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A GAzetA dos Municípios

A tradicional festa de 
aniversário de Pindamo-
nhangaba, realizada no 
Parque da Cidade, é uma 
das principais atrações do 
calendário de comemo-
rações dos 309 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa do município. 
Neste ano, o evento será 
de 9 a 13 de julho, com 
portões abertos a partir das 
19 horas e shows a partir 
das 21 horas. Como toda 
a programação de aniver-
sário, a festa terá entrada 
gratuita para a população.
Abrindo a programação 
de shows, no dia 9, a du-
pla Chitãozinho e Xororó 
promete atrair milhares de 
pessoas, com a apresen-
tação de seus maiores su-
cessos. No dia 10, a atra-
ção será a banda de rock 
CPM22; dia 11, o sambista 
Péricles; dia 12, os serta-
nejos Carlos e Jader; e dia 
13, encerramento com os 

A consulta ao segundo lote 
de restituição do Imposto 
de Renda de Pessoa Física 
de 2014 estará disponível 
a partir das 9h da próxi-
ma terça-feira (8), no site 
da Receita Federal. O lote 
contempla 1.060.473 con-
tribuintes, somando R$ 1,6 
bilhão. O crédito será de-
positado no dia 15 de julho.
 Além de acessar a página 
da Receita Federal para 

De 25 de Julho à 10 de 
Agosto, acontece em 
Tremembé a grande fes-
ta do Senhor Bom Jesus 
2014. Conhecida como 
a maior festa aberta da 

artistas da cidade: Banda 
Gold, Bellator e a dupla 
Tadeu e Renan. Abrindo 
a programação de shows, 
no dia 9, a dupla Chitão-
zinho e Xororó promete 
atrair milhares de pesso-
as, com a apresentação 
de seus maiores sucessos. 
No dia 10, a atração será 
a banda de rock CPM22; 
dia 11, o sambista Péri-
cles; dia 12, os sertanejos 
Carlos e Jader; e dia 13, 
encerramento com os ar-
tistas da cidade: Banda 
Gold, Bellator e a dupla 
Tadeu e Renan. “Procu-
ramos mesclar os estilos 
musicais dos shows, para 
atender a diferentes pú-
blicos. A intenção é que 
todos se divirtam e co-
memorem o aniversá-
rio da cidade com mui-
ta alegria e segurança”, 
explicou o coordenador 
de eventos da Prefeitura.
De acordo com infor-

saber se terá a restituição 
liberada neste lote, o con-
tribuinte pode também 
ligar no Receitafone, no 
número 146. Na consulta 
à INTERNET, no Centro 
Virtual de Atendimento ao 
Contribuinte (e-CAC), é 
possível acessar o extrato 
da declaração e ver se há 
inconsistências de dados 
identificadas pelo proces-
samento. Nesta hipótese, 

região e pelo recorde de 
público em sua ultima 
edição (2013), o evento 
oferece Shows Gratuitos 
desde artistas
 locais até os mais re-

mações da Secretaria de 
Governo, que organiza a 
festa, a garantia da segu-
rança do público está sen-
do uma das principais exi-
gências para a realização 
deste evento. Para tanto, 
a Polícia Militar garantiu 
a presença de 45 policiais 
por dia, sendo 30 da ati-
vidade delegada e 15 de 
apoio. Além disso, haverá 
50 seguranças contratados 
por dia, além de 20 guar-
das municipais, brigadis-
tas da Prefeitura e plan-
tões do setor de Elétrica e 
do Corpo de Bombeiros.
Como no ano passado, os 
ingressos serão limitados 
para garantir a seguran-
ça do público, e deverão 
ser retirados no momento 
da entrada, diariamente. 
A organização da fes-
ta está preparada para 
receber de 75 a 90 mil 
pessoas durante os qua-
tro dias de evento.

o contribuinte pode ava-
liar as inconsistências e 
fazer a autorregulariza-
ção, mediante entrega de 
declaração retificadora.
 Além da restituição do 
Imposto de Renda de Pes-
soa Física de 2014 também 
será liberado na terça-feira 
a consulta aos seis lotes 
residuais (declarações que 
estavam retidas na malha 
fina) de exercícios entre 
2013 e 2008. Com esses 
lotes, o valor total a ser 
liberado no dia 15 será 
R$ 1,8 bilhão e abrangerá 
1.122.154 contribuintes.
 A restituição ficará dis-
ponível no banco durante 
um ano. Se o contribuinte 
não fizer o resgate no pra-
zo, deverá requerê-la pela 
INTERNET, por meio 
do Formulário Eletrôni-
co Pedido de Pagamento 
de Restituição, ou direta-
mente no Portal e-CAC.

nomados do país, Praça 
de Alimentação e Par-
que de Diversões. Ve-
nha prestigiar este gran-
de evento na “Praça 
Geraldo Costa no Centro”. 

