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9° Festival Caiçarada 
em Ubatuba

O 9° Festival de Cul-
tura Popular Caiçarada 
acontece entre os dias 
25 e 31 de agosto na 
Ilha dos Pescadores, 
centro de Ubatuba. 
A programação do even-

to inclui apresentações 
culturais, oficinas e pa-
lestras, corrida de ca-
noas, torneio de truco,
 festival de viola, “con-
tação de causos” e bar-
racas de comidas típicas.

O evento é produzido 
pela Fundart, com apoio 
da Prefeitura e da Colô-
nia de Pescadores Z10.
A entrada é franca.
Mais informações pelo 
telefone (12) 3833-7000.

Sebrae-SP tem
programação para

empreendedores em 
Taubaté

Bosque de Pinda terá
atividades todos os

domingos

Distrito de Moreira César 
recebe limpeza de ruas

Atividades em agosto 
terão como temas flu-
xo de caixa, microem-
preendedor individual 
e controle de estoque
O Sebrae-SP promove 
em agosto uma oficina e 
duas palestras na ACIT 
(Associação Comercial 
e Industrial de Tauba-
té). As atividades, volta-
das a empresários e in-
teressados em abrir um 
negócio, são gratuitas.
No dia 7, está programa-
da oficina sobre fluxo de 
caixa, das 14h às 17h. A 
programação será reto-
mada no dia 22, às 14h, 
com a palestra “Como 
se Tornar Microempre-

A partir de agosto, o 
Bosque da Princesa terá 
atividades gratuitas to-
dos os domingos, das 
10 horas ao meio-dia. 
No primeiro e no ter-
ceiro domingo, serão 
realizadas aulas de yoga, 

A Subprefeitura realiza 
diversos serviços mu-
nicipais diariamente e 
conta com o apoio da po-
pulação para que o dis-
trito mantenha-se limpo.
As ruas estão receben-
do os serviços de lim-
peza. Até o dia 01 de 
agosto os moradores do 
Mantiqueira poderão co-

endedor Individual”. No 
dia 27, haverá a palestra 
“Controle seu Estoque 
e Não Perca Dinheiro” 
(10h) e consultorias indi-
viduais, das 14h às 17h.
Os empreende-
dores de Taubaté
 também podem tirar dú-
vidas sobre gestão de ne-
gócios no PAE (Posto de 
Atendimento ao Em-
preendedor) de Taubaté 
(Rua Armando Salles de 
Oliveira, 457, Centro), 
que é mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com 
a Prefeitura, ACIT, Uni-
tau, Sinhores, Sindicato 
Rural e Ciesp Taubaté.
Programação do Se-

com a professora Dani 
da Terra. No segundo 
e quarto domingo, per-
manecem as já tradi-
cionais rodas de dança 
circular, com os foca-
lizadores Bebel Mo-
raes e João Junqueira. 

locar os objetos que estão 
nos quintais na porta de 
casa para que o Pega 
Tudo faça a retira-
da na semana seguinte.
Entre os dias 28 de julho 
e 01 de agosto a equipe 
do Pega Tudo vai retirar 
os materiais colocados 
à frente das residências 
nos bairros Vila São José 

brae-SP em Taubaté
O f i c i n a
Dia 7/8 – 14h às 17h. 
Tema: Fluxo de Caixa
P a l e s t r a s
Dia 22/8 – 14h às 16h. 
Tema: Como se Tor-
nar Microempre-
endedor Individual
Dia 27/8 – 10h às 12h. 
Tema: Controle seu Esto-
que e Não Perca Dinheiro
Local: ACIT (Pra-
ça Monsenhor Sil-
va Barros, 57, Centro)
Eventos gratuitos, com va-
gas limitadas. Inscrições 
e mais informações pelos 
telefones (12) 3621-5223/ 
0800 570 0800. Email: 
pae.taubate@gmail.com

Para participar 
das aulas das duas 
modalidades, é só che-
gar. Nos dias de chuva, 
as aulas são transferidas, 
automaticamente, para 
a quadra do Lar São Ju-
das, em frente ao Bosque.

