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Prefeitura de Tremembé
realiza pintura de

sinalizações de solo
no Município

Poupatempo de Tremembé 
atende 200 pessoas

no primeiro mês

Paraibuna completa
348 anos

Santo Antônio do Pinhal
Comemora 153 anos

A Prefeitura Municipal 
de Tremembé através do 
Departamento de Trânsi-
to vem realizando vários 
serviços de melhorias em 
algumas das principais 
vias da cidade. As mudan-
ças contribuirão para uma 
melhor fluidez dos veí-
culos, principalmente em 
horários de maior movi-
mento, contribuindo com 
a segurança dos cidadãos.
O Coordenador Técnico 
César Marques, comentou 
que as ações desenvol-
vidas pela Secretaria de 
Obras Públicas e Serviços 
Urbanos têm como objeti-
vo dar mais condições de 
trafegabilidade e seguran-

Em 30 dias de funciona-
mento, o Poupatempo do 
Empreendedor de Tre-
membé atendeu aproxi-
madamente 200 pesso-
as. Foram efetuadas 27 
aberturas de empresas, 
84 solicitações do MEI 
(Micro Empreendedor 
Individual) e 99 pesso-
as se informaram sobre o 
Banco do Povo e cursos 
e palestras do SEBRAE.
Era de 20 dias o prazo 
para concluir o processo 
de inscrição como Micro-
empreendedor Individual 
antes do Poupatempo do 
Empreendedor. Agora, o 
contribuinte apresentan-
do o RG, CPF, Título de 
Eleitor e comprovante de 
endereço, em 30 minutos 
sai do Poupatempo com o 
CNPJ e se optar, com a se-
nha para emissão da nota 
fiscal eletrônica, ou seja, 
plenamente regularizado 
e pronto para trabalhar.
O agente de desenvol-
vimento ressalta que o 
município de Tremembé 
está embasado nas polí-
ticas públicas voltadas 
para o desenvolvimento 
econômico sustentável 
buscando atender às de-

Para mostrar aquilo que o 
município tem de melhor 
haverá a 17ª FEITUR – 
Feira de Turismo “José 
Benedicto Vilhena”, com 
exposição e venda de pro-
dutos típicos do município. 
Moradores e visitantes po-
derão saborear deliciosos 
quitutes da cozinha parai-
bunense, além de conhe-
cerem o artesanato local e 
um pouco da sua cultura.

A Estância Climática de 
Santo Antônio do Pinhal, 
comemora hoje dia 13 de 
Junho, seu aniversário de 
153 anos de emancipação 
política-administrativa.
Para celebrar a data, 
a prefeitura da cida-
de preparou uma pro-
gramação com várias 
atrações musicais, que 
teve início no dia 6 

ça aos usuários das vias. 
Ele ainda acrescentou que 
os serviços, nos próximos 
dias, devem acontecer no 
cruzamento do Fórum, no 
cruzamento da Avenida 
Maria do Carmo Ribeiro 
com Rua Maximiano An-
tunes, onde serão feitos 
mesmos procedimentos.
A pintura foi realizada com 
os novos equipamentos 
adquiridos pela Prefeitura 
para auxiliar nos traba-
lhos de sinalização viária.
Trabalhos realizados:
- Avenida Tremembé em 
frente a Madeireira Inha-
pim X Avenida Dr. Hipó-
lito José Ribeiro – Pin-
tura Viária e instalação 

mandas dos empreende-
dores que pretendem abrir 
ou ampliar o seu próprio 
negócio no município, 
especialmente os microem-
preendedores individuais.
“Iniciativas como esta 
inserem definitivamente 
Tremembé no rol dos mu-
nicípios brasileiros que 
reúne esforços na busca 
de soluções para o de-
senvolvimento econômi-
co e social por meio de 
parcerias comprometidas 
com o desenvolvimento 
da cidade e bem-estar da 
população”, acrescenta. 
“O projeto do Poupatem-
po do Empreendedor é 
exemplo de sucesso gra-
ças ao comprometimento 
dos parceiros, Sebrae/SP e 
Prefeitura de Tremembé.”
A instalação
Tremembé recebeu o Pou-
patempo do Empreende-
dor em 25 de abril. Entre 
as vantagens proporcio-
nadas, o cidadão ganhará 
uma série de facilidades 
que prometem desburocra-
tizar os processos de aber-
tura de uma empresa. “É 
de fundamental importân-
cia à criação de um espaço 
único de atendimento onde 

A Fazendinha do “Seu 
Zé Vilhena” está entre os 
destaques do aniversário 
da cidade, o evento dis-
ponibilizará vários atra-
tivos ao público, dentre 
eles: exposição de animais 
e passeios gratuitos em 
cavalo, touro e charrete, 
para a alegria das crianças. 
Também terá torneio lei-
teiro, de 10 a 14 de junho, 
no Bosque Municipal, 

e segue até o dia 15.
A grande atra-
ção da festa será o 
show da cantora 
Adrhyana Rhibeiro, 
que acontecerá no dia 
13, a partir das 22 ho-
ras. Ainda como par-
te da programação, ha-
verá um desfile cívico
 no dia 2, a partir 
das 13 horas.

