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A GAzetA dos Municípios

Caçapava já tem
garantidas 25 medalhas 

nos Jogos Regionais

Férias animadas
em Taubaté no

Sítio do Picapau
Amarelo

As porteiras continuam 
abertas para mais um fi-
nal de semana anima-
do no Museu Histórico, 
Folclórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato, conhe-
cido como Sítio do Pica-
pau Amarelo, local onde 
as crianças podem brin-
car, aprender e se divertir.
Para sábado e domingo, 
dias 12 e 13 de julho, a 

Os atletas caçapavenses 
estão fazendo bonito nos 
Jogos Regionais 2014 dis-
putados em Caraguatatuba.
Eles já conquistaram 
um total de 25 medalhas 
(oito de ouro, oito de 
prata e nove de bronze) 
no atletismo (feminino 
e masculino) e ciclismo 
(feminino e masculino).
Os times de futebol femi-
nino de campo e voleibol 
feminino também obtive-
ram medalhas de bronze. 

programação será a se-
guinte: 09h às 17h – pre-
sença dos personagens da 
Turma do Sítio do Pica 
Pau Amarelo; 11h e 16h 
– Teatro Infantil com a 
Turma do Sítio e a peça 
“Gramaticando”, com as 
senhas devendo ser reti-
radas 30 minutos antes 
do início da apresentação.
Ainda na programação 

Com estes resultados, a ci-
dade já obteve dois troféus 
de segundo lugar e ou-
tros três de terceiro lugar.
A equipe de futebol fe-
minino obteve classifica-
ção para os Jogos Aber-
tos do Interior Horácio 
Baby Barioni, que acon-
tecem em novembro em 
Bauru. As vitórias ob-
tidas colocaram Caça-
pava no oitavo lugar 
da classificação geral.
Caçapava está represen-

do dia 12, sábado, das 14 
às 16h, acontece a Ofici-
na Pedagógica com Psiu 
e Cia, enquanto que no 
dia 13, domingo, tam-
bém no mesmo horário, 
a Oficina Pedagógica fica 
por conta da Tia Alegria.
O Sítio do Pica Pau Ama-
relo fica à Av. Monteiro 
Lobato, s/nº. na Chácara 
do Visconde, em Taubaté.

tada por 230 atletas nos 
jogos que começaram 
na quinta-feira, 3, e ter-
minam no sábado, 12.
No total, 42 municípios da 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
da Grande São Paulo par-
ticipam da 58ª edição dos 
jogos. O Município de Ca-
çapava, por meio da secre-
taria de cultura, esporte e 
lazer, dá total apoio logís-
tico aos atletas (incluindo 
treinamentos e transporte).

Tremembé participa do 
58° Jogos Regionais 
em Caraguatatuba

Na última quarta feira 
(02), foi dada a abertura 
oficial do 58° Jogos Re-
gionais que ocorre na ci-
dade de Caraguatatuba-SP, 
envolvendo 42 cidades, 
incluindo Vale do Para-
íba, Litoral Norte, Serra 
da Mantiqueira e par-
te da grande São Paulo, 
formando assim a 2ª re-
gião esportiva do Estado.
Os 58º Jogos Regionais 
contam com atletas en-
tre 15 a 50 anos de idade, 
tendo 24 modalidades es-
portivas, dentre elas Atle-
tismo, Atletismo PCD, 
Basquetebol, Biribol, Bo-
cha, Capoeira, Ciclismo, 
Damas, Futebol, Futsal, 
Ginástica Artística, Gi-
nástica Rítmica, Hande-
bol, Judô, Karatê, Malha, 
Natação, Natação PCD, 
Taekwondo, Tênis, Tênis 
de Mesa, Vôlei de Praia, 
Voleibol e Xadrez. Nesta 
edição do evento, serão 
também realizadas com-
petições nas modalidades 
extras: Beach Soccer, Fu-
tebol de Mesa, Rugby Be-
ach, Stand up e Futevôlei.
Tremembé é uma cidade 
que sempre esteve presen-
te nas edições dos Jogos, 
levando para o município 
várias conquistas e me-
dalhas. Este ano a cidade 
conta com uma equipe de 