e Pasin. O período de 
colocação nestes locais 
foi de 21 a 25 de julho.
Outro serviço realizado no 
distrito foi a pintura do pré-
dio do projeto Hortalimen-
to, da Secretaria de Gover-
no e Integração. O trabalho 
foi executado pelos pro-
fissionais da Subprefei-
tura durante 15 dias.
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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 Carvalho, 100 - Ban-
ca 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A história do Papai Noel
Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após varias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou 
o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era representado com uma 
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast 
criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse 
mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho de barbas 
brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que 
foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita o Pólo Norte e, com 
um trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas. 
Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor
Era uma vez, uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o outono, 
a formiguinha trabalhou sem parar, armazenando comida para o inverno. Não apro-
veitou o Sol, da brisa suave dos fins das tarde e nem brindou com os amigos, ao final 
do trabalho, tomando umas cervejinhas. Seu nome era “Trabalho” e seu sobrenome 
“Sempre”. Enquanto isso, a cigarra só queria saber de cantar nas rodas de amigos, nos 
bares da cidade, não desperdiçando nem um minutinho sequer. Cantou durante todo 
o outono, dançou, aproveitou o Sol, curtiu prá valer, sem pensar no inverno que esta-
va por vir. Então, passando alguns dias, começou a esfriar. Era o inverno que estava 
chegando. A formiguinha exausta de tanto trabalho entrou em sua singela toca cheia 
de comida. Mas alguém chama por seu nome, do lado de fora da toca. Quando abriu a 
porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu. Sua amiga cigarra estava dentro 
de uma Ferrari vermelha com um aconchegante casaco de Visom. E a cigarra disse 
para a formiguinha:
- Olá amiga! Vou passar o inverno em Paris. Será que a amiga poderia cuidar da minha 
toca?
E a formiguinha respondeu:
- Claro, sem problemas! Mas o que aconteceu? Como é que você conseguiu dinheiro 
prá comprar essa Ferrari, seu casão de Visom e agora ir à Paris?
E a cigarra respondeu:
- Imagine você! Eu estava cantando em um bar na semana passada e alguém gostou 
da minha voz. Fechamos um contrato de seis meses para fazer shows pela Europa. A 
propósito, a amiga deseja alguma coisa de lá?
E a formiguinha respondeu:
- Desejo sim. Se você encontrar por lá um tal de La Fontaine (autor da fábula original), 
manda ele ir “catar lata”.

Mensagens
Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não 
encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna escravo de hábitos, 
repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda a marca, não arrisca vestir 
uma nova cor, quem não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem 
não vira a mesa quando está infeliz com seu trabalho ou amor, quem não arrisca o certo 
pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não permite, pelo menos uma vez na vida 
fugir dos conselhos sensatos.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. Não se pre-
ocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem perder o rumo. Se ne-
cessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta, quando for demais. Contribua pintando 
um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus sonhos. Divirta-se com seus amigos. Para 
de caminhar em círculos. Prefira se e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te 
tal como és. Evita se prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da 
ilusão. Aceita que o caminho, às vezes, é mesmo difícil. Que a luz te guie, porém, não 
se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o elevador, pois sempre 
haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz.
***
Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos em permane-
cer nela mais do que o tempo necessário, perderemos a alegria e o sentido das outras 
etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa e sacuda a 
poeira. Desapegar-se é renovar votos de esperança de si mesmo. E dar-se uma nova 
oportunidade de construir uma nova história melhor.  Liberte-se de tudo aquilo que não 
tem te feito bem. 

Pensamentos
Que seja feito a vontade de Deus.

Não desista, se está difícil é porque vale a pena.

O amor não se define, apenas sente-se.

A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.

Todo homem é poeta quando está apaixonado.

O mestre disse: Quem se modera raramente se perde.

Há idéias que chegam a mente, sem ainda alcançar os lábios.

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.

Haja ou não os deuses, deles sempre seremos servos.

