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A GAzetA dos Municípios

Datafolha: Alckmin cai 
dois pontos, mas mantém 

liderança com folga

BAEP realiza treinamento 
em preparação
para início de

policiamento no Vale

O instituto Datafolha di-
vulgou nesta semana mais 
uma pesquisa de intenção 
de votos, onde o candidato 
à reeleição ao governo de 
São Paulo Geraldo Alck-
min (PSDB) aparece com 
53%, dois pontos percen-
tuais a menos que o re-
gistrado no levantamento 
anterior. Em segundo está 
o empresário Paulo Skaf 
(PMDB) que subiu seis 
pontos e chegou aos 22%. 
O candidato do PT, Ale-
xandre Padilha, subiu de 

Durante toda a semana, os 
policias do recém-criado 
3º Batalhão de Ações Es-
peciais da Polícia Militar 
(BAEP) vão estar em trei-
namento para dar início 
aos trabalhos de policia-
mento em toda a região do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte. Hoje, o treinamen-
to é com o 2º Batalhão de 
Policiamento de Choque 
(BPChq). O treinamen-
to foi acompanhado pelo 
secretário da Segurança 
Pública, Fernando Grella 
Vieira, da comandante do 
Comando de Policiamento 
do Interior (CPI-1), coro-

5 para 7%. Gilberto Nata-
lini (PV), Raimundo Sena 
(PCO) e Laércio Benko )
PHC) estão com 1% cada. 
Os números do Datafolha 
revelam o crescimento 
dos concorrentes do PT 
e PMDB que justamen-
te mantêm o alinhamento 
vertical para a presidência.  
Alckmin caiu dois pontos 
em relação à pesquisa re-
alizada em 13 de agosto, 
mas ainda mantém folga 
sobre seus mais diretos 
perseguidores e venceria 

nel Eliane Nikoluk Sca-
chetti, e do comandante do 
3º BAEP, tenente-coronel 
Altair Lopes da Trindade. 
O Governador do Estado, 
Geraldo Alckmin, também 
esteve no batalhão para 
fazer a entrega oficial de 
30 novas viaturas, que vão 
auxiliar a Polícia Militar 
no policiamento da re-
gião. A atividade acontece 
na sede da Polícia Militar 
em São José dos Campos 
durante toda a semana. 
São 200 policiais partici-
pantes, vindos das Forças 
Táticas da região, e que 
estão em treinamento com 

ainda no primeiro turno. 
Na hipótese de um segun-
do turno entre o candidato 
tucano e o peemedebista, 
Alckmin venceria Skaf 
com 58% com 30%. Os 
votos brancos e nulos ti-
veram queda, de 12 para 
8% em relação ao último 
levantamento em agosto. 
Os pesquisadores ouvi-
ram 2054 eleitores em 56 
municípios. O Datafolha 
trabalha com uma margem 
de erros de dois pontos, 
para mais ou para menos.

o 1º BAEP (Campinas), 
Rondas Ostensivas Tobias 
de Aguiar (Rota), Grupo 
de Ações Táticas Espe-
ciais (GATE), 2º BPChq 
e Comando de Operações 
Especiais (COE). As ativi-
dades terminarão amanhã. 
“A ação é parte de uma 
política de valorização e 
de aprimoramento de car-
reira policial. O BAEP re-
presenta uma qualificação 
profissional para prestar 
um melhor serviço para a 
população”, ressalta o se-
cretário, Fernando Grella 
Vieira. O BAEP realizará 
um trabalho de policia-
mento ostensivo, com o 
intuíto de combater crimes 
mais complexos, a unida-
de será composta por três 
companhias, seis pelotões 
e um grupamento do Ca-
nil. Outros dois Batalhões 
de Ações Especiais de Po-
lícia Militar já foram cria-
dos e estão em atividades, 
em Campinas e na Baixada 
Santista e Vale do Ribeira.

