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Polícia recupera 140 cabeças de
gado em Caçapava; Funcionário
da prefeitura está envolvido

De acordo com informações obtidas pelo AgoraVale, um funcionário da
Prefeitura de Caçapava,
teria comprado os gados
de uma outra pessoa que
também já foi identificada.
As vítimas são fazendeiros
de Caçapava e Taubaté. A
polícia desconfia que exis-

tem vítimas até de Minas
Gerais. “As vítimas reconheceram os gados por
causa da marca sobreposta. Há possibilidade de
ter vítima até de Minas
Gerais”, disse o delegado
Hugo Pereira.
Até o momento, o funcionário da prefeitura não

foi encontrado. Segundo
a polícia, ele teria sumido
há três dias. Já os gados
foram apreendidos e passarão por perícia.
O crime, que continuará
sendo investigado, será
registrado como receptação e adulteração de marca.

Centro de Artes Circenses abre
inscrições para aulas abertas

São José dos Campos - A
Fundação Cultural Cassiano Ricardo abre inscrições
para a Semana de Aulas
Abertas do Centro de Artes Circenses (Carci), que
ministrará aulas de mágica, palhaçaria, malabarismo, acrobacia, equilíbrio
e preparação corporal. As
inscrições podem ser feitas até o dia 2 de maio,
exclusivamente, pelo aplicativo São José Viva.
Estão sendo oferecidas 20
vagas por turma e as aulas
acontecem nos dias 3 a 6

de maio pela plataforma
Zoom. A Semana de Aulas
Abertas tem como objetivo
a interação da comunidade
com os alunos e professores do Carci, dando a oportunidade de vivenciar as
atividades que acontecem
no centro, despertando inclusive o interesse para as
audições de seleção de artistas do centro.
Projeto
O Centro de Artes Circenses de São José dos
Campos é um projeto que
integra o Programa de For-

mação Artística da Fundação Cultural Cassiano
Ricardo, destinado às pessoas a partir de 12 anos,
com o objetivo de profissionalizar artistas circenses, dando oportunidade
aos jovens talentos de se
capacitarem e ter uma profissão artística.
Até o dia 10 de maio está
aberto o edital com as regras para as novas audições do Carci. Para mais
informações, acesse o site
da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Taubaté abre processo
administrativo sobre modernização
do Sítio do Pica-Pau Amarelo

Motorista é feito de refém
durante roubo de
caminhão em Caçapava

Nesta segunda-feira (26),
um motorista foi rendido e
feito de refém durante roubo de caminhão na Dutra
em Caçapava.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada
sobre a ocorrência, e co-

meçou as buscas na rodovia. Os policiais encontraram o caminhão, ainda
ligado, em uma rua paralela à Rodovia Presidente Dutra, na altura do km
175.
O motorista já havia sido

solto pelos ladrões e foi
resgatado sem ferimentos.
De acordo com a polícia,
o caminhão é avaliado em
R$ 288 mil.
A Polícia Civil, segue investigando o crime. Ninguém foi preso.

A Secretaria de Cultura
da Prefeitura de Taubaté
instaurou no último dia 22
um processo administrativo interno para saber os
detalhes do Programa de
Ação Cultural (PROAC)
do Estado de São Paulo referente à modernização do
Museu Monteiro Lobato.
O PROAC é um programa do Governo do Estado, vinculado a Secretaria de Estado da Cultura
e Economia Criativa, que
realiza concursos regulamentados para selecionar
projetos culturais direcionados a diversos segmentos artísticos e culturais.
Em 2019 foi aberto um
concurso pelo PROAC
para apoiar projetos que
tivessem como objetivo a
modernização de museus,
arquivos e acervos do Estado de São Paulo. Uma
empresa de Taubaté apresentou o projeto “Modernização MHFPML - 100
anos da menina do nariz
arrebitado”, que tratava da

revitalização e modernização do Museu Histórico
e Pedagógico Monteiro
Lobato. Este projeto foi
aprovado com previsão de
recebimento de uma verba
estimada em R$ 200 mil
reais para sua execução.
O recurso proveniente da
pasta foi gerido pela empresa proponente, que
apresentou em seu projeto
inicial a revitalização e a
modernização do espaço
físico do Museu, além da
digitalização do seu acervo, por meio de um projeto expográfico. O projeto
previa ainda a instalação
de recursos tecnológicos
para possibilitar a interação digital dos visitantes
com o Museu.
Responsabilidade
É importante destacar
que o projeto apresentado
ao PROAC, assim como
toda a sua execução, foi
de inteira responsabilidade da empresa proponente,
nome dado a empresa que
apresentou a proposta. A