30 competidores para re-
presentar o município nas 
modalidades Atletismo e 
Karatê da segunda divisão.
Nossos competidores já 
começam a trazer as pri-
meiras medalhas, confira 
abaixo a lista completa:
Masculino (2º Lugar Geral)
Amilton Ramos de Olivei-
ra – Decatlon – 1º Lugar
Joilson Alves de Macedo – 
400 s/ Barreiras – 1º Lugar
Joilson Alves de Ma-
cedo – 5km Marcha 
Atletica – 1º Lugar
Luciano Apareci-
do dos Santos – 400 
metros – 1º Lugar
Rafael de Almei-
da – Lançamento do 
Martelo – 3º Lugar
Ian Monteiro David – Sal-
to em altura – 3º Lugar
Ian Monteiro David – 110 
s/ Barreiras – 3º Lugar
Ian Monteiro David 400 
s/Barreiras – 3º Lugar
Diego Romulo Gardelli – 
Salto em Altura – 3º Lugar
Diego Romulo Gardelli, 
Joilson Alves de Ma-
cedo, Luciano Apare-
cido dos Santos e João 
Felipe – Revezamen-
to 4 x 400 – 2º Lugar
Diego Romulo Gardelli, 
Joilson Alves de Mace-
do, Gustavo Cardoso e 
João Felipe – Reveza-
mento 4 x 100 – 2º Lugar

Feminino (4º lugar Geral)
Bianca Isabela de Araujo 
– 100 Metros – 3º Lugar
Stephany Yara de Sou-
za Pacheco – Salto 
em Altura – 3º Lugar
Stephany Yara de Sou-
za Pacheco – 100 s/
Barreiras – 3º Lugar
Stephany Yara de Sou-
za Pacheco – 400 s/
Barreiras – 3º Lugar
Priscila da Cruz Ama-
ral – 3km Marcha 
Atletica – 1º Lugar
Yasmin Aparecida de 
Souza Pacheco – 400 
Metros – 3º Lugar
Bianca Isabela de Araujo, 
Stephany Yara de Souza 
Pacheco, Priscila da Cruz 
Amaral e Yasmin Apa-
recida de Souza Pache-
co – 4×100 – 3 º Lugar
Bianca Isabela de Araujo, 
Stephany Yara de Souza 
Pacheco, Priscila da Cruz 
Amaral e Yasmin Apa-
recida de Souza Pache-
co – 4×400 – 3 º Lugar
“Quero parabenizar todos 
atletas que representaram 
nossa cidade nos Jogos 
Regionais, vocês são or-
gulho para nossa querida 
Tremembé. Em breve te-
remos um Centro Espor-
tivo digno para uma me-
lhor preparação por parte 
dos atletas” – finaliza o 
prefeito Marcelo Vaqueli.

“Shows na Praça” traz
sertanejo e música

internacional
O projeto “Shows na Pra-
ça”, já tradicionalmente 
desenvolvido pela Pre-
feitura de Taubaté, traz 
neste final semana dife-
rentes estilos musicais.
No sábado, dia 12 de ju-
lho, na Praça da Eletro às 
20h, se apresenta o mú-
sico Rolando no show 

“Rolando um Som”, com 
as mais variadas músicas 
internacionais. No do-
mingo, dia 13, às 9h30, é 
a vez da Praça Vila Rica 
receber a dupla Tamaré e 
Taguari, com o Sertanejo 
Raiz e, às 20h do mesmo 
dia, novamente na Praça 
da Eletro, o cantor André 

Toledo se apresenta com 
o estilo Sertanejo Jovem.
As atrações são gratuitas 
e abertas ao público em 
geral. O projeto “Shows 
na Praça” é desenvolvi-
do em três locais da ci-
dade: praças Vila Rica, 
Dom Epaminondas e 
Monsenhor Silva Barros.
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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 origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 
Uma solteirona descobriu que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que 
fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse 
ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há uma semana e ficou grávida 
só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca 
deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia 
perdido uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