Veículos com placas de
final 5 e 6 devem ser

licenciados em agosto 

Proprietários têm até o úl-
timo dia útil do mês para 
licenciar o veículo. O valor 
de R$ 68,48 deve ser pago 
na rede bancária creden-
ciada. Quem preferir pode 
receber o documento pelos 
Correios, pagando o valor 
de R$ 11 para a entrega
Proprietários de veículos 
com placas de finais 5 e 
6 devem realizar o licen-
ciamento obrigatório do 
exercício 2014 durante o 
mês de agosto. O serviço 
pode ser feito de forma 
eletrônica, com entrega 
do Certificado de Regis-
tro e Licenciamento de 
Veículo (CRLV) pelos 
Correios, ou diretamen-
te nos postos do Detran.
SP e do Poupatempo. 
De acordo com o Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
(CTB), válido em todo 
o país, todos os veículos 
devem ser licenciados 
anualmente e o porte do 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 
(CRLV) é obrigatório. No 
Estado de São Paulo, o li-

cenciamento é feito entre 
abril e dezembro, de acor-
do com o final da placa. 
Conduzir veículo com o 
licenciamento em atraso é 
infração gravíssima (artigo 
230 do CTB): multa de R$ 
191,54, inserção de sete 
pontos no prontuário do 
condutor, além de apreen-
são e remoção do veículo. 
Já a falta do documento, 
mesmo que o licenciamen-
to esteja em dia, é infração 
leve (artigo 232 do CTB): 
multa de R$ 53,20, três 
pontos na carteira e reten-
ção do veículo até que o do-
cumento seja apresentado. 
IMPORTANTE: o condu-
tor não deve deixar o li-
cenciamento para a última 
hora, pois a partir de 1º de 
setembro, os veículos com 
finais de placa 5 e 6 estarão 
em situação irregular, caso 
transitem sem o documen-
to de licenciamento 2014. 
PASSO A PASSO – A taxa 
de licenciamento para o 
exercício 2014 é de R$ 
68,48 e pode ser paga pela 
internet, caixas eletrônicos 

ou nas agências dos bancos 
credenciados (Banco do 
Brasil, Santander, Brades-
co, Itaú, Caixa Econômica 
Federal, BMB, HSBC, Sa-
fra e Citibank). Ao realizar 
o licenciamento, é preciso
 quitar possíveis dé-
bitos de IPVA, segu-
ro obrigatório e multas. 
Na hora do pagamento, é 
preciso fornecer o núme-
ro do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam). Para receber 
o documento via Correios, 
é necessário pagar o valor 
adicional de R$ 11, refe-
rente à postagem. A entre-
ga é feita em até sete dias 
úteis. É imprescindível 
que o endereço esteja atu-
alizado junto ao Detran.
SP. Caso contrário, não 
será possível fazer a entre-
ga e o cidadão terá de re-
tirar o documento em uma 
unidade de atendimento. 
Quem preferir retirar o 
documento presencial-
mente deve apresentar o 
comprovante de pagamen-
to nas unidades do De-
tran.SP ou nos postos do 
P o u p a t e m p o . 
Nesse caso, será solici-
tado um documento de 
identificação. Lembran-
do que nessa modalidade 
não se deve pagar o valor 
de envio pelos Correios. 
A entrega poderá ser soli-
citada, ainda, por procura-
dor, portando procuração 
original e cópia do RG 
do proprietário do veícu-
lo; ou por parentes próxi-
mos (pais, filhos, irmãos 
e cônjuge), apresentando 
documento que compro-
ve o grau de parentesco. 
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Hapkido de Caraguá é 
vice da Copa do Brasil

A equipe Tubarões da se-
cretaria de Esportes de 
Caraguá terminou em 2º 
lugar na classificação ge-
ral da Copa do Brasil de 
Hapkido, após faturar 41 
medalhas. O torneio foi 
disputado no sábado e 
domingo últimos, dias 26 
e 27, em Pirassununga.
Os 23 atletas de Caraguá 
ganharam 22 medalhas 
de ouro, 12 de prata e sete 
de bronze em apresenta-
ções de defesa pessoal, 
saltos (altura, rolamento 
e distância), luta e mane-
jo de armas (espada, bas-
tão nunchaku e leque).
O atleta Daniel Gomes dos 
Santos garantiu uma vaga 
no Campeonato Pan-Ame-
ricano de Hapkido. A com-
petição será nos dias 23 e 
24 de agosto, em Caracas, 
na Venezuela. Dez lutado-
res da equipe com mais 
de 14 anos também se 
destacaram e concorrerão 
ao Programa Bolsa-Atle-
ta, gerido pelo Ministério 
do Esporte e destinado a 

