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A Gazeta dos Municípios
Via Rápida abre 805 vagas para cursos de 
qualificação profissional com bolsa-auxílio 

do na região de São José dos Campos

Levantador Bruninho participa de 
bate papo no Instagram nesta quarta

Fundação Grupo Volkswagen
e Todos Pela Educação se

unem pela Educação Básica

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, está 
ofertando 805 vagas para 
cursos gratuitos de quali-
ficação profissional com 
bolsa-auxílio do programa 
Via Rápida, em diversas 
áreas, no mês de março, 
na região de São José dos 
Campos.
Os cursos são de curta 
duração e contam com 
opções de aulas ao vivo, 
no modelo de Ensino à 
Distância (EAD). As ins-
crições já estão abertas e 
podem ser realizadas pelo 
site www.cursosviarapida.
sp.gov.br até o dia 30 de 
março.
No total, 13 cidades foram 
contempladas: Arapeí, Ca-
nas, Caraguatatuba, Cru-
zeiro, Jacareí, Piquete, 
Potim, Redenção da Serra, 
Santo Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí, 
São José dos Campos, São 
Sebastião e Ubatuba. São 
ofertados na região os se-
guintes cursos:
* Informática Básica
* Orientador de turismo 
local
* Planejamento e gestão 
de empreendimentos gas-
tronômicos
* Recepção e atendimento
* Almoxarife e Estoquista
* Balconista de Farmácia
* Técnicas de Vendas
* Assistente Administrati-
vo
* Operador de Telemarke-

O levantador Bruno Re-
zende, do EMS Taubaté 
Funvic, vai participar de 
uma entrevista online ao 
vivo nesta quarta-feira, 
24 de março. O bate papo 
será transmitido no perfil 
oficial da EMS no Insta-
gram.
Ele estará a partir das 
20h00 no perfil oficial da 
EMS no Instagram para 
bater um papo sobre a sua 
carreira, sobre a primeira 
temporada com o Taubaté, 
as expectativas olímpicas 
e também sobre as semi-
finais da Superliga Banco 
do Brasil Masculina de 
Vôlei, que começam em 
abril. O jogador também 
vai responder perguntas 
enviadas pelos torcedores.

A Fundação Grupo 
Volkswagen é agora um 
dos parceiros mantenedo-
res do Todos Pela Educa-
ção em 2021, organização 
da sociedade civil que se 
dedica à melhoria da Edu-
cação Básica e de uma es-
cola pública de qualidade 
para todos. Dessa forma, 
a Fundação fortalece sua 
missão de promover trans-
formações positivas que 
impulsionem melhorias na 
educação e que mobilizem 
cidadãos para atuarem 
como protagonistas do de-
senvolvimento de comuni-
dades.
“O Todos Pela Educação 
é, hoje, um dos principais 
movimentos da sociedade 
civil dedicados ao avan-
ço das políticas públicas 
educacionais no Brasil. 
Para a Fundação Grupo 

ting
* Auxiliar de Logística
* Porteiro e Controlador 
de Acesso
* Inglês para recepção
* Assistente de Recursos 
Humanos
* Edição de vídeo
* Publicidade Digital - 
Criação e conteúdo para 
mídias digitais
* Operador de Caixa
* Lógica de Programação
Av. Escola Politécnica, 82 | 
CEP 05350-000 | São Pau-
lo imprensa@sde.sp.gov.
br Fone: (11) 3718-6609
Podem se inscrever pesso-
as que tenham idade mí-
nima de 16 anos, alfabe-
tizados e domiciliadas no 
Estado de São Paulo. Caso 
o número de inscritos seja 
superior, serão prioriza-
das as pessoas desempre-
gadas, com baixa renda e 
com deficiência.
A convocação dos candi-
datos selecionados ocor-
rerá por e-mail e as aulas 
têm previsão de início em 
abril. Para receber o certi-
ficado, o aluno deve ter ao 
menos 75% de presença 
nas aulas.
Sobre a Bolsa-Auxílio
Os estudantes matricula-
dos a partir de março nos 
cursos de qualificação do 
programa Via Rápida re-
ceberão uma bolsa única 
de R$ 210 para ajuda em 
suas despesas durante a 
realização do curso. O au-
xílio será disponibilizado 

O público que acompa-
nhar a “live” poderá in-
teragir com o camisa 1 
do EMS Taubaté Funvic, 
mandando seus comentá-
rios e perguntas, além de 
participar do sorteio de 
uma camisa autografada 
pelo atleta. Bruno Rezen-
de tem 34 anos e 1,90m. 
Está em sua primeira tem-
porada defendendo o EMS 
Taubaté Funvic. 
É um dos atletas em ativi-
dade com mais títulos no 
voleibol mundial.
Com a Seleção Brasileira, 
tem como principais con-
quistas a medalha de Ouro 
nas Olimpíadas Rio 2016 
e outras duas medalhas 
olímpicas: Prata em Lon-
dres 2012 e Pequim 2008. 

