
lidário. “Foram mais de 
4 toneladas de alimentos 
arrecadados nesses anos, 
o que mostra que a popu-
lação de Pinda é solidária 
em todas as épocas. Essa 
arrecadação já ajudou e 
ainda vai ajudar muitas 
famílias que precisam. A 
festa foi linda e o gesto de 
solidariedade do público 
mais lindo ainda”, desta-
cou.

deira adulto: Renascer da 
Vila São José
Mestre sala e porta ban-
deira mirim: Boêmios do 
Morro
Rainha de bateria: Renas-
cer da Vila São José
ESTANDARTE DE 
OURO – GRUPO ESPE-
CIAL
Passista masculino: Aca-
dêmicos da Santa fé
Comissão de frente: Boê-
mios da Estiva
Samba enredo: Acadêmi-
cos da Santa fé
Intérprete: Unidos do Par-
que Aeroporto
Bateria: Acadêmicos da 
Santa fé
Passista feminino: Impé-
rio Central da Mocidade 
Alegre
Mestre sala e porta ban-
deira adulto: Unidos do 
Parque Aeroporto
Mestre sala e porta ban-
deira mirim: Boêmios da 
Estiva
Rainha de bateria: Unidos 
do Parque Aeroporto

70 anos, vitória da equipe 
pindense pelo placar de 
3×0 (parciais de 15×10, 
15×6 e 15×9) e, na cate-
goria 60, vitória também 
da equipe de Pinda, pelo 
placar de 3×0 (parciais de 
15×9, 15×10,15×11).

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2019 – PROC. ADM. Nº 046/2019 - OBJE-
TO: Contratação de profissionais para a realização dos Projetos por tempo 
determinado no Fundo Social de Solidariedade de Potim, conforme con-
dições descritas na Chamada Pública, no Termo de Referência e demais 
anexos que integram a presente. DATA DE INSCRIÇÃO: de 11/03/2019 
à 01/04/2019, das 09h30min às 16h30min. REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO: 
02/04/2019 com agendamento prévio com o candidato. LOCAL DA REA-
LIZAÇÃO: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, situado à 
Rua: Antônio de Oliveira Portes, Nº 338 - Centro, Potim/SP. A Chamada 
Pública na integra poderá ser consultada no endereço acima citado ou reti-
rado GRATUITAMENTE no site: www.potim.sp.gov.br.
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Taubaté divulga programação 
para marcar o Dia

Internacional da Mulher

CEU das Artes está com
inscrições abertas para

cursos em diversas áreas

Encontro de Pais está de volta 
em 2019 em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Taubaté 
preparou uma programa-
ção diversificada na sema-
na em que é comemorado 
o Dia Internacional da 
Mulher, em 8 de março.
As atividades já começa-
ram nessa quinta-feira, dia 
7 de março, no Centro de 
Referência de Assistên-
cia Social (Cras) Sabará 
Mourisco. Serão dois dias 
de programação com o 
tema “Direitos da Mulher 
em Tempos de Desumani-
zação”. 
Esse encontro busca for-
talecer os vínculos fami-
liares e comunitários das 
mulheres atendidas pelo 
Cras; discutir as relações, 
lutas, a violência contra a 
mulher e sua coisificação, 
bem como a valorização 
da mesma e o percurso 
para garantia dos direitos 
conquistados. As ativi-
dades são voltadas tanto 
para mulheres quanto para 
os homens das famílias as-
sistidas.
A unidade do Cras do Bagé 
realiza no dia 8 de março, 
das 9h às 12h, cuidados 
de beleza com as alunas 
do Polo da Beleza da pre-
feitura; orientações do 
INSS, Defensoria Pública 
e Casa da Mulher e Vida; 
pesagem das crianças do 
programa Bolsa Família 
e oficina de artesanato. As 
vagas para participar das 
atividades são limitadas.
No Cras São Gonçalo, no 
dia 8, às 14h, acontece 
a palestra “Atendimento 
à mulher em situação de 
violência”, em parceria 
com o Centro de Referên-
cia Especializado de As-
sistência Social (Creas); e 
no dia 13, das 14h às 16h, 
haverá corte de cabelo, de-
sign de sobrancelha, roda 

O Centro de Artes e Es-
porte Unificado (CEU das 
Artes) está com inscrições 
abertas para cursos de ar-
tesanato, esportes e muito 
mais. As oficinas são gra-
tuitas para adultos e crian-
ças.
Para participar das aulas 
de Pintura Residencial 
(30 vagas), Jiu-Jitsu (20 
vagas), Artesanato – Tri-