Começam as obras do 
1º Centro de Eventos 

de Tremembé

Começou nesta semana 
as obras do 1º Centro de 
Eventos de Tremembé. 
O convênio foi assinado 
pelo prefeito Marcelo Va-
queli em janeiro de 2014 
e destina R$ 2.455.120,06 
milhões captados junto ao 
DADE (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias) para a 
construção desta obra. O 
projeto  inclui um equipa-
mento estruturado com o 
que há de mais moderno 

em arquitetura e tecno-
logia, de médio porte em 
relação aos padrões inter-
nacionais, mas com área 
de feiras, eventos, apre-
sentações teatrais e mu-
sicais e oficinas culturais.
Dados do Centro de Even-
tos em Tremembé - Área 
construída de 2.115,91 
m² (2 pavimentos) - Pal-
co com auditório com 302 
lugares entre comuns, obe-
sos, mobilidade reduzida 
e cadeirantes - Bibliote-

ca nos dois pavimentos - 
Elevador para cadeirantes 
- Espaço para oficinas de 
arte e música - Amplo es-
paço para desenvolvimen-
to de feiras e convenções
O Centro de Eventos 
de Tremembé está sen-
do construído ao lado do 
Palco Maestro Quintino, 
onde acontece os shows 
da Festa do Senhor Bom 
Jesus, onde hoje fun-
ciona o Conselho Tute-
lar no Centro da cidade.

Banda A Tropa faz show 
de lançamento de cd

no Sesc Taubaté

A banda A Tropa lançou 
seu primeiro disco no mês 
de agosto e na próxima 
quinta-feira, às 20h30, re-
aliza o show oficial de lan-
çamento no Sesc Taubaté.
A apresentação terá todas 
as músicas do disco. A 
banda construiu sua mu-
sicalidade em cima das 
bases do reggae, apresen-
ta um álbum mais ma-
duro e com influências 
sonoras da música jamai-

cana, dubstep, trap, rag-
ga, elementos eletrônicos 
e guitarras com ares rock.
O cd tem 14 faixas e conta 
com diversas participações 
especiais, como Teco Mar-
tins, na canção “Mantra”, 
e Mc Pedro Qualy, na faixa 
“Humanos em Macacos”. 
A Tropa é formada por 
Kene Konaman (vocal), 
Jota P (bateria), Marco 
Vinci (contra-baixo), Ma-
teus Marcondes (guitarra 

base), Marcos Guimarães 
(guitarra solo) e Alexan-
dre Dub Man (efeitos, 
samples). Os ingressos já 
estão à venda com preços 
que variam de R$ 3 a R$ 
6, usuários e comerciários 
matriculados no Sesc não 
pagam.O Sesc Taubaté fica 
na Avenida Milton de Al-
varenga Peixoto, 1264, Es-
planada Santa Terezinha. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3634-4000.
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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 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
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 - 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.
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: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e
comércio 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.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A águia é membro de uma família da rapina, que também se inclui o falcão, 
o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de compri-
mento, chegando suas asas abertas a medir mais de um metro e oitenta cen-
tímetros. Os machos são menores que as fêmeas. Alimentam-se de galos do 
campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. O ninho é feito na 
copa das árvores e preferencialmente em penhascos. Quase sempre as águias 
regressam aos velhos ninhos.
***
Existem três histórias do cachorro quente

A primeira, a mais conhecida é a do açougueiro de Frankfurt, na Alemanha, 
que em 1862, resolveu batizar as salsichas que fabricava com o nome do seu 
cachorro bassê. A segunda é do imigrante alemão, Charles Feltman que levou 
esse tipo de sanduíche para os Estados Unidos em 1880. Lá criou um sanduí-
che com pão e salsicha e molho. A terceira é de que em 1904, na cidade Saint 
Louis, nos Estados Unidos, um vendedor de salsichas quentes bolou uma ma-
neira de seus fregueses não queimarem as mãos. A quem comprasse suas sal-
sichas, ele oferecia luvas limpas de algodão. Só que os clientes esqueciam-se 
de devolvê-las e ele acabava tendo prejuízo. Seu cunhado, que era padeiro, 
sugeriu que o salsicheiro pusesse as luvas de lado e começasse a usar pães. A 
partir de 1943, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, quando o Brasil 
passou a sofrer grande influência da cultura norte-americana, o cachorro quen-
te conquistou definitivamente o espaço por aqui.

