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A GAzetA dos Municípios

Governo quer reduzir pela 
metade o preço do gás de 

cozinha, diz Guedes

Novelis é premiada pelo 
Guia Exame de

Diversidade 2019

Taubaté tem ação contra
trabalho infantil na abertura
da Semana Monteiro Lobato

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que 
o governo pretende redu-
zir pela metade o preço do 
gás de cozinha no país em 
dois anos. De acordo com 
o ministro, para conseguir 
essa redução, é preciso 
quebrar o monopólio do 
refino e da distribuição.
“Daqui a dois anos, o bo-
tijão de gás vai chegar na 
metade do preço na casa 
do trabalhador brasileiro. 
Vamos quebrar esses mo-
nopólios e vamos baixar o 
preço do gás e do petróleo 
com a competição”, disse 
Guedes.
Ao participar da 22ª Mar-
cha a Brasília em Defesa 
dos Municípios, em Bra-
sília, Guedes disse que o 
monopólio da Petrobras 
no refino do gás torna o 
preço do produto mais 
caro no Brasil. O ministro 
afirmou ainda que a solu-
ção para a falta de recur-
sos vem do petróleo, espe-
cificamente da exploração 
da camada do pré-sal.
Guedes defendeu junto 
aos prefeitos a aprovação 
da reforma da Previdên-
cia, ressaltando que a re-
forma vai liberar recursos 
para os entes municipais. 
“Todos já sabemos que a 

A empresa foi reconheci-
da por suas boas práticas 
na promoção da diversida-
de étnico-racial
A Novelis conquistou re-
centemente o prêmio do 
Guia Exame de Diversida-
de no setor de Siderurgia 
e Mineração. Esse ano, a 
premiação analisou 109 
empresas e premiou as 
36 que desenvolveram 
melhores práticas na pro-
moção da diversidade, 
inclusão e equidade nos 
negócios. A premiação 

A Secretaria de Desenvol-
vimento e Inclusão Social 
de Taubaté, através do Pro-
grama de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI), 
em parceria com a Secre-
taria de Turismo e Cultura 
e a Fundação Dom Couto, 
promovem uma ação de 
alerta na próxima sexta-
feira, dia 12, às 19h30, na 
abertura oficial da Semana 
Monteiro Lobato, no Tea-
tro Metrópole.
Durante a apresentação da 

reforma da Previdência é 
importante também para 
municípios e estados”, 
afirmou.
O ministro disse ainda que 
o governo trabalha para 
unificar ainda este ano até 
cinco tributos e que se a 
mudança for efetivada a 
arrecadação será compar-
tilhada com estados e mu-
nicípios.
“Vamos baixar, simplifi-
car, reduzir impostos para 
o Brasil crescer. É a refor-
ma tributária. Primeiro, 
vamos pegar três, quatro, 
cinco impostos e fundir 
em um só. Vai chamar 
Imposto Único Federal”, 
disse Guedes que não de-
talhou quais seriam os im-
postos unificados.
O ministro também disse 
que vai trabalhar para que 
a maior parte da arrecada-
ção dos recursos arrecada-
dos no país fique com os 
municípios. “Hoje, 65% é 
da União, 35% de estados 
e municípios. No futuro, 
70% tem que ser de esta-
dos e municípios. Mas não 
é daqui a vinte anos, é pra 
agora”, disse.
Previdência
Pouco antes da participa-
ção do ministro no evento, 
a Secretaria Especial de 

homenageou empresas em 
setores diversos e a Nove-
lis foi destaque por suas 
boas práticas na promo-
ção da diversidade étni-
co-racial no ambiente de 
trabalho. “Para nós, é uma 
grande honra estar nessa 
premiação e sermos reco-
nhecidos pelas nossas prá-
ticas. A diversidade para a 
Novelis é um pilar muito 
importante, afinal um am-
biente diverso torna o nos-
so local de trabalho mais 
inclusivo, promovendo 

orquestra Jovem da Fun-
dação Dom Couto, serão 
tocadas músicas músicas 
relacionadas ao tema, e 
nos intervalos, o maestro 
Willian Anaia divulgará as 
formas de trabalho infan-
til, os canais de denúncia 
e as ações previstas dentro 
dos eixos de trabalho do 
programa. Também have-
rá exposição de banner, 
distribuição de folders e 
ventarolas.
O Programa de Erradica-

