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Novo portal de entrada
do SEDES

entra em funcionamento
nesta sexta

O novo portal de entrada do
SEDES – Sistema
Educacional de
Desenvolvimento Social –
entra em funcionamento
nesta sexta-feira, 27 de
julho. Com isso, a entrada
de alunos e usuários do
complexo passa a ser feita
pela Avenida Benedito Elias
de Souza.Já a entrada
localizada na Avenida
Amador Bueno da Veiga
será fechada a partir de
segunda-feira, 30 de julho.
No local também será

construído um novo portal de
entrada, trabalho que deve
durar cerca de dois
meses.Inaugurado pelo
prefeito Roberto Peixoto em
agosto do ano passado, o
SEDES está localizado numa
área de 130 mil metros
quadrados, sendo
considerado o maior
complexo educacional, social
e esportivo da região.No
local foram construídos
escola, creche, auditório,
quadras poliesportivas,
piscina semiolímpica,

quadras de tênis, além de
contar com lago e ampla área
verde com play ground e
Academia ao Ar Livre. Ao
todo, são mais de 15.100
metros quadrados de área
construída.O SEDES está
localizado entre as avenidas
Amador Bueno da Veiga e
Benedito Elias de Souza, nas
imediações de bairros
importantes de Taubaté,
como Jardim Santa Clara,
Vila São José, Jardim Ana
Rosa, Vila São Geraldo,
Jaraguá e Água Quente.

O município de
Tremembé foi destaque
no campeonato mundial
da Confederação
Brasileira de Jiu Jitsu
Esportivo (CBJJE)
realizado entre 19 a 22 de
julho, no Ibirapuera, em
São Paulo. No dia 20, o
atleta Carlos Eduardo
Souza (Xuxa), foi vice-
campeão da categoria
super- pesado adulto –
1 0 0 k g
(500g).Recentemente,
atletas de Tremembé
conseguiram vitórias
importantes no esporte
que, segundo alguns
historiadores, nasceu na
Índia e era praticado por
monges budistas.
Preocupados com a auto
defesa, os monges

desenvolveram uma
técnica baseada nos
princípios do equilíbrio,
do sistema de articulação
do corpo e das alavancas,
evitando o uso da força e
de armas. Com a expansão
do budismo o jiu-jitsu
percorreu o Sudeste
asiático, a China e,
finalmente, chegou ao
Japão, onde desenvolveu-
se e popularizou-se.A
partir do final do século
XIX, alguns mestres de
jiu-jitsu migraram do
Japão para outros
continentes, vivendo do
ensino da arte marcial e
das lutas que
r e a l i z a v a m . C a r l o s
Eduardo soma o
vicecampeonato à vitória
conquistada em abril

deste ano na competição
sul-americana de Jiu-Jitsu
Kimonos Okinawa. Xuxa
foi campeão na categoria
peso absoluto, ao lado de
Augusto Luis (Pulga),
faixa preta e coordenador
da equipe Pulga Jiu-Jitsu,
que conquistou o 2º lugar
na disputa.Para Augusto
Luis, coordenador da
equipe Pulga JiuJitsu, a
mais nova vitória de Xuxa
é motivo de orgulho para
cidade. “Vencer um
campeonato mundial
representando Tremembé
é uma alegria e também
um orgulho muito grande.
Nos sentimos vitoriosos
ao perceber que os
treinos e o apoio da
equipe dão esses
resultados”, diz Augusto.