única ação da Prefeitura
em relação a este projeto
foi ter assinado uma carta
de anuência em 2019, pela
gestão anterior, concordando com as alterações
propostas para o Museu e
autorizando que o projeto
fosse realizado nas dependências do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
O projeto inicial teria sido
alterado, se resumindo
apenas a um acervo digital.
O prazo final para a conclusão do projeto apresentado é para o próximo dia
30 de junho. A Prefeitura
Municipal não teve acesso ao projeto completo de
revitalização e modernização do Museu, nem à sua
planilha de orçamentos e
gastos.
O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que abriga o Museu
Monteiro Lobato, será
uma das prioridades da
Secretaria de Cultura que,
independente deste projeto, pretende realizar diversas melhorias no local.
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Miscelânea
Curiosidades
Aniversários de casamentos
1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 248, Termo nº 7365
Faço saber que pretendem se casar BRUNO GONÇALVES DOS SANTOS e VANESSA DE OLIVEIRA, 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 19 de agosto de 1988, de estado civil solteiro, de profissão assessor técnico parlamentar, residente
e domiciliado na Rua Willy Aureli, nº 60, Jardim Mourisco, Taubaté/SP, filho de LAERCIO GONÇALVES DOS SANTOS,
de 69 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 03 de outubro de 1951 e de MARIA LUCIA DOS SANTOS, de 63 anos,
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 28 de agosto de 1957, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante
é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 02 de janeiro de 1992, de estado civil solteira, de profissão professora, residente e
domiciliada na Rua Joaquim Távora, nº 491, Centro, Tremembé/SP, filha de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, de 65 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 19 de abril de 1956 e de FATIMA GABRIELA DE OLIVEIRA, de 64 anos, natural
de São Luiz do Paraitinga/SP, nascida na data de 13 de outubro de 1956, 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.

Aviso de Fracasso de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim/
SP torna público que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº
016/2021, realizada no dia 26/04/2021, às 14h00min, que objetiva a
Aquisição de Ambulância Tipo A Simples Remoção, conforme Proposta Nº 13770.915000/1200-01, conforme Termo de Referência e
Demais Anexos do Edital, foi declarada FRACASSADA. As razões
que motivaram a decisão encontram-se a disposição dos interessados no Departamento de Compras e Licitação. André L. S. Oliveira
- Pregoeiro.

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a Suspensão do Pregão Eletrônico Nº 017/2020. Objeto:
Contratação de Empresa para Desenvolvimento de Projeto Educacional de Reforço para os Alunos do Ensino Fundamental II, conforme
Termo de Referência e Demais Anexos do Edital, que ocorreria no dia
29/04/2021 ás às 10h00min, tendo em vista solicitação da Secretaria
de Administração. Potim, 27 de abril de 2021 – André L. S. Oliveira –
Pregoeiro.

Humor
Dois caipiras se encontram:
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...
Mensagens
Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência.
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para
sentir a tua própria evolução.
Pensamentos, provérbios e citações
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.
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Começa a 1ª Semana
Vestibular de Inverno
da UNITAU abre inscrições Solidária do Parque Capivari
para o curso de Medicina

Nesta segunda-feira (26),
a UNITAU abre as inscrições para o Vestibular de
Inverno 2021 para o curso de Medicina. A seleção
será composta por apenas
uma fase, em que será utilizado o desempenho do
candidato no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), no período entre
2016 e 2020.
As inscrições podem ser
realizadas até o dia 07 de
junho, pelo link unitau.
br/vestibular. O candidato que não tiver acesso à
internet poderá efetuar a
sua inscrição na Central
do Aluno, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 12h,

por meio de um agendamento prévio em vest@
unitau.br, ou pelos telefones (12) 3625-4110 e (12)
99191-7484. A taxa de inscrição tem um valor de R$
150,00.
Para participar do processo seletivo, o interessado
deverá ter obtido uma média igual ou superior a 600
pontos, na média geral nas
notas das quatro provas
objetivas, e no mínimo
450 pontos na redação. Os
60 primeiros candidatos
classificados, por ordem
decrescente do total de notas, serão convocados para
a matrícula em primeira
chamada.