Previdência do Ministério 
da Fazenda distribuiu uma 
cartilha pedindo o apoio 
dos prefeitos à reforma da 
Previdência. De acordo 
com a cartilha, a aprova-
ção da reforma resultará 
em melhora geral do am-
biente econômico do país, 
com geração de empregos 
e aumento na arrecadação.
Após a palestra do minis-
tro, o secretário Especial 
da Previdência, Rogério 
Marinho, fez uma apre-
sentação aos prefeitos é 
afirmou que aprovação da 
reforma é uma pauta que 
não é apenas do governo, 
mas de interesse do país.
“Essa é uma oportunida-
de de entendermos de que 
forma a economia do Bra-
sil vai se comportar nos 
próximos anos. O minis-
tro Paulo Guedes precisa 
muito do apoio dos prefei-
tos aqui presentes. Qual-
quer medida impactante, 
seja o novo pacto fede-
rativo, reforma tributária 
ou atração de investidores 
internos e externos, passa 
pelo alicerce, a espinha 
dorsal que é o reequilíbrio 
das contas públicas, e isso 
só ocorrerá com a aprova-
ção do novo regime previ-
denciário”, disse Marinho.

novas conversas, estimu-
lando a inovação e a troca 
de experiências para que 
possamos, juntos, cons-
truir um mundo mais igua-
litário”, diz Eunice Lima, 
diretora de Comunicação 
e Relações Governamen-
tais da Novelis América 
do Sul. O evento da pre-
miação também contou 
com debates entre exe-
cutivos de diversas com-
panhias sobre práticas de 
incentivo à diversidade no 
Brasil e no mundo.

ção do Trabalho Infantil 
tem por finalidade articu-
lar diversas intervenções 
e introduzir novas ações, 
assegurando a prevenção 
das situações de trabalho 
infantil postas no municí-
pio, a partir de políticas e 
de ações que preconizam 
a intersetorialidade, bem 
como a garantia dos direi-
tos das crianças e adoles-
centes, como preconiza o 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).
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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.

Miscelânea
Curiosidades

Está se sentindo mal? Antes de correr até a farmácia mais próxima e se au-
tomedicar, saiba que em sua casa você pode ter alimentos que atuam como 
remédios caseiros, portanto, sem contra-indicações. Saiba sobre as enfer-
midades mais corriqueiras de que podemos ser acometidos e as medidas 
simples para curá-las. Gengibre, indicado para combate da azia por conter 
gengirol e shogoal, substâncias que controlam a náusea. Também alivia 
a tosse. Suco de abacaxi com couve é eficiente para neutralizar cólicas 
menstruais, já que a abromelina encontrada na fruta é um composto com 
ação antiinflamatória, enquanto os nutrientes encontrados na verdura, o 
cálcio e o magnésio são relaxantes musculares. Suco de maracujá com mel 
de laranjeira trata-se de uma receita infalível para a insônia, pois ambos os 
elementos possuem propriedades calmantes. Mas, se de todos os sintomas 
não desaparecem, em vez de ir a uma drogaria, procure sim um médico.
***
Separamos algumas dicas para deixar a sua casa mais agradável

1 – Mantenha as portas e janelas abertas sempre que possível.
2 – Retire poeira dos colchões, carpetes, sofás, almofadas e cortinas. Em 
apenas um ano de uso, esses locais chegam armazenar cerca de cinco mi-
lhões de ácaros.
3 – Se suas cortinas e tapetes tiverem sido tratados com algum produto an-
tiácaro, não molhe e nem use produtos químicos. Apenas passe o aspirador 
de pó, uma ou duas vezes por semana,
4 – Fique atento à validade do colchão.
5 – Troque  roupa da cama uma vez por semana. Em dias mais quentes e 
no verão, troque duas vezes por semana.
6 – Aproveite para virar o lado do colchão sempre que possível e o expo-
nha ao Sol.
7 – Instale um esterilizador de ar. Os ácaros do ambiente são puxados para 
dentro desse aparelho, que serve para eliminar os micro-organismos do 
local.