Humor

Classificados

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracia, sem garantias. Fa-
vor colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio. Aos cuidados 
do Tião K. Loteiro.
***
Vendo um piano em ótimo estado de conservação, todas as peças são origi-
nais. Valor sentimental muito grande, pois foi da minha querida vovó, que o 
conservou por mais de sessenta anos, praticando todos os dias. Nunca tocou 
bem, mas aquilo era uma alegria para ela. Tratar aqui em casa mesmo, quando 
a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variant, ano 70, cor verde meu metálico, calotas originais, com bri-
lho intenso (eu uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma multa (eu queimei 
todas), vidros verdes (engordurados porque eu nunca lavei), rebaixada (eu 
tirei os amortecedores), motor envenenado (eu só uso gasolina batizada). Não 
vendo, nem troco, eu só botei anúncio prá vocêis morrê dinveja dieu... uai!
***
Vende-se uma mulher extremamente chata, ano 40, em bom estado de conser-
vação, ela amola de manhã à noite, todos os dias da semana, inclusive sába-
dos, domingos e feriados. Não é necessário dar corda e a pilha parece nunca 
acabar. Aceito cheque pré-datado, vale transporte, vale refeição e outros vales 
quaisquer.

Mensagens

Não desanime. Persista mais um tanto. Não cultive pessimismo. Centralize-se 
no bem a fazer. Esqueça as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mes-
mo varando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lá-
grimas. Trabalhe constantemente. Edifique sempre. Não consintas que o gelo 
do desencanto te entorpeças o coração. Não te impressiones nas dificuldades. 
Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia-a-dia. Não 
desista da paciência. Não creias em realizações sem esforço. Silencio para a 
injúria. Olvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são 
doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho 
ou te apaguem a esperança. Não menosprezas o dever que a consciência te 
impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão 
e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Não dramatize 
provocações ou problemas. Conserve o hábito da oração para que se te faz a 
luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te 
confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age 
auxiliando. Serve sem apego e, assim vencerás.

Pensamentos

Quando descanso, descanso no amor.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
Estudar é polir a pedra preciosa purificando o espírito.
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.
Um idealista é alguém que ajuda outro a ter lucro.
Quem não sabe o que é a vida não poderá saber o que é a morte.
É sempre muito cedo para parar.
Eficiência é a inteligência preguiçosa.
Faça o que puder, com o que tens, onde estiver.
Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.
Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Não existe ninguém igual a você, Deus quis você a única.
Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.
A realidade se forma em volta de compromissos.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.
Para fazer fogo são necessárias apenas duas pedras.
Não se aprende bem senão pela experiência.

Festa de São Vicente de 
Paulo em Moreira César

O distrito de Moreira Cé-
sar realiza a tradicional 
Festa de São Vicente de 
Paulo em Moreira César. 
O evento acontece há mais 
de 50 anos no mês de se-
tembro, quando se come-
mora o Dia do Padroeiro.
Este ano, as principais 
atrações da festa são a ban-
da Negritude Jr (às 19h) e 
da dupla sertaneja Fábio 
Henrique e Alessandro (às 
21h30), que vão gravar o 
DVD ao vivo, no domingo 
(7/9). E na segunda-feira 
(8), a banda Originais do 
Samba se apresenta a par-
tir das 20h30. Os shows 
acontecem atrás da Igreja 
de Santa Rita, entre o Vale 
das Acácias e o Liberdade.
Além dos shows, o tradi-
cional Passeio Ciclístico 
acontece no domingo às 
9h, seguido do 1º Trilhão 
São Vicente, às 10h30, 
e a Cavalgada, ás 11h. 
A procissão em louvor 
a São Vicente também 
será no domingo, saindo 
da Igreja Matriz às 18h.
06/09 – Sábado 14h - Dia 

de brincar - Recreação para 
as Crianças (Pátio de even-
tos Santa Rita) 15h - Terço 
da Misericórdia (Matriz)
Corrida de Circuíto de 
Rua  Inscrição: 16h00 
Início da Corrida: 18h00
19h - Santa Missa da Ca-
ridade Sertaneja - Igreja 
Santa Rita de Cássia (Tra-
zer 1kg de alimento) 20h30 
– TADEU E RAFAEL (Pá-
tio de eventos Santa Rita)
22h - Baile da Fes-
ta (Recinto São Vito)
Com dois ambientes: 
Musica eletrônica & 
Miranda e Souza Neto
07/09 – Domingo
06h - Alvorada Festiva
07h - Santa Mis-
sa Solene (Matriz)
08h - III Caminha-
da Ecológica (Saí-
da da Praça da Matriz)
09h - Santa Mis-
sa Festiva (Matriz)
09h - 28º Passeio Ciclístico
10h30 - 1º Trilhão 
de Moto São Vicente
11h - Saída da Cavalgada
11h30 - Show e Sor-
teio de Bicicletas