Confirmado em
Tremembé

Receita libera consulta ao 
segundo lote de
restituição do IR

Pinda: Festa dos 309 
anos abre com show de 

Chitãozinho e Xororó

Tremembé conquista
02 Micro-Ônibus
escolares novos

O prefeito de Tremembé, 
Marcelo Vaqueli acom-
panhado da Secretária 
de Educação Cristiana 
Mercadante Esper Ber-
thoud, recebeu na tarde 
desta segunda feira (07) 
dois micro-ônibus esco-
lares novos, que fomen-
tarão a frota de veícu-
los da municipalidade.
Com capacidade para 26 
estudantes sentados, cada 
micro-ônibus, é padro-
nizado conforme a legis-
lação para o transporte 

escolar, foram projetados 
para operar em zonas ru-
rais e também são equipa-
dos com cadeira de rodas, 
cintos de segurança e câ-
mera de ré, por exemplo.
A conquista se deu jun-
to ao Ministério da Edu-
cação, por meio do pro-
grama “Caminho da 
escola” do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvol-
vimento da Educação) 
e tem como objetivo re-
novar a frota de veículos 
escolares, garantir se-

gurança e qualidade ao 
transporte dos estudantes 
e contribuir para a redu-
ção da evasão escolar.
O Prefeito Marcelo Va-
queli ressaltou a im-
portância desses novos 
micro-ônibus, “Nossa 
educação merece atenção 
especial, pois os jo-
vens e as crianças
 do nosso município são 
o futuro de nossa na-
ção, estudar é o melhor 
caminho para ser um 
bom cidadão”, finalizou.
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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

Onde vivem os animais

Os animais vivem apenas onde podem sobreviver. Isso recebe o nome de habitat. De 
todos os seres vivos, o ser humano é o único animal que consegue se adaptar a qual-
quer lugar, do pólo norte ao Deserto do Saara.
América do Norte
Águia, alce, bisão, castor, condor, crocodilo, esquilo-americano, lince, lobo, peru-sel-
vagem e urso branco.
América do Sul
Anta, arara, capivara, lobo-guará, lhama, onça, preguiça, tamanduá-bandeira e tatu.
Europa
Cabrito-montanhês, cavalo-selvagem, cegonha, falcão, javali, lebre, lontra, marmota, 
ouriço, pato-selvagem, porco-espinho e raposa.
África
Avestruz, chacal, chimpanzé, elefante, girafa, gorila, hiena, hipopótamo, leão, leopar-
do, rinoceronte e zebra.
Antártida
Leão marinho e pingüim
Ásia
Antílope-indiano, camelo, elefante-asiático, faisão, leopardo-negro, orangotango, pan-
da-gigante, pavão, raposa-polar, rinoceronte-asiático e tigre.
Oceania
Canguru, cisne-negro, coala, diabo-da-Tasmânia, elefante-marinho e ornitorrinco