Humor

Um avião cai na floresta e restam apenas três sobreviventes. Um indiano, 
um indiano, um judeu e um argentino. Caminhando entre as árvores da 
grande floresta, eles encontram uma pequena choupana e pediram para 
passar a noite. O dono da casa disse:
- Minha casa é muito pequena, posso acomodar apenas dois e um terá que 
dormir no curral.
O indiano respondeu:
- Eu dormirei, sou indiano e hinduísta e necessito pregar o bem.
E lá foi pro curral.
Após alguns minutos, alguém bate na porta da casa. Era o indiano que 
disse:
- Não posso dormir no curral, lá tem uma vaca que é um animal sagrado e 
eu não posso dormir junto a um animal sagrado.
Então o judeu respondeu:
- Eu dormirei no curral, somos um povo muito humilde e sem preconcei-
tos.
E lá foi pro curral.
Após alguns minutos, alguém bate na porta da casa. Era o judeu que disse:
- Não posso dormir no curral, lá tem um porco, que é um animal impuro e 
eu não posso dormir junto com um animal que não seja puro.
Então o argentino, nada satisfeito, aceitou a dormir no curral.
E lá pro curral.
Após alguns minutos, alguém bate na porta da casa. Era a vaca e o porco.

Mensagens

Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a 
própria sorte, no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa 
vida podendo escolher. Os pensamentos e as emoções só permanecem se 
os escolhemos. Eles não têm vida própria, entretanto, o controle da mente 
e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada a ver com repreensão de 
sentimentos ou lembranças. Isso está relacionado à sensação de aconteci-
mentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve 
seu calvário para depois, ressuscitar.
***
Os ventos que às vezes nos tiram algo que amamos são os mesmos que nos 
trazem algo que aprendemos a amar. Por isso não devemos lamentar pelo 
que nos foi tirado, aprender a amar o que nos foi dado, pois aquilo que é 
realmente nosso, nunca se vai para sempre.

Pensamentos, provérbios e citações

Ilha é um pedaço de terra que foi exilada.
Falso amigo é inimigo secreto.
Pobre parado é vadio e pobre correndo é ladrão.
Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.

Fundo Social de Caragua 
forma 65 alunos na

próxima quinta-feira (11/04)

Taubaté Shopping recebe 
exposição gratuita de arte

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba 
entrega na próxima quin-
ta-feira (11/04), às 10h, 
certificados de conclusão 
dos cursos de qualificação 
profissional da Padaria 
Artesanal e, em parceria 
com o Senai, Montador de 
Esquadrias de Alumínio.
A formatura integra a 
programação das come-
morações de 162 anos de 

No Brasil, cerca de 35 
milhões de pessoas usam 
óculos, segundo dados do 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca). 
Para promover a história 
dessa peça que nos acom-
panha desde a era pré-cris-
tã, o Taubaté Shopping re-
cebe a exposição “Óculos: 

emancipação político-ad-
ministrativa da cidade. A 
cerimônia será realizada 
no auditório da Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba (Fundacc), 
no Centro. Os cursos fo-
ram desenvolvidos no pri-
meiro trimestre deste ano 
e beneficiaram 65 pessoas, 
aptas ao mercado de traba-
lho. Em abril, já iniciaram 
novas turmas de Padaria 

visão solidária”. 
A mostra conta com as 
obras de nove artistas di-
ferentes e é totalmente 
gratuita.
É possível conferir a ex-
posição até 30 de abril, 
na Alameda Cultural do 
shopping, das 10h às 22h. 
“Essa iniciativa tem o in-
tuito de trazer arte e cul-