A divulgação do resultado
sairá no dia 14 de junho,
no portal do candidato e o
início da matrícula para os
classificados e convocados
em primeira chamada será
nos dias 21 e 22 de junho.
As inscrições do Vestibular de Inverno 2021 para
os demais cursos de graduação da UNITAU, terão
início a partir do próximo
dia 12 de maio.
Os interessados já podem
cadastrar o interesse por
meio do unitau.br/queroestudar.
Para mais informações, os
interessados podem enviar
um e-mail para vest@unitau.br.

Começa hoje (26), a 1ª Semana Solidária em Campos do Jordão. O Parque
Capivari, está se unindo
com a comunidade para
ajudar quem mais precisa. De 26 de abril a 2 de
maio, entre 11h às 19h, o
parque irá receber doações
em produtos de higiene e
limpeza.
Todos os produtos arrecadados serão destinados à
Associação Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE)
de Campos do Jordão. A
ação quer mobilizar moradores e turistas a se unirem
para fortalecer os laços de
solidariedade no município.
“O Parque Capivari é um
dos pontos turísticos mais
tradicionais e está localizado no coração de Campos do Jordão.
Nosso objetivo é mostrar que, apesar de todos
os percalços que a pandemia está impondo à
região e ao país, a união
das pessoas fortalece laços importantes com os
mais carentes”, diz Jose
Roberto Scheller Junior,
presidente da Eco Jordão,

concessionária que administra o parque.
O ponto de coleta será o
estacionamento do parque
ao lado da Estação da Estrada de Ferro de Campos
do Jordão. Quem for de
carro, poderá deixar os
produtos no drive thru. A
APAE de Campos do Jordão necessita, prioritariamente, de Álcool Gel 70°,
sabonete líquido, sabonete
em barra, pasta de dente,
papel higiênico, água sanitária e sabão em pó, mas
qualquer doação é bem-vinda.
A presidente da instituição, Rita de Cassia Roque,
aponta: “Atendemos a 105
crianças com necessidades
intelectuais e algumas síndromes e muitas famílias,
nesta pandemia, ficaram
com dificuldades para trabalhar. Com as escolas fechadas, muitas mães não
tinham com quem deixar
os filhos e perderam seus
empregos. Essa parceria
com o Parque Capivari,
com certeza, irá despertar
a sociedade e nos ajudar a
amparar a quem mais precisa”.

Além das doações de produtos de higiene e limpeza,
as pessoas também podem
doar dinheiro diretamente à entidade. É só usar o
PIX 45.193.943/0001-16 Associação Pais e Amigos
dos Excepcionais de Campos do Jordão (APAE)
ou depositar na conta do
Banco do Brasil Agência 0905-0 conta-corrente
14009-0. Qualquer valor é
bem-vindo.
O executivo do parque
lembra também que a 1ª
Semana Solidária do Parque Capivari, irá acontecer respeitando todas as
determinações de distanciamento e segurança sanitária. As doações recebidas serão higienizadas
e armazenadas de forma
a assegurar a saúde de todos.
A campanha conta também a participação dos
parceiros comerciais do
Parque Capivari. “Nosso
maior desafio é mobilizar
o maior número de pessoas para que a ação se torne
um sucesso e possa ser replicada em outros momentos”, diz Scheller Junior.
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Programa Jovem Agricultor do
Futuro prepara jovens para
empreender na área rural

O Programa Jovem Agricultor do Futuro, realizado
em parceria pelo Sindicato
Rural de Pindamonhangaba e o SENAR, tem como
principal objetivo oferecer
aprendizagem rural a jovens entre 14 e 17 anos.
Nos últimos 15 anos, o
SENAR já formou 36 mil
jovens agricultores do futuro em todo o país, capacitando e atingindo altos
índices de inserção desses
jovens no mercado de trabalho.
Em Pindamonhangaba, o
programa atende alunos
da Escola Pedro Silva,
do bairro das Campinas e
acontece no contra turno
escolar, contando com o
apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba que oferece o transporte.
Para o engenheiro agrônomo e instrutor Ruan Calderaro de Oliveira, apesar
de algumas restrições por
conta da pandemia, o cur-

so é bastante completo.
“Dividido em teoria e prática, os alunos aprendem
muitas atividades interessantes. Agora no início
vão aprender a fazer um
canteiro de flores e cada
um terá a responsabilidade
de cuidar da sua planta, até
o final do curso”, ressaltou.
De acordo com o instrutor, o mais importante é
ensinar os jovens a terem
disciplina e responsabilidade. O programa e abrange práticas de preparação
do solo, controle de pragas
e manejo orgânico, gestão
de propriedade rural, ética,
respeito ao próximo, direitos e deveres.
De acordo com Karen
Cristina de Freitas Moraes, instrutora pedagógica
do Programa, a expectativa é que os jovens adquiram todas as competências
relacionadas ao desenvolvimento profissional.