Atleta conquista vice-
campeonato mundial no

Jiu-Jitsu

Evento que tem início no dia
27 reúne várias atrações
musicais gratuitas para a
região.Começa nesta sexta-
feira, dia 27 de julho, a Festa
do Senhor Bom Jesus de
Tremembé 2012. Até o dia 12
de agosto, a Estância
Turística de Tremembé realiza
a tradicional festa na Praça
Geraldo Costa. Além da
devoção ao Bom Jesus com
atividades religiosas, o evento
também traz diferentes
atrações musicais que
prometem agradar munícipes
e visitantes durante os 17 dias
de Festa.O público presente
no evento em 2011 chegou a
aproximadamente 250 mil
pessoas durante 16 dias de
Festa. Este ano a Secretaria
de Turismo, Cultura e
Esportes da Prefeitura de
Tremembé estima que o
número do ano passado seja
superado, por conta das
apresentações confirmadas na
programação.O público
poderá conferir,
gratuitamente, shows com as
bandas Jota Quest (dia 31/07)
e The Cafonas Tropical Band
— com participação da
cantora Simony (04/08).A
dupla Bruno & Marrone (07/
08) e o Padre Antonio Maria
(11/08) também fazem parte
da grade de shows 2012.
Encerrando a programação, o
cantor Zé Ramalho (12/08) se
apresenta antes da tradicional
queima de fogos. Shows
regionais também terão
destaque na Festa do Senhor
Bom Jesus: Ministério
Geração Adoradora, Projetos
Atos, Banda Agnus, Zé do
Vale e Matagal, Raul Seixas
Cover, Ramones Cover,
Fanfarra Municipal de
Tremembé (FAMUTRE) e
apresentações culturais do
Projeto Fazendo Arte são
algumas das atrações locais
que ajudarão a ditar o ritmo
das festividades.A Festa

também conta um parque
de diversões montado para
agradar não apenas
crianças. Com vários
brinquedos, o parque vai
garantir a alegria dos
pequenos e adultos com
carrossel, kamikaze, crazy
dance, montanha russa,
entre outros. A tradicional
praça de alimentação com
pratos típicos da região
completa as atrações do
evento.Aberta ao público, a
Festa do Senhor Bom Jesus
de Tremembé é organizada
pela Secretaria de Esporte,
Turismo e Cultura da
Prefeitura Municipal e é
realizada todos os anos entre
os meses de julho e agosto,
na praça de eventos do
município – em uma área de
mais de 22 mil m². As
atrações têm início às 20h
e término à meia-noite; nos
finais de semana o início é
por volta das 15h e o término
é estendido para as 2h.Um
pouco de história:Em
meados de 1700, católicos
se reuniam ao redor da
Basílica de Tremembé em
busca de bênçãos e milagres
que supostamente o santo,
denominado Bom Jesus de
Tremembé, concedia aos
fiéis.Com o fluxo cada vez
maior de romeiros, a
comercialização de bebidas
e alimentos tornou-se
conseqüência das
necessidades do crescente
número de pessoas. Desde
então, a igreja passou a
organizar as atividades que
ali se desenvolviam e fora
estipulado o dia 6 de agosto,
como o dia do padroeiro da
cidade.A cidade de
Tremembé se desenvolveu
a partir dos arredores da
igreja e com o decorrer dos
anos a comemoração foi
tomando proporções cada
vez maiores, fato que exigiu
mais organização e

investimentos.Muito tempo
depois, as festividades, até então
exclusivas à Igreja Católica,
começaram a tomar
características de um evento,
pois de acordo com a Lei nº 700,
de 30 de junho de 1969, que
dispõe sobre o incremento de
turismo no município,
determinou-se que a Prefeitura
organizaria a parte cultural da
festaO Bom Jesus Conta a
lenda que, certo dia, apareceu
no arraial da pequena Vila de
Tremembé um senhor peregrino,
desconhecido, que construiu
uma pequena cabana, ás
margens do Rio Paraíba, onde
se isolou dos demais moradores
da região. Quando os vizinhos
o procuraram, encontraram
somente uma imagem do
tamanho natural de um homem,
com características da arte
barroca.No ano de 1669, o
capitão-mor Manuel da Costa
Cabral obteve permissão para
erigir em sua propriedade uma
capela para abrigar a imagem.
Logo as histórias de bênçãos e
milagres se espalharam, atraindo
peregrinos e romeiros que se
depararam com boas condições
climáticas e geográficas e
acabaram se instalando nas
proximidades. A capela, depois
de ampliada, foi nomeada pelo
Papa Paulo VI como Basílica
Menor do Senhor Bom Jesus de
Tremembé e abriga, até os dias
de hoje,
a imagem do Santo.
 Desde então o dia 6 de Agosto
é tido como o dia do padroeiro
da cidade, quando a imagem do
Bom Jesus é retirada do altar
para uma procissão que
percorre as principais ruas da
cidade e se encerra com uma
missa campal. 
Com o decorrer dos anos essa
comemoração foi tomando
proporções cada vez maiores
até se tornar a Festa que
conhecemos hoje,
cujo público médio ultrapassa
250 mil pessoas. 