Artesanal. Em parceria 
com o Senai, novas inscri-
ções serão abertas no final 
do mês de abril para o cur-
so de Polidor de Automó-
veis e em maio, Padeiro.
Até o fim do ano serão 
promovidos mais cursos 
de qualificação gratuitos, 
nas áreas de alimentos, 
automotiva, construção 
civil, eletroeletrônica, 
náutica e têxtil.

tura para o Taubaté Sho-
pping, além de fazer uma 
singela homenagem a es-
ses objetos tão úteis do dia 
a dia, os óculos”, comenta 
Robert Richard, curador 
da exposição produzida 
pela ABAPC (Associa-
ção Brasileira dos Artistas 
Plásticos Contemporâne-
os).

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

Livro D-25, FLS. nº 53, Termo nº 6975
Faço saber que pretendem se casar ROGINALDO JUNIOR PEREIRA e JÉSSICA CAROLINE ROSA SOUZA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Jacareí-SP, nascido em 3 de fevereiro de 1995, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua José Braga Nogueira, nº 82, Jardim Maria Carolina, Santa Branca/SP, filho de VICENTE DE PAULA PEREIRA e 
de MARIA MARGARIDA DA COSTA PEREIRA, falecida. Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 30 de abril 
de 1999, de profissão vendedora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Nove, nº 182, Jardim Maracaibo, 
Tremembé/SP, filha de DEGINALDO OLIVEIRA SOUZA e de APARECIDA DE FÁTIMA ROSA SOUZA. 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.
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Conferência de Saúde
em Pinda reúne

Munícipes e Autoridades

Foto de celular pode
prevenir cegueira infantil

Treinamento e visitas
marcam reabertura

do Parque do Trabiju

O Comus (Conselho Mu-
nicipal de Saúde) em par-
ceria com a Secretaria de 
Saúde, realizou, no últi-
mo fim de semana, a nona 
“Conferência Municipal 
de Saúde”, no Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-
na.
A primeira etapa aconte-
ceu ainda no último mês 
com as oficinas preparató-
rias nos bairros da cidade 
a fim de reunir o máximo 
de informações e solicita-
ções dos moradores para a 
realização da Conferencia 
Municipal de Saúde.
No sábado, a programação 
começou com o creden-
ciamento, e a leitura do 
regimento interno. Além 
do debate do tema: “Saú-
de como direito; Conso-
lidação dos princípios do 

A campanha “abril mar-
rom” de combate à ce-
gueira que este mês movi-
menta toda a comunidade 
oftalmológica do País es-
barra em um grande obs-
táculo: o “teste do reflexo 
vermelho” popularmente 
conhecido como “teste do 
olhinho” só é obrigatório 
no Distrito Federal e em 16 
dos 26 Estados brasileiros. 
Segundo o oftalmologista 
Leôncio Queiroz Neto do 
Instituto Penido Burnier o 
exame deve ser feito logo 
após o parto para checar a 
presença de catarata, glau-
coma, retinoblastoma (tu-
mor no olho) ou a retino-
patia da prematuridade em 
bebês prematuros. “Todas 
estas doenças são congê-
nitas, ou seja, se manifes-
tam desde o nascimento e 
respondem por 70% dos 
casos de perda da visão na 
infância” afirma. Por isso, 
o teste do olhinho é uma 
importante ferramenta de 
prevenção da cegueira in-
fantil. O exame consiste 
em direcionar para a meni-
na do olho do bebê um of-
talmoscópio, equipamento 
semelhante a uma lanterna 
com lente refletora. Quan-
do o reflexo é vermelho e 
contínuo indica que todas 
as estruturas oculares es-
tão íntegras. “Se o refle-
xo for esbranquiçado ou 
descontínuo sinaliza que 
a criança deve ser encami-
nhada a um oftalmologista 
para que possa receber o 
tratamento correto”, res-
salta.
Queiroz Neto afirma que 
o teste do olhinho tem 
baixo custo, mas diversos 
projetos de lei com a pro-
posta de estender a obri-
gatoriedade do exame a 
todo o território nacional 
vêm encontrando difi-
culdade de aprovação no 
congresso nacional. Este 
foi o caso do projeto de 
lei 4090/2015 que em 28 O Parque Natural Munici-