12ª Mostra de Teatro de 
Taubaté tem Abertura
Oficial e programação

Com inscrições encerra-
das, a 12ª Mostra de Te-
atro de Taubaté terá sua 
abertura oficial no dia 15 
de julho, terça-feira, com 
programação gratuita no 
Teatro Metrópole. A aber-
tura traz como convida-
do especial o Grupo Boa 
Companhia, de Campinas, 
que se apresenta às 20h 
com o premiado espetá-
culo “Primus”, com Di-
reção de Verônica Fabrini 
e comemorando 15 anos 
em cartaz. Em seguida, às 
21h, acontece a exibição 
do documentário “Maca-
cos me mordam”. Ainda 
no dia 15, das 9h às 12h, 
acontece no Metrópole 
a oficina “Na Batida da 
Evolução”, ministrada pe-
los próprios atores da Boa 
Companhia, com 20 vagas 
para pessoas acima de 16 
anos e inscrições gratui-
tas feitas no mesmo dia.
A Mostra é um even-
to tradicional na cida-
de e tem como objetivo 
apoiar e incentivar os 
grupos da classe teatral 
da cidade, valorizando 
as artes cênicas e seus 
artistas. Participam ape-
nas grupos e companhias 
de teatro independentes, 
profissionais e amado-
ras de Taubaté, sendo 
aceito apenas um tra-
balho por grupo e não 
pode ter sido apresenta-
do em edições anteriores 
do evento. Cada grupo 
recebe um cachê de par-
ticipação no valor bruto 
de R$ 1.190,47, sujei-

to aos descontos legais.
O grupos teatrais entram 
em cena entre os dias 26 
de julho e 04 de agosto 
de 2014, com apresenta-
ções no Teatro Metrópo-
le, sempre às 20 horas.
P r o g r a m a ç ã o :
26/07 – Sábado
Infantil: A Menina 
que Engoliu um Caro-
ço de Abacate Podre
I n c e n d i a r t e
Direção: Lui-
ziana Malheiros
Recomendação etá-
ria: acima de 2 anos
27/07 - Domingo
I n f a n t o / J u v e -
nil: Era Outra Vez
Teatro Laborató-
rio Fêgo Camargo
Direção: Denilson Campos
R e c o m e n d a -
ção etária: 10 anos
28/07 - Segunda
Infantil: O Prín-
cipe e o Dragão
Truões Produ-
ções Artísticas
Direção: Fabricando Arte
Recomendação etá-
ria: acima de 2 anos
29/07 - Terça
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
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
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
Adulto: A Mor-
te tem 2 Suspeitos
Grupo Triskelion
Direção: Gui-
lherme Martins
R e c o m e n d a -
ção etária: 12 anos
02/08 - Sábado
Infantil: A Bela 
A d o r m e c i d a
Grupo Teatral Camarim
Direção: Duda Mattos
Recomendação etá-
ria: acima de 2 anos
03/08 - Domingo
Infantil: João e o Pé de Feijão
Trupe Contos & Fuxicos
Direção: A Trupe
Recomendação etá-
ria: acima de 2 anos
04/08 - Segunda
Infantil: Gramaticando
Grupo Tea-
tral Pirlimpimpim
Direção: Renata Baptista
Recomendação etá-
ria: acima de 2 anos
A novidade este ano é 
que o ingresso será soli-
dário para todas as apre-
sentações, com produtos 
de limpeza ou de higie-
ne a serem revertidos ao 
FUSSTA (Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté).
Maiores informações 
estarão disponíveis 
pelo site da Prefeitura: 
www.taubate.sp.gov.br.
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Domingo tem espetáculo 
e oficina para crianças no 

Sesc Taubaté

Paratriathlon: Tiago Santos 
conquista duas pratas nos 

Jogos Regionais de
Caraguá

O Sesc Taubaté apresen-
ta, no próximo domin-
go, dia 13, o espetáculo 
João e Maria, com a Cia 
Le Plat du Jour, às 11h.
Contada num palco gira-
tório que traz um inven-
tivo cenário de retalhos 
de tecido, a peça retrata 
duas aves, Bicudinha e Bi-
cudona, que querem mu-
dar do ramo do “avoar” 
para o ramo do “cantar”. 
As narradoras da história 
encontram-se em apuros 
por causa do desmatamen-
to e querem ir embora da 
floresta. Os irmãos J.M. 
e M.J. são vítimas da po-