“Acima de tudo, pretendemos que o programa desperte nos jovens o interesse em continuar, de forma
autônoma e responsável a
desenvolver atividades no
setor rural ou nas demais
áreas que possam surgir”,
afirma.
O instrutor pedagógico é
responsável pela condução da aprendizagem, trabalhando com eficiência e
dinamismo todo do conteúdo do programa. “Estou
gostando muito do programa, tenho certeza que vai
me acrescentar muito não
apenas na escola, mas, na
vida”, comentou o aluno
Kevin Natan Duarte.
A opinião é compartilhada pela aluna Mikaele
Gandra, que mora numa
propriedade rural. “Muito
interessante o programa,
estamos aprendendo muito e tenho certeza que vou
poder aplicar onde moro”,
concluiu.
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Desenvolvimento sustentável é
levado para a comunidade rural
através do Programa Novo Olhar

O Programa Novo Olhar,
tem como objetivo, desenvolver habilidades e atitudes de pessoas e grupos
para a prática da organização comunitária como
instrumento do desenvolvimento rural sustentável.
O projeto que está sobre a
Organização Comunitária
Rural, acontece no Restaurante Alecrim, dentro
da parceria do Sindicato
Rural de Pindamonhangaba e SENAR.
A socióloga do departamento de promoção social
do SENAR, Isabela Pennella, conta que o programa surgiu de uma necessidade identificada pelos
instrutores. “Os produtores eram capacitados em
diversas áreas e cursos,
mas, perdiam muitas oportunidades por não estarem
organizados. Então entendemos que o programa era
necessário”.
Em
Pindamonhangaba,
são 10 participantes, respeitando os protocolos de
distanciamento. O curso
reúne moradores do bairro
do Maçaim e também proprietários ligados ao turismo rural. O programa tem
seis módulos divididos
em muita teoria e prática,

onde os participantes podem desenvolver cidadania e sustentabilidade, por
meio do estudo do indivíduo e do meio.
O Programa pode auxiliar
a criação de políticas públicas que atendam o bairro de forma mais assertiva.
“O programa foi elaborado
para dar aos participantes,
condições de se conhecerem melhor enquanto cidadãos e identificar oportunidades na comunidade
onde vivem para gerar um
desenvolvimento sustentável e isso certamente trará
resultados positivos a todos”, explica a instrutora
Elisângela Cristina Cendretti Bernardes de Souza.
Para a aluna, Patrícia
kazue Hiraki, o curso está
sendo um grande aprendizado. “Estamos realmente
tendo um novo olhar para
a nossa comunidade, com
levantamento de pontos
forte e fracos, levantando
diagnósticos e tentando
juntos, encontrar soluções
para os problemas”, comenta.
De acordo com Berenice Domingos da Silva, o
programa veio para transformar a sua vida. “Estou
passando por uma depres-

são e já não tinha muita
vontade de fazer nada e o
programa está me dando
muita força para continuar
a trabalhar pela comunidade”, comemora.
O empreendedor no ramo
de eucalipto, José Carlos de Paula, conta que o
programa está ajudando
a se organizar melhor na
empresa. “O programa é
muito completo e está nos
trazendo um grande aprendizado”. Para Pedro Ribeiro que já trabalha com
turismo rural, o programa chega para ajudar em
muitos aspectos. “Ele está
nos trazendo capacitação
e metodologia para continuarmos a trabalhar pelo
turismo local”, destacou.
O Programa Novo Olhar
tem mudado a realidade
de muitas comunidades
pelo Brasil, por meio de
um desenvolvimento mais
sustentável. “Esperamos
que o programa em Pinda
leve uma nova realidade
para os moradores que
estão participando e que
possam se desenvolver
com melhores condições
e novas oportunidades”,
concluiu João Bosco Andrade Pereira, presidente
do Sindicato Rural.