Volkswagen, essa agenda 
é extremamente estraté-
gica e fundamental para a 
promoção do desenvolvi-
mento sustentável e para a 
redução das desigualdades 
estruturais brasileiras. Ao 
nos unirmos ao grupo de 
mantenedores do Todos, 
esperamos também qua-
lificar esse debate a partir 
das nossas causas priori-
tárias de atuação”, afirma 
Vitor Hugo Neia, Diretor 
de Administração e Rela-
ções Institucionais da Fun-
dação.
“É fundamental termos a 
sociedade civil trabalhan-
do de forma articulada e 
sinérgica para reconstruir 
a Educação do nosso País, 
que foi brutalmente afe-
tada pela pandemia. Por 
isso, saudamos com gran-
de alegria a chegada da 

aos alunos que cumpram 
os requisitos e que tenham 
frequentado os 10 dias de 
aula.
O pagamento será feito por 
meio de código bancário, 
que o estudante usará para 
sacar em caixas eletrôni-
cos do Banco do Brasil e 
da Rede 24 horas. O recur-
so valerá também para os 
cursos de 60 a 160 horas 
do SP Tech e SP Criativo 
e fica disponível por 30 
dias após a comunicação 
oficial por e-mail de que o 
valor está disponível. Até 
o final de 2021, serão ofer-
tadas 30 mil vagas de qua-
lificação profissional com 
bolsa-auxílio.
Para receber a bolsa-au-
xílio, além de ser desem-
pregado e estar frequente 
no curso, o estudante não 
pode estar recebendo se-
guro-desemprego ou ou-
tros auxílios da Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico.
Sobre o Via Rápida
O Via Rápida oferece 
cursos gratuitos de quali-
ficação profissional para 
jovens e adultos em busca 
de melhores oportunida-
des de emprego e geração 
de renda. 
Os cursos são                ofe-
recidos de acordo com o 
mercado de trabalho de 
cada região em parceria 
com os municípios, por 
meio do Centro Paula 
Souza e Senac.

Tem duas medalhas de 
Ouro em Jogos Pan Ame-
ricanos; Quatro títulos da 
Liga Mundial; Um Cam-
peonato Mundial, e duas 
Copas do Mundo.
A entrevista será condu-
zida pelo jornalista Sér-
gio Maurício, uma das 
vozes mais conhecidas 
nas transmissões de vo-
leibol no Brasil. Criador 
dos famosos bordões “Tá 
ligado” e “No capricho”, 
Sérgio Maurício tem lon-
ga carreira como narrador 
esportivo, tendo passado 
pelos canais Globo e Spor-
TV, onde narrou diversos 
eventos internacionais, in-
cluindo Jogos Olímpicos. 
Atualmente é narrador da 
TV Bandeirantes.

Fundação Grupo Volkswa-
gen como mantenedora 
do Todos Pela Educação e 
apoiadora da nossa causa. 
Sem dúvida, a reconstru-
ção do Brasil, como um 
todo, passa pela Educação 
Básica. E quanto mais pes-
soas e mais organizações 
conseguirmos trazer para 
trabalhar por isso, de for-
ma intensa, mais rápido e 
melhor conseguiremos su-
perar essa condição”, afir-
ma Priscila Cruz, presi-
dente-executiva do Todos 
Pela Educação.
Além do apoio financei-
ro, a parceria permitirá 
uma série de articulações 
e trocas entre as institui-
ções e suas redes, como 
a           participação em 
fóruns e eventos e o com-
partilhamento de materiais 
e conteúdos.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a 
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. 
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do 
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cere-
ais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e 
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da 
mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e 
levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconfor-
to como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Ten-
te contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas 
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nu-
vens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhan-
do para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência 
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas 
não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