Medalhas vieram nos 50 
metros livres e 100 me-
tros borboleta; compe-
tidor agora se prepara 
para provas de ciclismo
O paratleta Tiago Santos 
conquistou duas medalhas 
de prata nos Jogos Regio-
nais de Caraguatatuba na 
manhã dessa quarta-feira, 
9. As conquistas vieram 
nos 50 metros livres e 
nos 100 metros borboleta.
Depois de voltar do Mun-
dial Paratriathlon de Chi-
cago, nos Estados Uni-
dos, o competidor optou 
por descansar por uma 

breza porque o pai, um bo-
neco lenhador com nome 
onomatopéico não sabe 
plantar, só sabe cortar. A 
comida está acabando e a 
Madrasta irritada ordena 
ao Pai que os levem para a 
floresta assim eles não vol-
tariam nunca mais. Com a 
ajuda das aves, os irmãos 
J.M. e M.J. que conseguem 
se salvar da bruxa Meméia 
e voltam para casa depois 
de uma grande aventura.
Após a apresentação, que 
faz parte do projeto A Ima-
ginação Começa às 11h, 
acontece a oficina Rati-
nho Ligeiro, do projeto 

semana para se recuperar 
da ‘maratona’ de treinos 
e competições que fez 
nos últimos dois meses.
“Estou feliz por por es-
sas duas medalhas e 
ajudar minha cidade a 
pontuar nos Jogos Regio-
nais”, comemorou o Tia-
go, atual quinto coloca-
do no Ranking Mundial. 
“Agradeço a todos meus
 parceiros e agora é fo-
car ainda mais o segun-
do semestre”, completou.
Ainda nesse mês de julho, 
o taubateano disputará o 
Campeonato Paulista de 

Lá em Casa, que promo-
ve ideias e alternativas 
para pais e filhos brinca-
rem em casa, explorando 
diferentes linguagens e 
materiais, com constru-
ções simples de jogos e 
brinquedos ou receitas fá-
ceis. Para crianças acom-
panhadas de responsável.
A IMAGINAÇÃO 
COMEÇA ÀS 11h
João e Maria
Com a Cia Le Plat du Jour
Dia 13, às 11h. Grátis
Lá em Casa - Ofici-
na: Ratinho Ligeiro
Dia 13, às 11h30. Va-
gas limitadas. Grátis

Paraciclismo e em agosto 
terá pela frente o Brasilei-
ro da modalidade, que será 
realizado em Penha – SC.
O paratleta Tiago San-
tos tem o apoio da Top 
10 Comunicação Espor-
tiva, UNITAU, Secreta-
ria de Esportes e Lazer 
de Taubaté, Body Action 
Sport Nutrition, Bal-
tazar Bananas, Espaço 
Equilybrio, Equipe Es-
porte Para Todos, Overall 
Nutrition Center, Ophicina 
do Corpo, Rofmann Xco, 
Specialized, Proshock e 
Taubaté Country Club.

Final de semana com muitas 
atividades no Parque o Itaim 

em Taubaté

Escola do Trabalho da
Gurilândia em Taubaté tem 

89 vagas para cursos
profissionalizantes

Tremembé conquista 
dois Micro-ônibus
escolares novos

Prefeito de Tremembé 
assina convênio para 

asfalto na Avenida
Rodolfo de Bonna no 

Canaã

Prosseguindo com ativi-
dades especiais do mês 
de férias, o Parque Mu-
nicipal do Vale do Itaim 
tem intensa programação 
para este próximo final 
de semana em Taubaté.
Tanto no sábado, dia 12 de 
julho, quanto no domingo, 
dia 13, as atividades e seus 
horários são os seguintes:
- 8h – Abertura com apre-
sentação de “Mundo Má-
gico de Dona Benta”, no 
Casarão, brinquedoteca e 
biblioteca para crianças e 
adultos, Oficina de Dese-

Restam apenas 89 va-
gas para fechar as no-
vas turmas dos cursos 
profissionalizantes ofe-
recidos pela Escola do 
Trabalho da Gurilândia. 
Ainda há disponibilidade 
de vagas para os cursos de 
Manicure e Pedicu-
re, Recursos Humanos, 
Logística, Auxiliar Ad-
ministrativo, Digitação 
e Informática Básica.