manutenção pessoal dos 
esportistas de alto ren-
dimento sem patrocínio.
O professor Alexandre 
Abranches (Pardal) disse 
que o grupo está entre as 
melhores do país. “Obtive-
mos as 1ª, 2ª e 3ª coloca-
ções na classificação geral 
de três competições ofi-
ciais em 2014”, completou.
A academia Águia de Ha-
pkido de Pirassununga 
venceu a Copa do Bra-
sil, com 15 medalhas de 
ouro, 26 de prata e sete 
de bronze. A Federação 
Riograndense de Hapki-
do terminou em 3º lu-
gar, com 20 medalhas 
de ouro, oito de prata e 
uma de bronze. A Copa 
do Brasil foi organiza-
da pela Confederação 
do Brasil de Hapkido.
Confira os medalhis-
tas de Caraguá na Copa 
do Brasil de Hapkido
Ouro: Rafael Ribeiro 
(quatro medalhas), Ma-
theus Lopes Focesi (três 
medalhas), Ana Maria 

Ramos Vieira (duas me-
dalhas), Letícia Pacheco 
Cabral (duas medalhas), 
Luiz Henrique Gama, 
Iury Fernandes, Erenil-
son Pereira Da Silva Ju-
nior, Luis Felipe Oliveira 
dos Santos Filho, Juan 
Pereira da Silva, Ma-
theus Costa Nascimento
Prata: Hércules Perei-
ra da Silva, Milena Cas-
tro Dos Santos e Mi-
lena Lobo Sá Teles da 
Silva (duas medalhas cada)
Bronze: Giovana da Silva 
Souza, Gabriele Dimas 
da Silva Pinto, Marcio 
da Costa do Nascimen-
to e Nicole Costa Nasci-
mento (duas medalhas)
Medalhas diferentes: Da-
niel dos Santos Gomes e 
Willian Lara (2 de ouro 
e 1 de prata, cada); Ana 
Beatriz Pacheco Cabral e 
Anderson Nunes Cabral 
(1 de ouro e 1 de prata, 
cada); Leonardo Arau-
jo (1 de prata e bronze) 
e Naor Seara Costa (2 
de prata e 1 de bronze)

Mostra de Teatro
prossegue durante a
semana em Taubaté

Acontecerá mais um
evento “Unitau na Praça” 

em Redenção da Serra

No mês dos pais tem
promoção e muita diversão 

no Shopping Pátio Pinda

A 12ª Mostra de Teatro de 
Taubaté prossegue até o 
próximo dia 04 de agosto 
com apresentações diá-
rias, sempre às 20h, re-
vertendo-se em um even-
to tradicional na cidade 
de apoio e incentivo aos 
grupos da classe teatral de 
Taubaté e contando com 
casa cheia todos os dias.
Participam da Mostra ape-
nas grupos e companhias 
de teatro independentes, 
profissionais e amadoras 
de Taubaté, com apenas 
um trabalho por grupo e 
que não tenha sido apre-
sentado nas edições 
anteriores do evento.
Cada grupo recebe um ca-
chê de participação no valor 
bruto de R$ 1.190,47, su-
jeito aos descontos legais.
Os espetáculos desta se-
mana serão os seguintes:

No ano passado foram 
mais de 400 pessoas que 
participaram do Unitau 
na Praça, você se lembra?
O evento acontece-
rá novamente neste
 ano, no dia 13 de Agos-
to de 2014(quarta-feira), 
no período das 8h30 às 
12h, na Praça 13 de Maio, 
oferecendo à população 
o show da física, medi-

Há mais de 4 mil anos, o 
jovem Elimesu, na Babilô-
nia, fez um cartão em ar-
gila dedicado ao pai, dese-
jando saúde, sorte e longa 
vida. Esse foi o primeiro 
ato de homenagem a um 
pai de que se tem registro 
na história. Está chegan-
do mais um Dia dos Pais, 
comemorado no Brasil 
todo segundo domingo de 
agosto, e é sempre uma 
boa data para presentear. 
Pensando nisso, o Sho-
pping Pátio Pinda prepa-
rou uma promoção espe-
cial para o mês de agosto.
A partir do dia 1°, a cada 
R$ 200,00 em compras em 
qualquer loja do shopping, 
o cliente tem direito a um 
nécessaire masculina com 
dois modelos diferentes 
para coleção. O balcão de 
troca funcionará próximo 