15h - Bingo da Festa e 
show com Banda BRW
18h - Benção da Cruz Lu-
minosa da Praça da Matriz
19h30 - SANTA 
MISSA FESTIVA
20h30 - Show de FA-
BIO HENRIQUE E 
ALESSANDRO (Pátio 
de Eventos Santa Rita)
21h - NEGRITU-
DE JÚNIOR (Pátio 
de eventos Santa Rita) 
08/09 - Segunda-Feira
19h - Santa Missa em 
louvor a Nossa Senhora 
do Bom Sucesso (Igre-
ja Santa Rita de Cássia)
20h30 – Show dos ORIGI-
NAIS DO SAMBA (Área 
da igreja de Santa Rita)
BARRACA DA 
FESTA 2014
03/09 - Comuni-
dade São Paulo
04/09 - Pastoral Familiar
05/09 - Albertina San-
tana Ramos e Família
06/09 - Luiz Briet e 
Luiza Briet e Família
07/09 - Pastoral Familiar 
08/09 - Benedi-
to Garcia e Família
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Pindamonhangaba recebe
oficina do Produza Fácil

Produtores rurais da cida-
de vão conhecer a ferra-
menta do Sebrae-SP para 
apoio ao planejamento 
da produção agrícola. O 
Sebrae-SP realiza na pró-
xima terça-feira (9/9), às 
14h, em Pindamonhan-
gaba, uma oficina sobre o 
Produza Fácil Agricultura, 
a ferramenta que auxilia o 
planejamento agrícola das 
propriedades rurais. A ati-
vidade tem apoio da CATI 
(Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral 
do Estado de São Paulo) 
e Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. O Produza Fácil 

Agricultura é um painel de 
apoio ao planejamento da 
produção agrícola, que vai 
trazer dicas e orientações 
para que o produtor consi-
ga fazer seu planejamento 
de forma simples e rápida 
nas culturas de hortaliças 
e fruticultura. O material 
foi elaborado pelo Sebra-
e-SP em parceria com a 
FAESP/SENAR-AR/SP.
O kit contém uma bro-
chura explicativa, que 
ensina como o produtor 
deve usar o material, um 
painel de planejamento e 
papéis adesivos. A ferra-
menta questiona o produ-

tor sobre quais são os pro-
dutos que produz, quais 
são seus compradores e 
o auxilia a escalonar sua 
produção para atender, de 
forma eficaz, os contratos 
de compra firmados. O 
Produza Fácil Agricultu-
ra também ajuda a deixar 
claro e visível para todos 
os envolvidos na produção 
as etapas a serem cumpri-
das, desde o plantio até a 
colheita. Esta será a ter-
ceira oficina sobre o tema 
promovida pelo Sebrae-SP 
na região (São Luiz do Pa-
raitinga e Caçapava tam-
bém tiveram atividades).

PAMO Resende de Taubaté 
será fechado para reforma

Na próxima quarta-fei-
ra, dia 10 de setembro, a 
Secretaria de Saúde vai 
fechar o PAMO Resen-
de para inicio das obras 
de reforma, dando conti-
nuidade ao cronograma 
de revitalizações das uni-
dades. A previsão é para 
que o PAMO seja entre-
gue totalmente reforma-
do num prazo de 90 dias.
Durante esse período, os 
pacientes agendados para 
consultas médicas e odon-
tológicas devem se dirigir 
ao PAMO Mourisco, situa-
do à rua Francisco Escobar, 
389, onde serão atendidos.