O prefeito de Tremembé, 
Marcelo Vaqueli acom-
panhado da Secretária de 
Educação Cristiana Mer-
cadante Esper Berthoud, 
recebeu na tarde desta se-
gunda feira  dois micro-ô-
nibus escolares novos, que 
fomentarão a frota de ve-
ículos da municipalidade.
Com capacidade para 26 
estudantes sentados, cada 
micro-ônibus, é padro-
nizado conforme a legis-
lação para o transporte 

O prefeito de Tremembé 
Marcelo Vaqueli foi a São 
Paulo para mais uma as-
sinatura em busca de me-
lhorias para a cidade. No 
Palácio dos Bandeirantes, 
Vaqueli assinou um convê-
nio de R$ 300 mil, resulta-
do de um investimento 
através do DADE (Depar-
tamento de Apoio ao De-

nho e Pintura na Face, mesa 
de ping-pong e pebolim;
- 10h30 – trilha eco-
lógica monitorada;
- 11h – Baú de Histórias 
com a Hora do Conto;
- 12h30 – DJ com 
músicas infantis;
- 14h – brincadeiras 
com os personagens 
de Monteiro Lobato;
- 15h – novamen-
te Baú de Histórias 
com a Hora do Conto;
- 15h30 – trilha eco-
lógica monitorada
- 16h – apresentação de Te-

As inscrições podem 
ser feitas até 15 de ju-
lho na unidade da Esco-
la do Trabalho da Guri-
lândia, localizada à Rua 
Bambi, 50. As vagas são 
preenchidas por or-
dem de chegada.
Para fazer a matrícula é 
necessário que o candi-
dato apresente cópias do 
RG, CPF, comprovante de 
endereço e histórico es-

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 junto 
ao Ministério da Educa-
ção, por meio  do progra-
ma “Caminho da escola” 
do FNDE (Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento 
da Educação) e tem como 
objetivo renovar a frota de 
veículos escolares, garan-

senvolvimento das Estân-
cias) que se destinará para 
o asfaltamento da Avenida 
Rodolfo de Bonna na Cha-
cará Canaã. “Esta é mais 
uma conquista para cida-
de. A Rodolfo de Bonna é 
uma via de acesso muito 
importante para a região. 
Após o seu asfaltamen-
to, ela irá facilitar muito 

atro com a peça “O Fabulo-
so Círculo de Escalinhos”.
O Parque do Itaim 
se localiza à Av. 
São Pedro, nº 2.000, no 
Jardim América e os agen-
damentos de grupos e es-
colas podem ser feitos 
de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 16h30, pes-
soalmente ou através do 
telefone (12) 3633.5008. 
As atividades são todas 
gratuitas e o Parque abre 
ainda para caminhadas 
de segunda a domingo 
no horário das 6h às 17h.

colar. Podem se inscrever 
para os cursos da Escola 
do Trabalho pessoas que 
tenham concluído o En-
sino Fundamental e já te-
nham completado 18 anos.
S E R V I Ç O
Horário: Segunda, quarta 
e quinta-feira, das 13 às 
17h e das 18h às 22h. Na 
terça e sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 17h.
Telefone: (12) 3624-8173

tir segurança e qualidade 
ao transporte dos estudan-
tes e contribuir para a re-
dução da evasão escolar.
O Prefeito Marcelo Va-
queli ressaltou a importân-
cia desses novos micro-ô-
nibus, “Nossa educação 
merece atenção especial, 
pois os jovens e as crian-
ças do nosso município 
são o futuro de nossa na-
ção, estudar é o melhor 
caminho para ser um 
bom cidadão”, finalizou.

o trânsito nesta parte da 
cidade”, frisa o prefeito.
Recentemente, a cidade re-
cebeu uma verba de R$ 500 
mil proveniente de uma 
emenda parlamentar dos 
deputados Padre Afonso e 
Vitor Sapienza para asfal-
to no bairro vizinho Vale 
das Flores. A Prefeitura já 
abriu processo licitatório.

Festa do Divino Espírito 
Santo conta com atrações 

em Lagoinha



12-13-14 de Julho de 2014 página 4A GAzetA dos Municípios

Entre janeiro e maio 
Taubaté teve
mais de 8.000

Multas de trânsito

Taubaté participa do 
Campeonato Mundial 

de Bandas

O tema escolhido para a 
competição deste ano é 
a Amazônia e suas len-
das, motivo pelo qual as 
coreografias estão sendo 
rigidamente ensaiadas. 
Última cidade a sediar 
o campeonato no Brasil 
em 2005, Taubaté estará 
presente novamente ao 
Campeonato Mundial de 
Bandas de Marcha e Show 
(World Championship of 
Marching Show Band), 
que acontece de 30 de ju-
lho a 3 de agosto na cida-
de de Bragança Paulista.
A FAMUTA (Fan-
farra Municipal de 
Taubaté) participa jun-
to a cerca de 30 outras
 fanfarras representantes 
do Brasil e exterior, no 