Aberto à comunidade, os 
encontros têm como ob-
jetivo auxiliar todas as 
pessoas interessadas em 
melhorar seus lares. No 
ano passado mais de 60 
famílias foram orientadas.
O projeto Encontro de 
Pais, desenvolvido pelos 
Ministérios da Criança e 
Adolescente e do Lar e 
Família da Igreja Adven-
tista do Sétimo Dia, surgiu 
por causa dos desafios que 
surgem no dia a dia dos 
pais sobre a educação de 
uma criança. As reuniões 
foram iniciadas em 2018, 
quando aconteceram ao 
longo do ano, no Teatro 

de conversa sobre cuida-
dos com a pele e tutorial 
de maquiagem, além de 
oficina de artesanato. As 
vagas são limitadas.
Centro de Convivência do 
Idoso – O Centro de Con-
vivência do Idoso realiza 
no dia 8 de março às 9h, 
exclusivamente para as 
idosas que participam dos 
grupos do Projeto Convi-
ver, a palestra “Mulheres 
Incríveis” com a psicólo-
ga Viviane Moreira Tineo 
de Melo.
Saiba Mais
Unidade: Cras Sabará/
Mourisco – 1ª Semana da 
Mulher, com o tema “Di-
reitos da Mulher em Tem-
pos de Desumanização”
Endereço: rua Vicente 
Santoro, 211, Parque Sa-
bará.
Programação
07 de março: “Violência: 
da Coisificação ao Femi-
nicídio”
9h – Ballet: Mulheres 
Empoderadas – Lar Irmã 
Amália
9h30 – Mesa Redonda: 
Marcela Pezzi e Vanessa 
Victório (CREAS); Larys-
sa Lazarim (Casa da Mu-
lher Vitimizada) e Dra. 
Elisângela Cristina Cruz 
Stefano (Delegacia de Po-
lícia de Defesa da Mulher)
15h – Oficina: Chi Kung – 
com Prof. Miriam Juliana 
da Fonseca
08 de março: “Valoriza-
ção: da Dignidade ao Di-
reito”
9h – Peça teatral “No ras-
tro da saudade” – com 
Zeca Salgado
9h30 – Mesa Redonda: 
Sandra Almeida Cardoso 
(Promotora Legal Popu-
lar e Líder Comunitária); 
Shirley Menezes (Psicólo-
ga e Militante da Luta da 

cô e Vagonite/ Pintura em 
Pano de Prato (20 vagas), 
Alongamento (30 vagas) e 
Pilates (30 vagas) é neces-
sário ter mais de 14 anos 
de idade. Para crianças a 
partir dos 7 anos as aulas 
oferecidas são Jiu-Jitsu 
(30 vagas) e Futsal (20 va-
gas). A programação tam-
bém conta com a Roda de 
Conversa – CRAS. Parte 

Galpão e na Faculdade 
Funvic. Os participantes 
são estimulados a doar 
alimentos não perecíveis 
para serem entregues ao 
Fundo Social de Solida-
riedade de Pinda, já que 
este projeto não tem fins 
lucrativos. Aproximada-
mente 60 famílias esti-
veram nos encontros e 
puderam tirar dúvidas, re-
ceber dicas para melhorar 
a relação com os filhos e 
prepará-los para o sucesso 
espiritual, profissional e 
emocional. Passaram por 
esses encontros profissio-
nais de Psicopedagogia, 
Psicólogia, Pedagogia, 

Pessoa com Deficiência) 
e Dra. Marly Ramon Fer-
nandes Nogueira Santos 
(Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil – 
Subseção de Taubaté)
15h – Oficina: Turbantes – 
com Maria Dalila e Clari-
ce Ferreira
Unidade: Cras Bagé
Endereço: avenida Bagé, 
166, Parque Urupês
Programação
8 de março, das 9h às 12h, 
cuidados de beleza com as 
alunas do Polo da Beleza 
da prefeitura; orientações 
do INSS, Defensoria Pú-
blica e Casa da Mulher e 
Vida; pesagem das crian-
ças do programa Bolsa 
Família e oficina de arte-
sanato
Unidade: Cras São Gon-
çalo
Endereço: rua Camilo Go-
mes Quintanilha, 60, São 
Gonçalo
Programação
8 de março, às 14h, pales-
tra “Atendimento à mulher 
em situação de violência”, 
em parceria com o Centro 
de Referência Especiali-
zado de Assistência Social 
(Creas)
13 de março, das 14h às 
16h, corte de cabelo, de-
sign de sobrancelha, roda 
de conversa sobre cuida-
dos com a pele e tutorial 
de maquiagem, oficina de 
artesanato
Unidade: Centro de Con-
vivência do Idoso
Endereço: rua Ismênia de 
Matos Ribas, nº 65, Vila 
Marli
Programação
8 de março,  às 9h, pales-
tra “Mulheres Incríveis” 
para idosas do projeto 
Conviver com a psicóloga 
Viviane Moreira Tineo de 
Melo

dos cursos é do Projeto 
Reinvente oferecidos pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade.
Para obter mais informa-
ções e realizar a inscrição 
basta ligar para o telefone: 
(12) 3637-1715. O CEU 
das Artes está localizado 
na Avenida das Orquíde-
as, 647, Vale das Acácias 
– Moreira César.

Psiquiatra e Orientação 
Sexual que auxiliaram as 
famílias sobre como agir 
diante das dificuldades.
O Encontro de Pais é 
aberto à comunidade e 
tem como objetivo formar 
uma nova geração para le-
var esperança ao mundo.
A próxima reunião acon-
tece no dia 28 de março, 
com o educador e apre-
sentador Alacy Barbosa, 
do programa da TV Novo 
Tempo, Lar e Família. E 
em 4 de maio, a neuro-
cientista Sandra Barilli vai 
falar sobre comportamen-
to familiar e transtornos 
mentais.