Humor

Por que os homens gostam de cachorros

Por que alguns homens têm cachorros ao invés de esposa?
1º.) Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro fica ao 
recebê-lo
2º.) Cachorros não reclamam se você os chama pelo nome de outros cachorros.
3º.) Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4º.) Os pais dos cachorros nunca vê nos visitar.
5º.) Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argumentar.
6º.) Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos para sair 
vinte e quatro horas por dia.
7º.) Cachorros acham engraçado quando você está bêbado.
8º.) Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9º.) Um cachorro nunca irá lhe acordar à noite para perguntar:
“Se eu morresse, você irá arrumar outro cachorro?”
10º.) Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e dá-lo para outras pes-
soas.
11º.) Um cachorro deixará você colocar uma coleira nele sem te chamar de pervertido.
12º.) Se um cachorro sente o cheiro de outro cachorro em você, ele não ficará bravo, 
ele apenas achará interessante.
13º.) Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14º.) Se um cachorro vai embora, ele não leva metade das suas coisas. 
Teste da verdade: Tranque sua esposa e seu cachorro no porta-malas do seu carro. De-
pois abra o porta-malas e veja qual dos dois estará mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Nunca é tarde para resgatar um relacionamento em que houve uma afeição sincera 
de ambas as partes. Desde que exista uma vontade verdadeira, pessoas que passa-
ram muito tempo afastados podem voltar a se entender e a ficar juntas. No entanto, 
o sucesso desse propósito exige humildade para dar o primeiro passo, conscientes de 
contribuição pessoal para a situação, capacidade para esquecer o passado e disposição 
para aceitar as diferenças individuais. Atitudes que precisam ser mantidas em todos os 
momentos. Pois como diz o velho ditado: De boas intenções o inferno está cheio.
***
Reza uma lenda que um monge, próximo da idade para se aposentar, precisavas encon-
trar um sucessor. Entre seus discípulos, dois já haviam dado mostras de que eram os 
mais aptos, mas apenas um poderia sucedê-lo. Para sanar as dúvidas, o mestre lançou 
um desafio para colocar a sabedoria dos dois a prova. Ambos receberam alguns grãos 
de feijão que deveriam colocar entro dos sapatos, para então empreenderem a subida 
de uma grande montanha. Dia e hora marcados, começa a prova. Nos primeiros qui-
lômetros, um dos discípulos começou a mancar. No meio da subida, parou e tirou os 
sapatos. As bolhas em seus pés já sangravam causando-lhe imensa dor. Por causa disso 
ficou para trás, observando seu oponente sumir de vista. Prova encerrada todos volta-
ram ao pé da montanha para ouvirem do monge o óbvio anúncio. Após os festejos, o 
derrotado aproximou-se e perguntou ao vencedor como é que havia conseguido subir 
e descer com os feijões nos sapatos e ele respondeu:
- Antes de colocá-los nos sapatos, eu os cozinhei. Foi a resposta. Carregando feijões ou 
problemas, há sempre um jeito mais fácil de levar a vida. Problemas são inevitáveis. 
Já a duração do sofrimento é você quem determina. Aprenda a cozinhar seus feijões.

Pensamentos

O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar ela ri.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
Onde existe vontade, existem os meios.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir o dever.
Gotas de chuva gostam de se aliar as tempestades.
Bom em tudo, bom em nada.
Não faça aos outros aquilo que não queres que te façam.
Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.
Todo amor é eterno, se não era eterno, não era amor.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
Somos formados e talhados pelo que amamos.
A felicidade consiste em fazer o bem.
A filosofia de um século é o senso comum do próximo.
Permita que eu escute a mim e não aos outros.
Somente o amor pode juntar duas almas em um só coração.

Atletas de Taubaté
participam da 58ª edição 

dos Jogos Regionais

Começou na última quar-
ta-feira, dia 2 de julho, em 
Caraguatatuba, a 58ª edi-
ção dos Jogos Regionais. 
Taubaté participa da com-
petição com cerca de 450 
componentes, incluindo 
atletas e equipe de apoio.
No total, são 24 moda-
lidades que estão sendo 
disputadas pelas cidades 
das regiões do Vale do Pa-
raíba, Litoral Norte, Ser-
ra da Mantiqueira e Alto 
Tietê, que pertencem à 
segunda região esportiva 
do Estado de São Paulo.
Taubaté disputa em todas 
as modalidades, exceto 
na Ginástica Artística Fe-
minina. No ano passado 
o município travou uma 
disputa acirrada com Jaca-
reí e ficou em 4º lugar na 
classificação geral, supe-
rando a posição de 2012, 
quando ficou em sétimo.
O secretário de Esportes 
e Lazer, Cláudio Brazão 
(Macaé), se mostra con-

fiante com o trabalho que 
vem sendo realizado du-
rante o ano, com ótimos 
resultados conquistados 
em competições nacionais 
e até mesmo em disputas 
internacionais. “O objetivo 
deste ano é disputar o ter-
ceiro lugar com Jacareí”.
Resultados – No resultado 
parcial, Taubaté segue em 
2º lugar na competição, 
com 28 pontos, um pon-
to de diferença de Jaca-
reí, que está em terceiro. 
Tanto na capoeira quanto 
no atletismo, o municí-
pio encerrou a compe-
tição em terceiro lugar.
Os paratletas do projeto 
Esporte para Todos tive-
ram ótimas conquistas no 
atletismo: 23 medalhas de 
ouro, duas de prata e uma de 
bronze. A equipe segue na 
disputa pela natação PCD.
Nos esportes de alto ren-
dimento, o handebol 
masculino ganhou com 
tranquilidade de Guara-