Outras unidades totalmen-
te reformadas já foram 
entregues e estão em fun-
cionamento. Essas obras 
fazem parte da reorgani-
zação do sistema de saúde 
do município, que está em 
processo de reestruturação 
completa, com investimen-
tos próprios, do Estado e 
da União. As unidades da 
Baronesa, Ana Rosa, Três 
Marias II e Bonfim tam-
bém já iniciaram as refor-
mas, e, de acordo com cro-
nograma pré estabelecido, 
outras unidades receberão 
melhorias aos poucos, 
para que o atendimento 

não seja comprometido.
Além das unidades de 
Atenção Básica, também 
passam por reforma o 
Pronto Atendimento Ce-
cap, que está totalmente 
fechado para atendimen-
to, e o Pronto Socorro 
Odontológico, que está 
realizando atendimen-
to parcial durante a obra.
Em breve iniciam as 
obras de reforma do Pron-
to Socorro Municipal.
Mais informações podem 
ser obtidas no Departa-
mento de Atenção Bási-
ca, pelos telefones (12) 
3629.4014 e 3624.5008.

3ª Etapa corrida de rua de
Taubaté é cancelada

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefei-
tura de Taubaté infor-
ma o cancelamento da 
3ª etapa do Circuito Tauba-
teano de Corrida de Rua. O 

evento, que estava previs-
to para acontecer no pró-
ximo dia 21 de setembro, 
teve que ser cancela-
do por motivo de res-
cisão contratual com o 

principal patrocinador. 
As informações so-
bre as outras etapas 
serão divulgadas em 
breve no site da Pre-
feitura de Taubaté.

Domingo é dia de Rock
Alternativo em Taubaté

O Sesc Taubaté apresenta, 
no próximo domingo, dia 
7 de setembro, show com 
David D’Epiro, exibindo, 
a partir das 15h, o trabalho 
do seu novo disco, chama-
do Gravidade Zero Vol. 
II. David foi vocalista da 
banda Mackero5 durante 
14 anos, que lançou 9 CDs 
durante sua existência – 
todos com composições 
do cantor. A banda que se 
apresentou por várias re-

giões do Brasil  e teve vi-
deoclipes veiculados em 
vários canais de música, 
como MTV, Multishow, 
Globo, TV Cultura, dentre 
outros.  Sendo seu tercei-
ro disco de carreira solo, 
Gravidade Zero Vol. II 
traz um discurso politiza-
do e recheado de rock, ten-
do como primeiro single a 
música “No meu mundo”, 
que teve seu vídeo clipe 
lançado em junho, o que 

aumentou o número de 
visualizações e audições 
do trabalho do artista na 
web. Também tem desta-
que o videoclipe da mú-
sica “Jamais”, gravado no 
topo do edifício Copan, 
em São Paulo.  Sucesso na 
cena de Rock alternativo 
da capital, o músico rece-
beu, em 2013, um prêmio 
da Ordem dos Músicos do 
Brasil (OMB) por serviços 
prestados à Arte e Cultura 
do país. Em julho de 2013, 
David escolheu músicos 
renomados do Vale do Pa-
raíba e montou sua ban-
da de apoio chamada Os 
Toners, com quem viaja 
pelo país mostrando seu 
trabalho.  No repertório, 
além das canções já men-
cionadas, David interpreta 
Minha cara, Com Você, 
Agora, Palavras, Defeito, 
O Que Voce Procura, en-
tre outras composições. 

CCR NovaDutra prossegue 
com recrutamento de

pessoas com deficiência

A CCR NovaDutra conti-
nua com o recrutamento 
de pessoas com defici-
ência para atuar em suas 
unidades de trabalho, lo-
calizadas na via Dutra. As 
vagas são para áreas ope-
racionais de Balanças e 
Bases do SOS Usuário da 
Concessionária, nos esta-
dos de São Paulo e do Rio 
de Janeiro. Atualmente, a 
Concessionária tem vagas 
abertas para a Balança de 
Queluz e para as Bases do 