pal do Trabiju foi reaberto 
ao público no sábado (6) e 
a agenda para visitação de 
grupos já está aberta.
Para participar de um gru-
po ou inscrever seu grupo 
para visitação, o telefo-
ne da Secretaria de Meio 
Ambiente é o 3645-1797 
ou então pelo email: par-
quedotrabiju@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.
O receptivo do Parque 
será realizado por volun-
tários e equipe da Secre-

Sistema Único de Saúde 
(SUS); Financiamento 
adequado para o Sistema 
Único de Saúde (SUS)”, 
houve também a organi-
zação para os grupos de 
trabalho e a plenária com 
discussão e aprovação das 
propostas. Houve também 
a homenagem, do PSF da 
unidade do bairro Cidade 
Nova, ao Dr. Edson Car-
los Fraga da Silva.
De acordo com o Comus, 
esta foi a primeira etapa da 
fase preparatória da Con-
ferência Nacional de Ci-
dades, que deve envolver 
amplamente a população a 
garantir a participação de 
integrantes de movimen-
tos sociais como também 
representantes de segmen-
tos sociais historicamente 
excluídos, com pouca ca-
pacidade de organização 

de março deste ano foi de-
volvido sem manifestação 
pelo relator da CFT (Co-
missão de Finanças e Tri-
butação) na Câmara dos 
deputados.
Como fotografar o bebê
A boa notícia é que famí-
lias sem plano de saúde 
ou que moram em esta-
dos onde o exame não é 
obrigatório, os pais po-
dem fotografar do olho 
do recém-nascido com 
o celular e encaminhar a 
um especialista do serviço 
oftalmológico mais próxi-
mo credenciados ao SUS 
(Sistema Único de Saú-
de). Queiroz Neto explica 
que enquanto a mãe segu-
ra a cabeça do bebê e abre 
as pálpebras de um olho, 
depois do outro, a foto 
pode ser tirada com flash 
em um quarto escurecido, 
posicionando o celular a 
uma distância de 30 centí-
metros do olho. Se o refle-
xo da foto não for averme-
lhado ou apresentar algum 
desvio a criança deve ser 
levada o quanto antes para 
consulta oftalmológica.
Catarata
O oftalmologista afirma 
que a maior causa de per-
da da visão na infância é 
a catarata, opacificação 
do cristalino que preci-
sa ser operada o quan-
to antes, principalmente 
quando atinge os dois 
olhos simultaneamente. 
Este foi o caso do filho 
de Ana Paulinho Maria-
na Rodrigues que passou 
por cirurgia de catarata 
congênita bilateral com 
Queiroz Neto. Ela conta 
que viu o mundo desabar 
quando teve a notícia da 
doença e que o filho pode-
ria perder definitivamente 
a visão . “Felizmente a 
cirurgia foi um sucesso e 
hoje com 11 anos de ida-
de meu filho tem uma vida 
completamente normal 
graças a esta cirurgiã”, taria de Meio Ambiente. 