rema por 41 a 8 e segue 
na liderança do Grupo A.
Já o vôlei masculino, der-
rotou os anfitriões no últi-
mo domingo por 2 sets a 
0, com parciais de 25/13 
e 25/11. A equipe disputa 
um clássico nesta segunda-
feira, dia 7, quando pega o 
vizinho São José dos Cam-
pos pelas quartas de final.
O futsal masculino tam-
bém não deixou por me-
nos e goleou o Suza-
no nesta segunda-feira, 
garantindo a vaga para 
a semifinal. Os tauba-
teanos ainda aguardam 
os resultados para sa-
ber quem será o pró-
ximo adversário.
Os Jogos Regionais é 
uma realização da Secre-
taria de Esporte, Juven-
tude e Lazer do Estado 
de São Paulo e esta é a 
6ª vez que Caraguatatuba
 sedia o evento. A 
competição segue 
até o dia 12 de julho.
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EMTU/SP leva Central
Móvel de Atendimento

ao Passageiro
Especial à Caçapava

Sesc Taubaté abre
inscrições para crianças 
no Programa Curumim

Programação de Festa 
dos 309 anos de Pinda

Paulo Miranda
solicita criação de áreas 
para prática de slackline 

em Taubaté

CCR NovaDutra realiza 
workshop para apresentar 
os benefícios do uso das 

misturas asfálticas mornas

Discotecagem é tema de
oficina no Sesc Taubaté

A EMTU/SP por meio do 
Centro de Atendimento 
ao Passageiro Especial 
(CAPES), responsável 
pelo fornecimento da Car-
teira de Identificação do 
Passageiro Especial (CI-
PES), irá disponibilizar 
no dia 10/07, uma central 
móvel de atendimento ao 
passageiro especial no 
município de Caçapava.
O “CAPES Móvel” aten-
derá a população com 
informações sobre a con-
cessão de gratuidade às 
pessoas com deficiência 
no transporte público in-
termunicipal. O atendi-
mento estará disponível 
das 10 às 16h na Praça 
da Bandeira, situada na 

Atingindo anualmente cer-
ca de 3.500 inscritos em 
unidades do Sesc no estado 
de São Paulo, as atividades 
do programa Curumim no 
Sesc Taubaté completam 
25 anos, e a partir do dia 
8 de julho abre as inscri-
ções para o 2º semestre.
O Curumim é um progra-
ma de educação não formal 
que visa o desenvolvimen-
to integral das crianças de 
7 a 12 anos, realizando ati-
vidades que estimulam o 
desenvolvimento corporal 
e intelectual, a busca da 
autonomia, a convivência 
com o outro e a cidada-
nia, oferecendo aos par-
ticipantes a oportunidade 
de interagir por meio de 
atividades lúdicas, apri-
morando suas capacida-
des de sociabilização, de 
expressão e de percepção.
As inscrições podem ser 
feitas até o dia 9/07, das 
11h às 13h e das 17h45 
às 19h; e dias 12 e 13, das 
14h30 às 17h. As ativida-
des do Programa se reini-
ciam no dia 15 de julho.
Gabriel Aparecido Gon-
çalves, de 9 anos, partici-
pa do Curumim desde os 
7, e conta que fez muitos 
amigos e que mudou sua 
educação. O irmão dele, 
Vinícius Aparecido Gon-
çalves, de 11 anos, en-

O vereador Paulo Miranda 
(PP) sugeriu ao prefeito de 
Taubaté a criação de áreas 
para prática do esporte sla-
ckline em praças e parques 
da cidade. A sugestão foi 
enviada ao Executivo por 
requerimento, aprovado 
pela Câmara Municipal.
Segundo Miranda, com 
o rápido crescimento do 

Utilização de nova alter-
nativa gera menos impac-
to ao meio ambiente nas 
obras de recuperação do 
pavimento na Via Dutra.
O Centro de Pesquisas Ro-
doviárias da CCR Nova-
Dutra realiza, nesta quin-
ta-feira (10/7), o workshop 
“Asfalto Morno”, na Sede 
da Concessionária, locali-
zada no km 184,3 da Via 
Dutra, na pista sentido Rio 
de Janeiro, em Santa Isa-
bel (SP). O evento acon-
tecerá das 10h às 12h30 e 
reunirá diversos segmen-
tos ligados à pavimenta-
ção: usinas e distribuido-
res de asfalto, construtoras 
e fabricantes de aditivos.
Com a crescente preocu-
pação ambiental, a CCR 
NovaDutra vem desen-
volvendo pesquisas que 
proporcionam atividades 
mais sustentáveis, princi-
palmente para a prática de 
aplicação de pavimentos. 
A utilização de misturas 