29/07 – terça-feira
Adulto: Hi Brochei!
Grupo Fênix de Teatro
Direção: Mauro Russo
R e c o m e n d a -
ção etária: 14 anos
30/07 – quarta-feira
Infantil: A Prince-
sa de Bambuluá
Cia. Quase Cinema 
(Teatro de Sombras)
Direção: Ronaldo Ro-
bles e Silvia Godoy
Recomendação etá-
ria: acima de 4 anos
31/07 – quinta-feira
Adulto: Essa 
Fada… Essa Fada!
Grupo de Tea-
tro BlasFêmeas
Direção: Wladimir Pereira
R e c o m e n d a -
ção etária: 16 anos
01/08 – sexta-feira
Adulto: A Mor-
te tem 2 Suspeitos

ção de pressão e glicemia, 
atendimento relacionado 
à saúde bocal, “Hospital 
do Ursinho” – ligado ao 
projeto Saúde na Edu-
cação, orientação sobre
 doação de sangue, pre-
venção de doenças e di-
cas sobre o combate a 
dengue entre outros.
Mais uma vez
 a Prefeitura de Redenção 

ao espaço de games, das 
10h às 22h, e serão permi-
tidas até duas trocas por 
CPF. Sendo assim, o clien-
te pode levar os dois mo-
delos para casa. A promo-
ção será mantida até o dia 
17 ou enquanto durar o es-
toque (duas mil unidades).
Além de garantir um pre-
sente a mais para o seu 
pai, o shopping ainda pre-
parou duas exposições 
para bons momentos de 
descontração em família. 
As duas ações acontecem 
em parceria com o CAAT 
(Clube de Autos Antigos 
de Taubaté): de 1° a 30 
de agosto, será realizada a 
Exposição de Carros An-
tigos; e, em dois finais de 
semanas (dias 9-10 e 16-
17), acontece a Feira de 
Carrinhos em Miniatura.
Shopping Pátio Pinda

Grupo Triskelion
Direção: Gui-
lherme Martins
R e c o m e n d a -
ção etária: 12 anos
Os ingressos 
são solidários em todas 
as apresentações, sen-
do solicitados produtos 
de limpeza ou de higie-
ne a serem revertidos ao 
FUSSTA (Fundo Social de 
Solidariedade de Tauba-
té), que devem ser tro-
cados uma hora antes do 
início dos espetáculos.
Para a peça “Essa Fada…
Essa Fada”, de quinta-
feira, 31 de julho, serão 
disponibilizados ape-
nas 120 ingressos, uma 
vez que o espetáculo 
é realizado com a par-
ticipação do público 
no palco, interagin-
do com os atores.

realizou uma parceria com 
a Universidade de Taubaté,
para proporcionar aten-
dimentos aos mora-
dores redencenses to-
talmente gratuitos.
Venha e participe, cui-
dar da saúde faz bem! 
Informações pelo e-mail 
contato@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282.

Construído em uma área 
de 120 mil metros qua-
drados, o Shopping Pátio 
Pinda é resultado de um 
investimento de R$ 150 
milhões e já se consolidou 
como um espaço de com-
pras, lazer e convivência 
para moradores de Pin-
damonhangaba e região.
O empreendimento gera 
cerca de 2.400 empregos 
diretos e indiretos e ofere-
ce uma infraestrutura com 
mais de 130 lojas – cinco 
âncoras e duas megalojas 
–, quatro salas de cinema 
da rede Cineflix, sendo 2 
salas 3D, uma diversificada 
praça de alimentação, su-
permercado e ainda 1.300 
vagas de estacionamento. 
Inaugurado em 21 de no-
vembro de 2013, o em-
preendimento é adminis-
trado pela AD Shopping.
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Ubatuba aumenta
repasse e destina R$ 
1,2 milhão por mês 

para Santa Casa

A prefeitura de Ubatu-
ba ampliou em cerca de 
50% os repasses de re-
cursos próprios para a 
Santa Casa da cidade 
nos últimos dois anos.
O aumento faz parte de 
uma política de reajuste 
nos valores do convênio 
firmado com a entidade 
para prestação de servi-
ços de assistência médica, 
hospitalar e ambulatorial.
Segundo a equipe da Se-
cretaria Municipal da Fa-
zenda, o valor do contrato, 
que em 2012 era de R$ 880 
mil mensais saltou para 
R$ 984 mil em 2013 e para 
R$ 1,2 milhão a par-