Presente em 10% da
população com mais de 65
anos e 25% em idosos com
mais de 85 anos, o Alzheimer
tem se tornado uma doença
presente e com muitos
desafios. Entre eles está a sua
evolução e o possível
retardo.A população mundial
está envelhecendo e, embora
muitos estudos sejam
realizados, nenhum deles tem
resultados concretos sobre o
comportamento da doença,
que envolve, além do
paciente, a família.Visando
esclarecer algumas dúvidas,

o Hospital Regional do Vale
do Paraíba, promove a
palestra “Doença de
Alzheimer – causas, sintomas
e tratamento”, Hoje quinta-
feira, dia 26A palestra integra
o programa Saúde na
Comunidade, uma iniciativa
do Instituto de Ensino e
Pesquisa do HR que reúne,
todos os meses,
 debates sobre assuntos que
envolvem a população,
mostrando alternativas para
lidar com algumas doenças,
promover uma evolução
saudável e,

 principalmente, a mudança
de maus hábitos.
Entre os assuntos abordados
estão a alteração de
comportamento, as fases da
d o e n ç a ,
suspeitas e tratamento, bem
como os fatores de risco.
O evento tem início às 17h
no Salão Nobre do Hospital
Regional, que fica à Av.
Tiradentes, 280, no Centro
de Taubaté. A entrada é
g r a t u i t a .
Informações e inscrições pelo
(12) 3634.2013 ou

www.hospitalregional.org.br.

Doença de Alzheimer e
sua evolução são tema
de debate no Hospital

Regional
Irmandade de Misericórdia
de Taubaté está arrecadando
fraldas geriátricas para os
idosos assistidos pela Casa
São Francisco, instituição
que abriga atualmente cerca
de 100 residentes.A
campanha, que conta com a
ajuda de alunos e familiares,
é feita todos os anos pela
entidade. Este ano, a
arrecadação teve início em
junho e, até o momento, a
Irmandade de Taubaté já

entregou mais de 200 pacotes
de fraldas geriátricas para o
lar de assistência aos idosos.
“Toda semana, nós
organizamos as doações
recebidas e fazemos a
entrega das fraldas
periodicamente ao asilo.
Faço questão de
acompanhar de perto esta
ação e poder ajudar o lar
São Francisco, que realiza um
trabalho maravilhoso e
desempenha um papel muito

importante na vida desses
idosos”, disse o provedor da
Irmandade de Misericórdia,
José Roberto dos
Santos.Todas as doações
podem ser feitas na própria
sede da Irmandade de
Misericórdia de Taubaté,
que fica à Rua Portugal, 169,
Jardim das Nações. A
campanha acontece até o
final do ano. Mais
informações pelo telefone
(12) 3632 4423.