O Sesc Taubaté realiza 
as quintas e sextas-fei-
ras de julho a oficina “Do 
Vinil às Batidas Eletrô-
nicas”. Ministrada por 
Jeferson Scratchj (Dj Je-
ferson), a oficina acontece 
das 16h às 19h, nos dias 
10, 11, 17, 18,24 e 25. 
Jefferson Scratch ini-
ciou sua trajetória como 

Avenida Coronel Mano-
el Inocencio, s/n, Centro.
CAPES nas regiões me-
tropolitanas de São Paulo
O Centro de Atendimento 
ao Passageiro Especial fun-
ciona desde setembro de 
2000 na Região Metropo-
litana de São Paulo. A pri-
meira unidade, o CAPES 
Sul, tem capacidade para 
cerca de 450 atendimentos 
por dia. Em julho de 2008 
foi inaugurado o CAPES 
Leste, com capacidade 
de 300 atendimentos/dia.
Em Campinas o serviço 
foi implantado em ja-
neiro de 2009 com 
capacidade de 100 aten-
dimentos por dia. Em São 
José dos Campos está em 

trou no programa aos 8, 
e diz: “Aprendi a convi-
ver com outras pessoas e 
a dividir. Gosto muito de 
estar aqui, queria mais”.
O programa Curumim 
acontece de terça a sex-
ta-feira, das 7h30 às 11h, 
para a turma da manhã, 
com 50 vagas, e das 14h 
às 17h30, para a turma da 
tarde, com 100 vagas. As 
crianças inscritas partici-
pam de atividades espor-
tivas e aquáticas, jogos, 
gincanas, atividades de 
música, teatro, dança, in-
ternet, oficina de trabalhos 
manuais, horta, culinária 
infantil, leitura, contações 
de histórias, incluindo 
o tempo livre, o lanche/
refeição e o momento
 de ações de promoção 
da saúde, além das ro-
das de bate papo inicial 
e final, tudo com muita 
brincadeira e diversão.
Dessa forma, o programa 
Sesc Curumim segue tra-
balhando com o conceito 
de comunidade educativa, 
a fim de promover refle-
xões e ações que refor-
çam a corresponsabilidade 
de todos na educação de 
crianças e adolescentes.
Diferentemente do 
ambiente escolar, as 
atividades do Sesc 
Curumim acontecem em 

esporte na cidade e a uti-
lização de áreas inade-
quadas pelos pratican-
tes, há necessidade de se 
instituírem espaços es-
pecíficos para a prática.
“É preciso considerar que 
os esportistas utilizam-
se de árvores, algumas 
delas centenárias, como 
base de fixação, e essas 

asfálticas mornas reduz 
o consumo energético e a 
emissão de poluentes ge-
rados neste tipo de obra.
Usinado em temperaturas 
em torno de 30 °C mais 
baixas que as convencio-
nais, o asfalto morno con-
some menos combustíveis. 
Além disso, a diminuição 
da temperatura de usina-
gem proporciona melho-
res condições de trabalho 
aos profissionais que atu-
am na produção do asfalto.
As misturas asfálticas 
mornas já foram testadas 
no km 225 da ViaDutra, 
na região de Guarulhos 
(SP). A partir de agos-
to, a aplicação aconte-
ce em toda a rodovia.
De acordo com a Coor-
denadora do Centro de 
Pesquisas Rodoviárias da 
CCR NovaDutra, Valéria 
Cristina de Faria, o ob-
jetivo da iniciativa é dis-
seminar conhecimento a 
respeito das misturas as-