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

Livro D-25, FLS. nº 242, Termo nº 7353
Faço saber que pretendem se casar DIEGO MORENO DE CAMPOS e LILIAN MENECUCCI MO-
REIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 03 de abril de 1994, 
de estado civil solteiro, de profissão operador de maquinas, residente e domiciliado na Rua da 
Esperança, nº 48, Chácara Nova Vida, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de SEBASTIÃO DO-
NIZETI DE CAMPOS, de 56 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 01 de abril de 1964 e 
de ANÁLIA BERNADETE MORENO DE CAMPOS, de 53 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na 
data de 24 de agosto de 1967, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é 
natural de Tremembé-SP, nascida no dia 12 de abril de 1999, de estado civil solteira, de profissão 
confeiteira, residente e domiciliada na Rua Jarbas da Silva Pinto, nº 27, Ana Cândida, Tremembé/
SP, CEP 12120-000, filha de JEAN CARLOS MOREIRA, de 45 anos, natural de Pindamonhangaba/
SP, nascido na data de 14 de maio de 1975 e de LEDA MARIA MENECUCCI MOREIRA, de 43 anos, 
natural de Natividade da Serra/SP, nascida na data de 23 de março de 1977, ambos residentes e 
domiciliados em Tremembé/SP. 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. 

Clínica de Fisioterapia da Anhanguera 
de Taubaté está com vagas abertas para 

atendimento gratuito à população

Pacientes com sequelas 
devido à Covid-19 são 
direcionados ao setor de 
fisioterapia cardiorrespira-
tória
A Clínica de Fisioterapia 
da Faculdade Anhanguera 
de Taubaté está com vagas 
abertas até o dia 1º de abril 
para cadastro de novos pa-
cientes que serão atendi-
dos gratuitamente no setor 
de fisioterapia cardiorres-
piratória.
Entre os principais atendi-
mentos estão os feitos aos 
pacientes com sequelas 
devido à Covid-19, mas 
também haverá tratamento 
para asma, diabetes, hiper-
tensão, pós infarto e pós 
cirurgia cardíaca.
De acordo com o coorde-
nador do curso, Jorge Al-
ves Junior, os interessados 
em passar por tratamento 
na clínica da faculdade 
devem obrigatoriamente 
possuir o encaminhamen-
to médico para a fisiotera-
pia . Os atendimentos se-
rão feitos a partir do dia 1º 
de abril, após triagem.
Ele explica que os pacien-
tes passam por entrevista e 
avaliação fisioterapêutica 
e, a partir das informa-

ções coletadas, os alunos 
traçam os objetivos e con-
dutas específicas a serem 
trabalhadas nos atendi-
mentos. Jorge diz que são 
usados recursos fisiotera-
pêuticos para garantir a 
recuperação das funções, 
diminuição dos sintomas 
de dor e melhora da in-
dependência, por meio de 
exercícios terapêuticos 
adequados à necessidade 
de cada pessoa.
Além de oferecer à popu-
lação um tratamento fi-
sioterapêutico adequado 
para a sua condição, os 
alunos têm a oportunida-
de de praticar amplamen-
te todo o conhecimento 
adquirido ao longo da                                 
graduação e garantir aten-
dimentos de qualidade à 
população.
Os atendimentos de fisio-
terapia cardiorrespiratória 
só ocorrem com agenda-
mento e sob supervisão 
de um professor de fisio-
terapeuta responsável da 
Faculdade Anhanguera de 
Taubaté.
Para participar é necessá-
rio se inscrever na clínica 
da faculdade pessoalmen-
te com o encaminhamento 

médico para triagem. Jor-
ge ressalta que devido à 
pandemia os atendimentos 
são feitos um a um, com o 
distanciamento necessário 
e uso de máscara.
“Todos os protocolos de 
segurança são seguidos 
e, mesmo nesta fase, pre-
cisam ser feitos pessoal-
mente. Pedimos para os 
interessados irem ao local 
sozinhos ou os que não 
puderem comparecer que 
enviem apenas um res-
ponsável para o cadastro”, 
afirma.
Os documentos necessá-
rios são: cópia do RG, do 
comprovante de endereço 
e o pedido médico com 
diagnóstico. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone (12) 3634-
4106.
Serviço
Clínica de Fisioterapia 
unidade Anhanguera/
Taubaté – (12) 3634-4106
Endereço – Avenida Char-
les Schnneider, 585 – Par-
que Senhor do Bonfim, 
Taubaté (em frente ao su-
permercado Nagumo)
Horário de atendimento – 
Das 8h às 12h e das 13h30 
às 17h.
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Suzano é eleita entre
as 100 empresas de melhor 