Para tanto, foi realizado 
um treinamento no sá-
bado, com parte teórica 
e prática. O primeiro dia 
contou ainda com a visita 
de um grupo de estudantes 
de Biologia da Unitau. O 
Parque Natural Municipal 
do Trabiju é uma das mais 
importantes Unidades de 
Conservação do Vale do 
Paraíba. O local possui 
um sítio histórico-cultural 
que abriga o complexo do 
sistema de abastecimen-

e em situação de exclusão 
ou vulnerabilidade.
“Foram colocadas propos-
tas importantes e muito 
boas, não somente em ní-
vel municipal, como tam-
bém estadual e federal”, 
comentou a secretaria 
do Comus, Meilai Jesus 
Shen.
Cerca de 45 pessoas par-
ticiparam dos dois dias de 
Conferência, foram elei-
tos 7 delegados represen-
tantes dos usuários e um 
suplente, 3 delegados do 
segmento dos trabalhado-
res e um suplente, além de 
3 delegados do segmento 
gestor e  mais um suplen-
te.
A próxima etapa é a Con-
ferência Regional que está 
prevista para acontecer no 
dia 21 de maio em Santo 
Antônio do Pinhal.

comenta. Queiroz Neto 
afirma que nem sempre a 
catarata congênita afeta 
os dois olhos. Já fiz várias 
cirurgias em crianças que 
tiveram apenas um olho 
afetado. A doença, ressalta 
geralmente está relaciona-
da a doenças infecciosas 
como toxoplasmose, ru-
béola ou outras contraídas 
pela mãe na gestação.
Glaucoma infantil
O glaucoma na infância 
tem as mesmas caracterís-
ticas da doença entre adul-
tos – aumento da pressão 
interna do olho e lesões no 
nervo óptico. O oftalmo-
logista afirma que a maior 
diferença é a necessidade 
de operar praticamente 
todos os casos na infân-
cia. As causas podem ser 
hereditariedade e também 
infecções durante a gravi-
dez.
Retinopatia da prematuri-
dade
A doença está em ascensão 
na infância por causa das 
gestações precoces entre 
adolescentes. Segundo o 
oftalmologista atinge 30% 
dos bebês prematuros, é 
caracterizada pelo cresci-
mento de vasos na retina 
que podem provocar seu 
deslocamento, é mais pre-
valente entre os nascidos 
com menos 1.500 gramas 
ou antes da 32ª. semana 
de gestação. O tratamento 
é feito com aplicação de 
laser de argônio ou diodo 
que coagula os vasos sob 
anistia local”. afirma. As 
principais recomendações 
de Queiroz Neto durante a 
gestação para evitar as do-
enças congênitas no bebê 
são: lavar bem verduras, 
frutas e legumes, manter 
as mãos limpas, conferir 
a carteira de vacinas, es-
pecialmente se tomou a 
segunda dose da vacina de 
rubéola antes de engravi-
dar e evitar as aglomera-
ções.to hídrico implementado 

pelo município no século 
XIX para abastecimento 
de Pindamonhangaba.
O parque conta com aloja-
mento para pesquisadores, 
com dormitório, cozinha, 
toaletes, salas de estudo, 
trabalho e auditório para 
apresentações.
Entre seus atrativos estão 
as trilhas como da Ponte 
Pênsil, da Caixa D´Água, 
entre outras, que colocam 
o visitante diretamente em 
contato com a natureza.
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Prêmio Green Talents 2019 
abre inscrições

Edital das Eleições do
Conselho Tutelar 2019

O Ministério Federal da 
Educação e Pesquisa da 
Alemanha (BMBF) abre 
inscrições para a 11ª edi-
ção do concurso Green 
Talents – International Fo-
rum for High Potentials in 
Sustainable Development 
(Fórum Internacional de 
Projetos com Alto Poten-
cial para o Desenvolvi-
mento Sustentável). Des-
de 2009, a iniciativa tem 
o objetivo de promover o 
intercâmbio internacional 
de projetos de pesquisa 
inovadores nas áreas da 
sustentabilidade e meio 
ambiente. Com centros 
de pesquisa e inovação 
de ponta, a Alemanha dá 
apoio especial a esses es-
forços ao intensificar a co-
operação entre as mentes 
brilhantes mais promisso-
ras de todo o mundo.
O prêmio contempla 25 
jovens pesquisadores to-
dos os anos. Os vencedo-
res vêm de vários países 
e disciplinas científicas 
e são reconhecidos pela 
capacidade inovadora de 
suas iniciativas, que obje-
tivam tornar a sociedade 
mais sustentável. Desde 
a sua criação, o prêmio 
reconheceu 232 jovens 
pesquisadores e cientistas 