SOS Usuário de Pindamo-
nhangaba e Volta Redon-
da (RJ). Os interessados 
devem enviar currículo 
para o e-mail vagas.no-
vadutra@grupoccr.com.
br. “Todos os candidatos 
participarão do processo 
de recrutamento em base 
de igualdade, desde que 
preencham os requisitos 
de qualificação exigidos. 
Nosso objetivo é promo-
ver a prática da cidadania 
plena e a valorização das 

diferenças, com a promo-
ção do desenvolvimen-
to profissional”, explica 
Eliana Ishicawa, respon-
sável pela Gestão de Pes-
soas da CCR NovaDutra. 
Ishicawa ressalta que as 
oportunidades de trabalho 
podem ocorrer, também, 
nas demais unidades de 
trabalho da Concessio-
nária. “Desde o dia 12 de 
agosto, quando demos 
início ao recrutamento, 
já recebemos um núme-
ro expressivo de currícu-
los. Isso é muito positivo, 
pois todos os currículos 
ficam cadastrados em nos-
so Banco de Candidatos 
para consultarmos sempre 
que houver a abertura de 
novas vagas.” Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo e-mail vagas.nova-
dutra@grupoccr.com.br.
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Handebol Taubaté
representa as Américas

no SuperGlobe 2014

No próximo domingo, dia 
7 de setembro, o Handebol 
Taubaté inicia a disputa do 
SuperGlobe, o Mundial 
de Clubes Masculino, que 
acontece em Doha, no Qa-
tar. A equipe conquistou, 
pela segunda vez, o título 
do Pan-Americano de Clu-
bes, o que garantiu uma 
vaga na competição como 
representante do Brasil e 
das Américas. A estreia 
dos taubateanos será con-
tra o atual campeão da 
Champions League da 

Europa, o SG Flensburg
-Handewitt, da Alemanha.  
O jogo acontece no domin-
go, dia 9, às 9h (horário de 
Brasília). O time embarca 
para a competição às 2h 
de sexta-feira, dia 5.  No 
ano passado a equipe fez 
a primeira participação no 
campeonato e ficou com o 
sexto lugar. Para o técnico 
Marcus Tatá, a expectativa 
deste ano é a melhor pos-
sível. “Como esta é nossa 
segunda vez, acredito que 
será mais fácil. Estamos 

com um elenco melhor 
e com atletas que já par-
ticiparam outras vezes. 
Apesar da nossa chave ser 
bem difícil, acredito que 
faremos jogos com mais 
qualidade”. A competição 
acontece no Lusail Multi-
purpose Hall, construído 
para ser o principal palco 
do Mundial Masculino de 
Seleções, em janeiro do 
próximo ano. “Pelo que 
já vimos, é um ginásio 
maravilhoso. Será impor-
tante para os atletas que 
fazem parte da Seleção e 
irão ao Mundial em janei-
ro para quebrar um pouco 
o gelo”, conclui Tatá.  O 
Handebol Taubaté volta a 
jogar novamente no dia 8, 
segunda-feira, às 10h (ho-
rário de Brasília), contra o 
El Jaish, do Qatar.  No dia 
9, terça-feira, às 12h (ho-
rário de Brasília), a equipe 
encara mais um time lo-
cal, o Al-Ahli Sports Club.

Inscrições abertas para a
1ª Mostra de Artes da
Primavera de Taubaté

Até o dia 17 de setembro 
estão abertas as inscrições 
para artistas de toda região 
que queiram expor seus 
trabalhos na 1ª Mostra de 
Arte de Primavera. Os inte-
ressados podem participar 

com até três trabalhos nas 
categorias artes plásticas 
(pintura, desenho, gra-
vura e escultura) e ar-
tes visuais (fotografias). 
Desenhos, as pinturas, 
gravuras e fotografias 

devem estar em moldu-
ra. A Mostra acontece 
de 23 de setembro até 
22 de dezembro no 
Museu Histórico.
Para mais informações: 
3621-6044 ou 3625-5059

Projeto Mercado Musical 
traz programação do mês 
de setembro em Taubaté

O projeto Mercado Mu-
sical leva atrações to-
dos os sábados, às 9h30, 
ao Mercatau em Tauba-
té. A proposta é ofere-
cer aos frequentadores 
da feira livre entreteni-

mento durante suas com-
pras, com apresentações 
dos músicos da cidade.
O Mercatau fica Rua 
Professora Escolásti-
ca Maria de Jesus, no 
bairro Jardim Eulália. 

Confira a programação:
06/09 - 09h30 – Ted-
dy Berrante - Sertanejo
13/09 - 09h30 – Valcir 
Rangel – Sertanejo de Raiz
27/09 - 09h30 – Gabriel-
zinho – Sertanejo Jovem.