reputação do Brasil

Petrobras anuncia
redução do preço da

gasolina nas refinarias

Colapso social e relações de 
poder são temas do

espetáculo Os Descartáveis

Taubaté inicia vacinação 
para idosos de 72 a 74 anos 

nesta segunda-feira, 22

A Suzano está entre as 100 
empresas de melhor repu-
tação do Brasil de acordo 
com o Ranking Merco 
Empresas e Líderes 2020, 
divulgado anualmente 
pelo Monitor Empresarial 
de Reputação Corporativa 
(Merco). Em sua sétima 
edição, a companhia ga-
nhou 46 posições, estan-
do entre as cinco empre-
sas que mais subiram no 
ranking.
Na pesquisa, que entrevis-
tou mais de duas mil pes-
soas, a Suzano ocupou a 
42ª colocação.  Foram ou-
vidos analistas financeiros, 

O reajuste começa a valer 
a partir deste sábado, 20
A Petrobras anunciou nes-
ta sexta-feira, 19, que o 
preço médio da gasolina 
em suas refinarias terá re-
dução de R$ 0,14 por li-
tro, o que representa uma 
queda de 4,95%. O reajus-
te começa a valer a partir 
deste sábado, 20. O preço 
médio do combustível fi-
cará em R$ 2,69 por litro. 
O diesel não sofre altera-
ção, permanecendo em R$ 
2,86 por litro.
O impacto do reajuste nas 
refinarias, porém, não re-
percute de forma imediata 
no custo da gasolina nos 
postos de combustível. De 
acordo com nota divul-
gada pela estatal, as va-
riações para mais ou para 
menos estão associadas 
ao mercado internacional 
e à taxa de câmbio e têm 
influência limitada sobre o 
valor repassado aos consu-
midores finais.
“Como a legislação bra-

O grupo Teatro D´Aldeia 
realiza a partir desta quin-
ta-feira (25) até o dia 4 de 
abril a temporada online 
do espetáculo “Os Descar-
táveis”. Com direção geral 
de Cleiton Pereira e assi-
natura musical do maestro 
Rafael Braga, o trabalho 
propõe um jogo sádico 
entre opressor e oprimido 
a partir de diferentes con-
textos.
No momento em que o 
mundo discute a desigual-
dade social com o agra-
vante colapso na saúde e 
na economia, “Os Descar-
taveis” traz a cena perso-
nagens que esteticamente 

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté inicia na 
próxima segunda-feira, 
dia 22 de março, a vacina-
ção para idosos de 72 a 74 
anos. A expectativa é ini-
ciar a imunização de 4.959 
pessoas dessa faixa etária.
No município, a vacinação 
ocorre das 8h às 15h30.
Na tarde da última quinta-
-feira, 18, a Secretaria de 
Saúde recebeu 6.040 no-
vas doses de Coronavac 
para iniciar o atendimento 
ao público de 72 a 74 anos 
e as restantes para comple-
mentar o quantitativo para 
idosos de 75 a 76 anos que 
estão recebendo a primeira 
dose e também para con-
cluir, com a segunda dose, 
a imunização de idosos de 
80 a 84 anos.
Idosos de 72 a 74 anos 
para receberem a primeira 
dose devem buscar aten-

ONG’s, sindicatos, asso-
ciações de consumidores, 
jornalistas econômicos, 
representantes do governo 
e gestores de mídias so-
ciais, além do Merco Di-
gital - com avaliação dos 
canais e das mídias sociais 
-, para chegar até o resul-
tado das 100 empresas de 
33 setores melhor avalia-
das por sua reputação.
A Suzano, mesmo em um 
ano atípico, com pande-
mia e tantas incertezas, 
se manteve firme em seus 
negócios e, ao mesmo 
tempo, atuante para aju-
dar a sociedade brasileira 