de 65 países diferentes, 
devido aos seus excelen-
tes desempenhos e contri-
buições para que as suas 
comunidades, países e so-
ciedades sejam mais sus-
tentáveis.
Estudantes de mestrado, 
doutorado e pós-doutora-
do, além de jovens profis-
sionais com até três anos 
de experiência profissio-
nal (excluindo-se experi-
ência profissional obtida 
no âmbito de um grau 
educacional) e com forte 
foco em desenvolvimento 
sustentável estão qualifi-
cados a se inscreverem.
Os candidatos devem pro-
var excelente domínio do 
idioma inglês e notas aci-
ma da média.
Selecionados por um júri 
altamente qualificado de 
especialistas alemães, os 
vencedores também ga-
nham acesso exclusivo à 
elite da área da pesquisa 
na Alemanha. A premia-
ção de 2019 inclui:
– Convite para visitar a 
Alemanha em 2019 e par-
ticipar do fórum científi-
co, com duração de duas 
semanas, e todas as des-
pesas pagas. – Durante a 
visita, os vencedores te-
rão acesso a instituições 

de pesquisa e ciência de 
ponta, que oferecem vi-
sões únicas dos trabalhos 
desenvolvidos por elas;
– Os pesquisadores terão 
oportunidade para apre-
sentar os seus trabalhos 
pessoalmente, por meio 
de reuniões individuais 
com os especialistas de 
sua escolha para discutir 
oportunidades futuras de 
pesquisa e cooperação;
– Oportunidades de ne-
tworking com os demais 
acadêmicos na maior con-
ferência dos Green Talents 
Alumni, durante a cerimô-
nia de premiação em Ber-
lim, que neste ano com-
pleta 10 anos;
– Em 2020, estadia de 
pesquisa totalmente finan-
ciada, com duração de até 
três meses, na instituição 
da escolha do vencedor;
– Acesso exclusivo à Rede 
Green Talents alumni, 
composta por alunos de 
diversospaíses que atuam 
na área de desenvolvi-
mento sustentável.
O prazo para envio de 
candidaturas é 22 de maio 
de 2019, às 14h00 CEST 
(Horário da Europa Cen-
tral). Mais informações 
disponíveis em www.gre-
entalents.de.

Semana Literária Monteiro Lobato no 
Taubaté Shopping terá poesia, encontro 
de mestres e sessão de cinema gratuita

Essas e outras atividades 
culturais estão na progra-
mação que terá início na 
terça-feira (16)
Taubaté carrega o título de 
capital nacional da litera-
tura infantil, e o motivo 
dessa honraria é claro: o 
renomado escritor Mon-
teiro Lobato. Para come-
morar o legado deixado 
pelo autor, a Semana Li-
terária Monteiro Lobato 
chega a sua 4ª edição, na 
qual diversas atrações li-
terárias e infantis estarão 
reunidas em uma progra-
mação diversificada e in-
terativa.
Realizada todos os anos, a 
edição 2019 da SML terá 
início na terça-feira (16) e 
seguirá até domingo (21), 
no hall do Moviecom Ci-
nemas do Taubaté Sho-
pping. O tema deste ano 
são os 100 anos da publi-
cação do livro “Cidades 
Mortas” e o centenário da 
historiadora taubateana 
Maria Morgado de Abreu.
Entre os convidados estão 
o músico Renato Teixeira, 
um dos maiores represen-
tantes da música brasi-
leira e vencedor de dois 
Grammys Latinos; o car-
tunista Maurício Ricardo, 
roteirista e desenhista do 
site Charges.com.br; o jor-
nalista Leandro Neto, fina-
lista do International Ex-
cellence Award; a poetiza 
nordestina Maria Galindo, 
que lança seu novo livro 
“A Poesia de Maria”; A 
travesti e doutora em críti-
ca literária Amara Moira; 
o jornalista Rodrigo Casa-
rin, do blog Página Cinco 
no site UOL; o professor 
de ética e filosofia política 
da USP e ex-ministro da 
educação Renato Janine 
Ribeiro; e ainda os escri-
tores João Carlos Dória e 
José Carlos Sebe.
Já para a criançada, será 
exibido na Moviecom 
Cinemas, um festival de 