DJ há 20 anos e sua 
experiência tem re-
sultado uma série de 
oficinas em que apre-
sentam o universo da 
discotecagem e sua his-
tória desde o início 
dos anos 60 até os 
dias atuais com as
 modernas tecnologias 
utilizadas pelos prin-

funcionamento, desde 
maio de 2013, a unidade 
que atende o Vale do Pa-
raíba e o Litoral Norte, 
também com capacidade 
diária para 100 atendi-
mentos e que, até maio, 
atendeu a 2.820 pessoas.
Todos os postos do CA-
PES fornecem aos usuá-
rios a concessão da gratui-
dade por meio da CIPES 
que é emitida somente 
aos usuários que se en-
quadram nas categorias de 
deficiências físicas, visu-
al, mental e auditiva, que 
tenham sua capacidade 
de trabalho comprometi-
da, além de usuários com 
doenças orgânicas como 
HIV e tumores malignos.

todos os espaços: qua-
dras e ginásio esportivo, 
piscina, jardins, comedo-
ria, oficinas artísticas e 
exposições, além de am-
bientes externos. Tam-
bém são realizados pas-
seios e visitas em espaços 
públicos ou privados.
Silvana de Fátima Apa-
recida Gonçalves, mãe 
do Gabriel e do Vinícius, 
relata: “Eles adoram. Até 
sem escola pode ficar, 
mas sem Curumim, não. 
Pode estar doente, pode 
estar chovendo, eles sem-
pre querem vir”. Silvana 
tem uma filha de 22 anos 
que também participou do 
programa quando criança, 
e pretende colocar a ou-
tra filha de 3 anos assim 
que puder. “Aqui eles são 
muito diferentes de dentro 
de casa. Aqui são com-
panheiros, adoram aju-
dar os outros”, completa.
Para a inscrição, são ne-
cessários: RG do respon-
sável, cópia do RG ou 
certidão de nascimento da 
criança, cópia do compro-
vante de endereço e uma 
foto 3x4 atual. A criança 
deve ter 7 anos completos, 
ou completar 13 anos no 
ano seguinte. Mais infor-
mações pelo telefone: (12) 
3634.4032 ou pelo email@
t auba te . sescsp .o rg .b r

podem ser danificadas”, 
alertou o parlamentar.
Outra reivindicação de 
Paulo Miranda para o se-
tor esportivo, encaminha-
da ao prefeito, é o for-
necimento de agasalho 
com o brasão e o nome 
de Taubaté aos atletas e 
paratletas que participam 
de competições oficiais.

fálticas mornas. “Vamos 
apresentar os resultados de 
um estudo desenvolvido 
em parceria com a Univer-
sidade de São Paulo (USP) 
e com o apoio da Agência 
Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT). A 
ideia é destacar a tecnolo-
gia, desde a usinagem até 
a aplicação da mistura na 
pista e, principalmente, 
os benefícios ambientais 
e laborais trazidos pelo 
asfalto morno”, explica.
A aplicação do asfalto 
morno na Via Dutra tam-
bém vai reforçar a atua-
ção do Programa Estrada 
Sustentável, patrocinado 
pela CCR NovaDutra na 
categoria ouro e que tem 
por objetivo desenvol-
ver práticas sustentáveis 
para o sistema formado 
pela rodovia Presiden-
te Dutra, principal eixo 
que liga as duas maiores 
economias do Brasil: São 
Paulo e Rio de Janeiro.

cipais DJs do mundo.
As inscrições devem ser 
feitas gratuitamente na 
Central de Atendimento. 
As vagas são limitadas. 
A atividade integra a
 programação espe-
cial do projeto Ouvi no 
Vinil, que traz ícones mu-
sicais que marcaram os 
anos 80 com música, dan-
ça e oficinas, e faz parte do 
programa socioeducativo 
Juventudes, destinado a jo-
vens de 13 a 24 anos, tendo
 como objetivo a convi-
vência, a troca de conheci-
mento e experiências cul-
turais, abordando diversas 
linguagens, como músi-
ca, teatro, dança, cultura 
digital, educação para a 
sustentabilidade, lite-
ratura, teatro e cinema.
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Obras estão sendo
realizadas em

Redenção da Serra

E os trabalhos de manu-
tenção e melhorias nas 
estradas rurais do muni-
cípio continuam. Dessa 
vez as obras estão sendo 
realizadas na estrada do 
Bairro de Cima, e está 
próxima da fase de con-
clusão dos serviços, ao 
total foram 4 Quilô-
metros de melhorias.
Após a conclusão da obra 
no Bairro de Cima, a equipe 