sileira garante liberdade 
de preços no mercado de 
combustíveis e derivados, 
a mudança no preço final 
dependerá de repasses fei-
tos por outros integrantes 
da cadeia de combustíveis. 
Até chegar ao consumidor 
são acrescidos tributos fe-
derais e estaduais, custos 
para aquisição e mistura 
obrigatória de etanol ani-
dro, além das margens 
brutas das companhias 
distribuidoras e dos postos 
revendedores de combus-
tíveis”, diz a nota.
Esta é a primeira redução 
anunciada em 2021. Des-
de janeiro, o preço médio 
da gasolina já havia so-
frido seis aumentos. Com 
o novo anúncio, o com-
bustível passa a acumular 
alta de R$ 46,2% desde o 
início do ano. Já o diesel 
subiu 41,6%.
A sequência de aumentos 
gerou críticas públicas do 
presidente Jair Bolsonaro. 
No mês passado, ele anun-

criam um “Circo de Hor-
rores” tecendo relações de 
poder, entre burguês e pro-
letário, e entre homem e 
mulher. Num tom de teatro 
denúncia a obra apresenta 
diversas composições mu-
sicais e propõe uma refle-
xão sobre o radicalismo 
e o sofrimento humano 
como principal atrativo na 
disputa entre poderes.
O trabalho nasceu a partir 
do projeto “Rashomon” - 
contemplado pelo Fundo 
Municipal de Cultura de 
São José em 2020 e foi 
concebido no início da 
pandemia.
A obra apoia-se numa lin-

dimento no sistema drive-
-thru nos seguintes locais: 
Sedes, quadra coberta da 
Estiva, Sindicato Rural e 
no Via Vale Garden Sho-
pping, além de mais 06 sa-
las de vacinas nos Pamos 
São Carlos, São Pedro e 
Bonfim e nas UBS Mais 
Gurilândia, Aeroporto e 
Chácaras Reunidas Brasil.
Importante: o idoso que 
puder levar impresso e 
preenchido o formulário, 
disponível www.vacina-
ja.sp.gov.br, colabora na 
agilidade do processo de 
vacinação. Taubaté plane-
ja iniciar a vacinação de 
idosos, de 69 a 71 anos 
de idade, a partir de 27 de 
março. O objetivo é sem-
pre seguir o cronograma 
estadual, desde que novas 
doses sejam enviadas para 
o atendimento a esses pú-
blicos. Para idosos de 75 

a enfrentar a Covid-19. O 
ranking avalia resultados 
econômicos e financeiros, 
qualidade da oferta comer-
cial, talento, ética e res-
ponsabilidade corporativa, 
além de dimensão interna-
cional e inovação.
A Merco é uma organiza-
ção espanhola de grande 
reconhecimento no mer-
cado ibero-americano e se 
tornou um dos monitores 
de reputação de referên-
cia no mundo, atuando em 
países como Espanha, Co-
lômbia, Chile, Argentina, 
Equador, México, Peru e 
Brasil.

ciou mudança no coman-
do da Petrobras, indicando 
general Joaquim Silva e 
Luna para a presidência. 
Ele deverá substituir Ro-
berto Castello Branco, 
cujo mandato se encerra 
neste sábado, 20. O anún-
cio da troca gerou queda 
nas ações da empresa.
Na última terça-feira, 16, 
o Comitê de Pessoas da 
Petrobras considerou que 
Luna preenche os requisi-
tos legais para a indicação 
e o considerou apto para 
exercer o cargo. 
O general precisa ainda ser 
eleito em assembleia geral 
dos acionistas convocada 
para o dia 12 de abril. Em 
seguida, seu nome deve 
ser aprovado pelo Conse-
lho de Administração da 
estatal, composto por 11 
membros. Sete deles são 
indicados pela União que 
é a acionista majoritária, 
três pelos demais acionis-
tas e um pelos emprega-
dos.

guagem realista, “épica 
brechtiana” e tem classi-
ficação para 16 anos. O 
projeto foi contemplado 
pelo Ministério do Turis-
mo, Secretaria Especial 
de Cultura e Governo do 
Estado de São Paulo por 
meio da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa.
O grupo é formado atual-
mente por Adriana Mar-
ques, Ana Cristina Freitas 
e Wallace Puosso, o Teatro 
D´Aldeia é sediado em São 
José dos Campos e vem de 
longa data desenvolvendo 
trabalhos artísticos que 
nascem da inquietação e 
desejo de seus integrantes.