tir de julho deste ano.
Com o novo aumento, 
o valor repassado re-
presentará o maior in-
vestimento da história 
de Ubatuba na Santa 
Casa, entidade filantrópi-
ca e sem fins lucrativos.
Valor Total
No comparação com os va-
lores acumulados, o mon-
tante repassado de recur-
sos próprios (municipais) 
saltará de R$ 9,9 milhões 
para R$ 15,5 milhões / ano.
Em 2012, eram repassados 
aproximadamente R$ 9,9 
milhões para a entidade. 
Em 2013, primeiro ano da 
atual gestão, o valor sal-

tou para R$ 13,5 milhões. 
Já em 2014, os repasses to-
talizarão até o fim do ano 
R$ 15,5 milhões - quase 
50% a mais em compa-
ração com 2012. Até este 
mês de julho, já foram re-
passados R$ 7,5 milhões. 
“Desde 2013, aumenta-
mos de forma geral o re-
passe de recursos próprios 
municipais para o setor 
da saúde. Por exemplo, a 
prefeitura já destinou so-
mente à Santa Casa nestes 
seis meses de 2014 mais 
de 75% do montante des-
tinado em 2012”, informa 
Wanderson Pires, secre-
tário adjunto da Fazenda.

Fanfarra de Taubaté 
participa do Mundial

de Bandas

Taubaté, última cidade a 
sediar o Mundial no Brasil 
em 2005, estará presente 
novamente ao Campeona-
to Mundial de Bandas de 
Marcha e Show (World 
Championship  of  Mar-
ching Show Band), que 
acontece de 30 de julho a 
03 de agosto na cidade de 
Bragança Paulista,  repre-
sentada pela  FAMUTA.
A FAMUTA (Fanfarra 
Municipal de Taubaté) 
participa junto a cerca 
de 30 outras fanfarras re-
presentantes do Brasil e 
exterior, no Estádio do 
Bragantino (que em 2009 
passou a ser chamado de 
Estádio Nabi Abi Chedid). 
Além de diversas Ban-
das do Brasil, participam 
também corporações da 
Alemanha, Canadá, Co-
lômbia, Guatemala, Polô-
nia, Uruguai e Venezuela, 
competindo em três eli-
minatórias que acontecem 
nos dias 30 e 31 de julho 

e 01 de agosto, seguidas 
da Parada Festiva e Bata-
lha de Percussão no dia 02 
e da Grande Final, às 15 
horas do dia 03 de agosto.
O tema que a FAMUTA 
escolheu para o Mundial é 
a Amazônia e suas lendas, 
motivo pelo qual as coreo-
grafias foram rigidamente 
ensaiadas e apresentadas 
ao público taubateano no 
último domingo, 27 de 
julho, no campo do SE-
DES, objetivando arran-
car aplausos de todos os 
presentes, a exemplo do 
ocorrido em 2005, quando 
a FAMUTA levou a Meda-
lha de Ouro. A 1ª Elimina-
tória da FAMUTA aconte-
ce já no dia 30, às 18h30. 
Na Parada Festiva, Tauba-
té se apresenta às 12 horas 
e, na Batalha de Percussão 
, às 15h40, na Chave E, 
ambas  no dia 02 de agosto.
Segundo o maestro Paulo 
Roberto Charão, Presi-
dente da WAMSB Brasil 

– World Association de 
Marching Show Bands, 
responsável pela organi-
zação do evento junto à 
WAMSB Internacional, o 
Brasil foi escolhido para 
sediar mais uma vez o 
Campeonato Mundial de 
Bandas de Marcha e Show 
diante da grande diversi-
dade cultural apresentada 
por seus diversos Estados.
Além do Mundial em 
2005, Taubaté sediou no 
ano passado o Campeo-
nato Nacional de Bandas 
e Fanfarras. Além disso, 
a FAMUTA conquistou o 
título inédito de campeã 
na categoria Sênior du-
rante o XV Concurso de 
Fanfarras e Bandas na ci-
dade de Resende – RJ, em 
setembro de 2013, sob a 
regência do maestro Rogé-
rio Brito, quando se trans-
formou então em Banda 
Marcial, com a inclusão 
de instrumentos como 
trompete e trombone.