A ubatubense Jussara Oli-
veira dos Santos, 16 anos, 
faturou a medalha de prata 
no salto em altura nos Jo-
gos Regionais 2014, que 
estão em andamento na 
cidade de Caraguatatuba. 
Estudante da E.E Cap. 
Deolindo, a jovem com-
pete também pela equipe 
de vôlei e está radiante
 com o feito alcan-
çado no atletismo.
“Não sei nem o que dizer. 
Estou sem palavras para 
expressar a minha felicida-
de”, disse a competidora. 
O evento acontece até 

dará o ponta pé inicial nas 
obras no bairro da Lagoa, 
o qual serão recuperados 
8 quilômetros de estrada.
O Bairro de Cima foi 
uma das estradas o 
qual foi mais modifi-
cada. Foram realizadas 
suavizações nos barran-
cos, inserção de linhas 
de tubo, e toda estrada 
está feita em solo brita.
Além desses trabalhos 

este sábado, dia 12 de 
julho, e conta com cen-
tenas de esportistas 
das cidades da região.
A delegação de Ubatu-
ba está nas disputas com 
160 atletas, que compe-
tem em 24 modalidades 
diferentes, e avançou 
às fases finais no fute-
bol feminino e mascu-
lino, no basquete fe-
minino e na bocha.
58º Jogos Regionais
O 58º Jogos Regio-
nais é uma realização 
da Secretaria de Esporte, 
Juventude e Lazer do Es-

que estão sendo realiza-
das outras estradas rurais 
de Redenção da Serra 
já receberam melhorias. 
O prefeito está trabalhando 
para proporcionar o me-
lhor ao povo redencense.
Informações, solicitações 
ou sugestões podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282.

tado de São Paulo em par-
ceria com o Governo Mu-
nicipal de Caraguatatuba.
Atletas de municípios do 
Vale do Paraíba, Litoral 
Norte, Serra da Manti-
queira e parte da grande 
São Paulo (2ª região es-
portiva do Estado de São 
Paulo) competem em 24 
modalidades esportivas, 
entre elas Atletismo, Atle-
tismo PCD, Basquetebol, 
Biribol, Bocha, Capo-
eira, Ciclismo, Damas, 
Futebol, Futsal, Ginás-
tica Artística, Ginástica 
Rítmica, Handebol, 
Judô, Karatê, Malha, 
Natação, Natação PCD, 
Taekwondo, Tênis, Tê-
nis de Mesa, Vôlei de 
Praia, Voleibol e Xadrez.
Nesta edição do evento, 
serão também inseridas as 
modalidades extras: Beach 
Soccer, Futebol de 
Mesa, Rugby Beach, 
Stand up e Futevôlei.

Atleta ubatubense
fatura medalha em
Jogos Regionais 

Desafio das 28 Praias 
agita Ubatuba

O Desafio de Revezamen-
to 28 praias contou com 
900 inscritos e agitou a 
costa sul da cidade de Uba-
tuba no último domingo.
A largada aconteceu às 
7:30 horas na região da 
Tabatinga e a corrida de 40 
km passou por praias des-
lumbrantes, trilhas fecha-
das, estradas bucólicas de 
terra e trechos de asfalto. 
Distribuídos nas catego-
rias Solo, Dupla, Trio, 
Quarteto, Quinteto e Sex-
teto, os participantes vie-
ram de diferentes partes 
do país e cruzaram a linha 
de chegada na praia Dura, 
por volta de 11 horas.
O evento movimentou 

a região sul, aquecendo 
a rede hoteleira e res-
taurantes, além de gerar 
postos de trabalho nas 
comunidades tradicionais 
da Caçandoca e da praia 
Grande do Bonete, que 
tiveram seus territórios 
percorrido pelos atletas.
O investimento em even-
tos esportivos é uma 
das ações da Secreta-
ria de Turismo para 
combater a sazonalida-
de da baixa temporada. 
Segundo Sergio Cari-
bé, secretário de Tu-
rismo e vice-prefei-
to, esse tipo de público
 promove o aquecimento 
do turismo, consume servi-

ços, gera renda e promove 
o bem estar proporciona-
do pela pratica esportiva. 
“Ubatuba é o cená-
rio perfeito para rece-
ber eventos dessa na-
tureza”, afirma Caribé.
O secretário ainda fez 
questão de entregar a 
premiação da compe-
tição aos vencedores, 
apontada pelos atletas 
como a mais bela prova 
de revezamento do país. 
Caribé também agrade-
ceu a empresa Runner 
pela parceria bem-vinda 
e vitoriosa neste evento 
que, seguramente, entra 
para ficar no calendá-
rio turístico da cidade.