Faltando menos de uma 
semana para que os rada-
res eletrônicos comecem 
a multar os infratores, até 
agora já foram aplicadas 
8.468 multas de janeiro 
a maio em Taubaté. Em 
cinco meses, o núme-
ro de multas é mais que 
a metade de todas as in-
frações aplicadas no ano 
passado. Os dados tam-
bém foram pedidos pela 
Câmara, que pretende 
comparar com o período 
em que os radares come-
çarem a aplicar multas.
O governo Ortiz Ju-
nior (PSDB) não di-
vulgou detalhes sobre 
quais foram as infrações 
mais cometidas, se limi-
tando a divulgar o núme-
ro. A Gazeta de Taubaté 
pediu para entrevistar a 
secretária de Mobilida-
de Urbana, Dolores Mo-
reno Pino, a Lola, para 
uma analise sobre os da-
dos e uma previsão para 

Estádio Nabi Abi Che-
did), contando em sua 
composição com cer-
ca de 120 integrantes.
O tema escolhido para a 
competição deste ano é 
a Amazônia e suas len-
das, motivo pelo qual as 
coreografias estão sen-
do rigidamente ensaia-
das, objetivando arrancar 
aplausos de todos os pre-
sentes, a exemplo do ocor-
rido em 2005, quando a 
FAMUTA levou a 
Medalha de Ouro.
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 

quando os radares estive-
rem aplicando infrações.
Desde o anúncio do núme-
ro de radares nas ruas da 
cidade, a Câmara e moto-
ristas temem a criação de 
uma fábrica de multas’. 
Desde o dia 15 de junho, 
estão em operação 27 ra-
dares fixos, 19 aparelhos 
para fiscalização de avan-
ço semafórico, oito lom-
badas eletrônicas e ain-
da dois radares móveis.
As velocidades máxi-
mas foram definidas en-
tre 40 e 50 quilômetros 
por hora, se tornando 
alvo de críticas. Menos 
de uma semana depois 
do início do
 funcionamento, a prefei-
tura afirmou que aumen-
taria o limite de 50 para 
60 nas avenidas Dom Pe-
dro 1º e Bandeirantes. Os 
equipamentos eletrôni-
cos passarão a multar os
 infratores a partir da 
próxima terça-feira.

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.
Ainda no ano passado, 
a FAMUTA conquistou 
o título inédito de cam-
peã na categoria Sênior 
durante o XV Con-
curso de Fanfarras e 
Bandas na cidade de 
Resende-RJ, em setem-
bro de 2013, sob a regên-
cia do maestro Rogério 
Brito, quando se trans-
formou então em Banda 
Marcial, com a inclusão 
de instrumentos como 
trompete e trombone.

Infrações/ São, ao todo, 
56 multas aplicadas por 
dia durante os cinco pri-
meiros meses do ano.
 Em média, Taubaté tem 
uma multa a cada 25 mi-
nutos. Além dos agen-
tes de trânsito da pre-
feitura, cerca de 300 
policiais militares estão au-
torizados, desde novembro 
do ano passado, a fiscalizar 
infrações de trânsito e pela 
cidade e aplicar multas.
Em cinco meses, o núme-
ro é mais que o dobro de 
todas as multas aplicadas 
durante todo o ano pas-
sado: foram 13.001 in-
frações, totalizando um 
valor arrecadado de R$ 
2.172.208,54. Em 2013, 
as principais autuações, 
segundo a prefeitura, fo-
ram sobre falta de cinto 
de segurança (1.659), di-
rigir falando ao celular 
(1.349) e estacionar em 
local proibido (1.178).
Consultas/ Na última 
semana, a prefeitura 
criou um programa de con-
sulta de multas online, em 
seu site oficial. Nele, os 
motoristas podem ve-
rificar autuações, pro-
cessos e pontuações.
“O motorista pode, ain-
da, imprimir os formulá-
rios para recurso, o que 
proporciona agilidade 
no atendimento”, infor-
mou o governo Ortiz.