Irmandade de Taubaté
realiza campanha em

prol da Casa São
Francisco

Festa do Senhor Bom
Jesus de Tremembé

2012

Comédia encerra a
programação do 3º Festival de
Humo No sábado (28/07) o
Teatro Grande Hotel recebe
a última atração da 3ª Festival
de Humor, que traz a comédia
“Por que os Homens
Mentem?”, a partir das 20h.
O elenco formado por
Alessandre PI, Chicó
Ferreira, Christian Hilário,
Juliano Mazurchi e Ricardo
Vandré apresenta uma
divertida adaptação da obra
“As mentiras que os homens
contam” de Luís Fernando
Veríssimo.Dez divertidas
enquetes: Os Moralistas, A
Aliança, Clic, Farsa, Brocha,
Infidelidade, Grande Edgar, O
Mendoncinha, Bolhas de
Champagne e HQEH, trazem
ao palco situações do dia a dia
que acontecem ente casais e
amigosO espetáculo assistido
por mais de 200 mil pessoas

na capital paulista tem a
direção de Heyttor Barsalini
e realização da Companhia
Teatral Nósmesmos
P r o d u ç õ e s
Artíst icas.Conceituados
atores vindo de grandes
centos artísticos como Teatro
Escola Macunaíma, Fátima
Toledo Centro de Preparação
para Cinema, Grupo TAPA,
Jogando no Quintal – Jogo de
Improvisação de Palhaços, os
atores vem ganhando os
palcos do estado de São Paulo
com os espetáculos  ‘Clube do
Improviso’, ‘Por que os
Homens Mentem?’,
‘Espetáculo Quase Artístico’,
‘O Recruta’, ‘Os Babaccos’
e ‘Todo Mundo Louco’.3º
Festival de Humor é uma
realização da AT Produções
& Marketing Cultural,
recebendo no palco do Teatro
Grande Hotel nessa edição os

espetáculos “Como Entrar
Mudo e Sair Calado”, com
Marcelo Mansfield; Stand-up
comedy “Hã?!”, com Diogo
Portugal; solo de humo “Mais
que Dilmais””Por que os
Homens Mentem?” tem os
ingressos  à  venda no
Shopping Aspen Mall (Rua
Djalma Forjaz,
72 – Vila Capivari) ou no
Ingresso Rápido
(www.ingressorapido.com.br),CAFÉ 
no ‘Café Tutti Buoni’ (Rua Dr.
José Artur da Mota - próxima
aIgreja São Benedito) e
Shoppping Aspen Mall  (Rua
Djalma Forjaz,
72 – Vila Capivari) no valor
de R$ 80,00 (inteira) e R$
40,00 (meia).  – Outras
informações pelo telefone
(12) 9142- 6253 Teatro
Grande Hotel fica na Av. Frei
Orestes Girardi,
3549 – Vila Capivari

Sábado tem Por que os
Homens Mentem?

A Casa de Apoio Amor e
Vida, de Taubaté irá
promover no próximo dia
28 de julho a Pizza
Solidária, com o objetivo
de angariar fundos para a
manutenção da casa que
cuida de crianças carentes
e soropositivas.No evento
que acontece das 12h às

18h30 serão vendidas
pizzas de mussarela e
calabresa, com massa pré-
assada, no valo de R$
12,00. As pizzas podem
ser retiradas no local ou
entregues na cidade. As
entregas e encomendas se
encerram às 18h.A Pizza
Solidária irá acontecer na

sede da entidade,
localizada na rua Cônego
Altino de Moura,
2 1 3 ,
 Jardim Maria Augusta.
Informações sobre o
evento pelo telefone (12)
3025-3331ou 9716-
9320 - Cristiane ou
Priscila.