e 76 anos que ainda não 
receberam a primeira dose 
da vacina a orientação é 
ir a UBS Fazendinha, no 
Parque Três Marias.
Lembrando que idosos 
com mais de 80 anos e 
profissionais de saúde da 
rede particular que não 
receberam a segunda dose 
do imunizante devem se 
dirigir à Avenida do Povo, 
local em que as equipes de 
saúde estarão atendendo 
em sistema drive-thru.
A busca pela vacina tem se 
mostrado alta no início do 
dia em alguns pontos e por 
isso, a Prefeitura reforça 
que, não há necessidade de 
corrida aos postos e o pede 
que a população verifique 
os locais disponíveis para 
a vacinação não concen-
trando a busca em um úni-
co ponto. A vacinação se-
guirá ao longo da semana.
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Santuário Frei Galvão
promove Almoço Solidário

Coletivo Lugar Delas realiza evento online 
e gratuito com artistas do Vale do Paraíba

Em Guaratinguetá no dia 
18 de abril, domingo, o 
Santuário Frei Galvão, irá 
oferecer um almoço bene-
ficente em prol de garantir 
fundos para a pintura do 
Santuário.
As marmitex terão o custo 
de 20 reais, e a retirada será 
pelo sistema drive thru. A 

Neste mês de março, o co-
letivo irá realizar o “Lugar 
Delas Empreender”, que 
discute o mercado criativo 
para mulheres, e a “Mos-
tra Lugar Delas”, em que 
uma diversidade de sons e 
mensagens é apresentada 
em palco virtual.
O evento acontece no dia 
27 de março, em um sába-
do, a partir das 16h pelo 
canal do Youtube do Co-
letivo Lugar Delas https://
tinyurl.com/LugarDelas.
A partir do questionamen-
to de como produzir um 
evento em tempos tão di-
fíceis e ainda criar espa-
ços para que a arte pulse 
na vida, o Coletivo Lugar 
Delas, produziu a Mostra 
Lugar Delas, um evento 
online e gratuito que segue 
alinhado com o propósito 
do grupo. Produzido entre 
mulheres, criar ambientes 
seguros e potencializado-
res, assim como reduzir a 
desigualdade de gêneros 
no meio artístico e cultu-
ral.
Para exaltar o protagonis-

reserva de marmitex deve 
ser feita pelo WhatsApp 
(12) 99684-6350. Quem 
não for da região pode nos 
ajudar adquirindo um al-
moço, que será entregue à 
população em situação de 
rua.
Ainda no dia 18, após a 
missa das 9h30, haverá 

mo feminino nos palcos 
da região do Vale do Para-
íba, o evento traz grupos, 
cantoras, compositoras, 
produtoras e técnicas da 
indústria musical de diver-
sas cidades da região. O 
objetivo é promover e pro-
porcionar experiências e 
encontros que não apenas 
inspirem outras mulheres, 
como mostrem como é 
possível ocupar cada vez 
mais este lugar delas no 
cenário artístico e cultural.
“A Mostra online chega 
como mais uma forma de 
extensão de realizar esse 
desejo, de continuar abrin-
do caminhos, a fim de mo-
vimentar energias, econo-
mia, cultura e artistas, em 
mais um evento que te-
mos o carinho de chamar 
de nosso”, afirma Camila 
Grun, uma das realizado-
ras da Mostra.
A Mostra Lugar Delas 
terá apresentação da po-
eta Clarice Sabino, que 
costura com sua arte toda 
a programação musical do 
evento, repleto não só de 

a inauguração da restau-
ração da Imagem de São 
Frei Galvão, que fica na 
área externa do        San-
tuário. 
A reforma da estátua foi 
possível graças as doações 
dos devotos, que colabo-
raram com a campanha no 
ano passado.

protagonismo feminino, 
mas também de diversi-
dade em estilos musicais. 
Estão na programação a 
banda Echo Upstairs e a 
cantora Mira de Jacareí, 
Nazzzul e Alra Alves de 
São José dos Campos, e 
Elizabeth Mennezes de 
Ubatuba.
Uma conversa com as 
artistas que compõem a 
Mostra também acontece 
para incentivar e fortalecer 
a presença da mulher com-
positora na cena musical 
autoral. A proposta é con-
tribuir com diálogos para 
discutir sobre como foram 
e como estão os “Proces-
sos criativos em meio a 
pandemia”, considerando 
o ano de 2020 e o instante 
presente. Um momento de 
trocas e “calor humano à 
distância”, que acontece-
rá para abrir os trabalhos 
do projeto. Esse bate papo 
será divulgado nas redes 
sociais do coletivo Lugar 
Delas no dia 25 de março.
Para mais informações @
lugardelasfestival