desenhos do Sítio do Pi-
ca-pau Amarelo, além de 
uma oficina de ciências 
com o Visconde de Sabu-
gosa e números musicais 
com personagens.
A Semana Literária Mon-
teiro Lobato no Taubaté 
Shopping é realizada pelo 
Taubaté Shopping, Al-
manaque Urupês e Livra-
ria Leitura e conta com o 
apoio da Universidade de 
Taubaté, do Instituto de 
Estudos Valeparaibanos, 
da Prefeitura de Taubaté, 
da Câmara Brasileira do 
Livro e da Moviecom Ci-
nemas.
Confira a programação 
completa:
Terça-feira (16)
19h: Lançamento do livro 
“Poesia de Maria”, com a 
presença da autora Maria 
Galindo
20h30: Encontro de mes-
tres, com o músico Rena-
to Teixeira e José Carlos 
Sebe, escritor e um dos 
grandes intelectuais do 
país
Quarta-feira (17)
19h: Faces de Lobato, um 
bate-papo com o premia-
do biógrafo Vladimir Sac-
chetta
Mediação: José Carlos 
Sebe
20h30: Bate-papo sobre o 
retrato do mercado literá-
rio brasileiro – com Lean-
dro Neto, da Publishnews
Quinta-feira (18)
19h: “Cidades Mortas” – 
Bate-papo entre Joaquim 
Botelho, Diego Amaro e 
Francisco Sodero
Mediação: Lilian de Paula
20h30: Bate-papo “Loba-
to Vivo”, com os herdei-
ros de Monteiro Lobato
Sexta-feira (19)
11h: Festival Sítio do Pica
-pau Amarelo – seleção de 
desenhos animados, que 
serão exibidos no Movie-
com Cinemas
14h: Debate – Ciclos eco-
nômicos; de Lobato a era 

digital, com Edson Traja-
no e José Wellington de 
Souza.
Mediação: Rômulo Cha-
gas
15h45: Cerâmica popular 
de Taubaté – Um debate 
sobre as históricas figurei-
ras
17h30: Bate-papo com 
Renato Janine Ribeiro – 
Filósofo e ex-ministro da 
educação
19h30: Bate-papo literá-
rio com Rodrigo Casarin, 
Editor do Página Cinco 
(UOL)
Sábado (20)
11h: Festival Sítio do Pica
-pau Amarelo – seleção de 
desenhos animados, que 
serão exibidos no Movie-
com Cinemas
14h: Filme “Taubaté em 
foco” – longa de 1927, 
musicado ao vivo, que 
será exibido no Movie-
com Cinemas
16h: “Reinações de Emí-
lia”, um bate-papo sobre a 
famosa personagem
17h30: Bate-papo e sessão 
de autógrafos com a tra-
vesti e doutora em crítica 
literária Amara Moira
19h30: Tecnologia e edu-
cação – mesa redonda com 
Maurício Ricardo, Daniel-
le Jogo e Marco Giroto
Domingo (21)
11h: Festival Sítio do Pica
-pau Amarelo – seleção de 
desenhos animados, que 
serão exibidos no Movie-
com Cinemas
14h: Feira de autores in-
dependentes – conheça a 
produção literária da nos-
sa região
14h/15h/16h: Oficina Ci-
ência Divertida, com Vis-
conde de Sabugosa – no 
espaço Domingo Cultural
18h: 
Culinária Caipira da 
Paulistânia, com Carlos 
Alberto Dória, um dos 
principais nomes da ali-
mentação e gastronomia 
no país.