Casa de Apoio Amor e
Vida realiza pizza

solidária

O Palácio Boa Vista - de
Campos do Jordão,
apresenta até 29 de outubro,
a exposição “O Palácio, A
Casa, O Museu -
Percepção, Memória,
Imaginação”. A mostra traz
peças de mobiliário artístico
português e brasileiro dos
séculos XVII, XVIII e XIX,
objetos de uso doméstico em
porcelana e prata, e uma rara
coleção de acervo religioso
como, por exemplo, arcazes,
oratórios, camas
conventuais, imaginária e
objetos litúrgicos, além de
cópias de documentos que
procuram reconstruir a
memória do Palácio de
Inverno do Governo de São
Paulo desde o início de sua
construção em 1938.A
Curadora do Acervo dos
Palácios, órgão vinculado a
Casa Civil, Ana Cristina
Carvalho, destaca que a
exposição, ao contar a

história do Palácio, pretende
refletir a respeito dos vários
usos do Boa Vista: - a saber:
O Palácio, a casa e o museu
“Um passeio pelos ambientes
do palácio nos revela
cotidianos vividos, e nos
proporciona observar os
objetos em seu conjunto, os
padrões de formas e suas
origens, as aproximações de
estilos entre as peças, o gosto
e suas interpretações”. finaliza
a CuradoraA idéia de
construir um palácio de
inverno em Campos do
Jordão foi de Adhemar de
Barros, quando interventor
do Estado - de 1938 a 1941
- sendo considerada
controvertida e extremamente
arrojada para a época. E
assim, foi inaugurado em 21
de julho de 1964, pelo
mesmo quando governador,
para servir de residência de
inverno do Governador. Com
o passar dos anos, adquiriu

outra função: a de museu
aberto ao público. Numa área
de quase três mil metros
quadrados, dividida em 35
ambientes e 105 cômodos, o
Boa Vista abriga um grande
acervo de obras de
arte.Serviço Exposição “O
Palácio, A Casa, O Museu -
Percepção, Memória,
Imaginação” Data: de 27 de
junho a 29 de outubro de
2 0 1 2 H o r á r i o :
de quarta-feira a domingo e
feriados, das 10h às 12h e
das 14h às 17hLocal: Palácio
Boa Vista - Avenida
Adhemar de Barros, 3.001
-
Campos do JordãoEntrada
gratuitaInformações: (11)
2193-8282 ou
monitoria@sp.gov.brGrupos
acima de 10 pessoas:
 de quarta a sexta,
 às 9h, 11h e 14h
(agendamento em
www.acervo.sp.gov.br)

Exposição no Palácio Boa
Vista “O Palácio, A Casa, O

Museu - Percepção, Memória,
Imaginação” vai até dia 29 de

outubro



A GAZETA DOS MUNICÍPIOS ������  2 A GAZETA DOS MUNICÍPIOS������  3

E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E
POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 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 Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos
Federais, Estaduais e Municipais.
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O bairro Sesmaria será o
próximo a receber o
Programa prefeitura no
Bairro. O evento
acontecerá no dia 28 de
julho, na Escola
Municipal João
Alexandre, das 14h às
17h. Nesta sexta-feira,
20, uma grande reunião
foi realizada entre
representantes de todas as
Secretarias Municipais
para acertar detalhes do
evento.O programa,
 um enorme sucesso da
administração do prefeito
Eduardo Cesar, é
resultado da parceria
entre as Secretarias
Municipais, que se unem
para levar aos mais
diferentes bairros de
Ubatuba os serviços
prestados por cada
setor.Desta forma, quem
comparece ao evento tem
a oportunidade de
usufruir serviços e

atrações, como
apresentações culturais, a
Casa do Brinquedo para
diversão das crianças,
recreação, cadastro para o
Bolsa-Família, Banco do
P o v o ,
Ouvidoria, com
atendimento à população
referente às questões que
envolvem a administração
pública, serviços do
Procon, aferição de
p r e s s ã o ,
cadastro para castração de
cães e gatos e orientações
sobre o combate à
d e n g u e .
Haverá ainda exposição
de hortas suspensas,
distribuição de mudas e a
“Cidade Mirim”,
 que orienta crianças com
relação à educação no
t r â n s i t o .
Quem comparecer ainda
poderá saborear
 pipoca e algodão-doce à
vontade.

Ubatuba

Sesmaria recebe Programa

prefeitura no Bairro no

próximo dia 28 de julho
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