de Tachões para denifi-
ção de fluxo de veículos.
- Avenida Dr. Hipólito José 
Ribeiro x Avenida 7 de Ja-
neiro – Pintura de PARE.
- Avenida José Benedito 
da Silva X Avenida José 
Benedicto de Campos 
– Pintura de Eixo prin-
cipal e colocação de Ta-
chinhas (olho de gato), e 
instalação de sonorizador.
- Avenida Tancredo Neves 
(Rotatória da Vila Santo 
Antônio) – Pintura Viária 
e instalação de Tachões 
nos canteiros fictícios.
- Estrada do Caminho 
Novo (perto do condomí-
nio Pinheiros de Tremem-
bé) – Pintura de Lombadas

o empreendedor de Tre-
membé possa regularizar 
suas atividades e ter aces-
so facilitado à informação, 
orientação e qualificação, 
estimulando a formaliza-
ção e o desenvolvimento 
sustentável dos pequenos 
negócios, resultando em 
geração de emprego e dis-
tribuição de renda”, disse 
o gerente do Escritório 
Regional do Sebrae-SP 
em São José dos Campos, 
José Fabio Tau Junior.
O objetivo é orientar em-
preendedores, simplifi-
cando os procedimentos 
de registro de empresas 
no município. “O Bra-
sil é um dos países mais 
burocráticos do mundo 
no que diz respeito ao 
processo de abertura de 
empresa. O Poupatempo 
do Empreender possibi-
litará que atividades em-
presariais de baixo risco 
sejam abertas em apenas 
20 minutos”, explica.
O Poupatempo do Em-
preendedor de Tremem-
bé funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, 
na Rua Doutor Monteiro, 
260, Centro. (ao lado do 
Rosado Supermercados)

além da realização de uma 
campanha de conscienti-
zação sobre a posse res-
ponsável de cães e gatos.
A festa da cidade conta 
com o apoio da Associa-
ção Comercial de Parai-
buna (ACEP), Conselho 
Municipal de Turismo 
(COMTUR), Polícia 
Militar e Polícia Civil, 
Fundação Cultural Be-
nedicto Siqueira e Silva.

Toda a programação 
será realizada na Pra-
ça do Artesão. Os shows 
acontecem a partir das 
22 horas e toda a pro-
gramação é gratuita.
CONFIRA A PRO-
G R A M A Ç Ã O
12/06 - Adrhyana Rhibeiro
13/06 – Banda Bala
14/06 – Léo Giovani
15/06 – Péleco
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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

Encontro teve como ob-
jetivo promover a troca 
de experiências e iden-
tificar ações conjuntas 
entre o Estado de São 
Paulo e o Reino Unido 
          O presidente da Com-
panhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano 
(CDHU), Milton Dallari, e 
equipe técnica receberam 
na tarde desta quarta-feira 
(11), na capital paulista, 
representantes do Reino 
Unido que participam da 
GREAT Britain House, 
campanha promovida pelo 
governo britânico para 
aproximar a Grã-Breta-
nha e o Brasil nas áreas 
de habitação, energia, ne-
gócios, esporte e cultura. 
         O encontro, realizado na 
sede da companhia, reuniu 
empresários, acadêmicos e 
integrantes da embaixada 
britânica que, na ocasião, 
tiveram oportunidade de 
conhecer algumas ações 
do governo do estado de 
São Paulo na área de ha-
bitação de interesse social. 
         Durante a reunião, o 
presidente da Companhia 
destacou o empenho da 
empresa – que completa 
50 anos - na construção de 

moradias e na execução de 
projetos de urbanização e 
reurbanização de áreas. 
Milton Dallari também 
ressaltou a preocupação da 
CDHU com o Meio Am-
biente e iniciativas susten-
táveis como, por exemplo, 
o Programa Serra do Mar, 
que beneficiará 25 mil fa-
mílias que atualmente re-
sidem em áreas de riscos 
geotécnicos ou socioam-
bientais e serão transferi-
das para moradias seguras. 
         Milton Dallari ex-
plicou que a preocupação 
com o meio ambiente nos 
projetos da CDHU existe 
há mais de 10 anos e come-
çou pelo saneamento bási-
co, como forma de reduzir 
a mortalidade infantil. “É 
lógico que, como compa-
nhia habitacional, o nosso 
objetivo é reduzir o déficit 
habitacional do nosso Es-
tado. E temos obtido mui-
to sucesso nessa empreita-
da”, destacou o presidente. 
         Outra meta lembrada 
pelo gestor da Companhia 
é o desafio de construir 
casas populares em áreas 
metropolitanas, como São 
Paulo, Campinas, Soroca-
ba, São José dos Campos 

e Baixada Santista. “As 
regiões mais povoadas 
são as que mais necessi-
tam de nossa ação pela 
densidade populacional 
e a escassez de áreas li-
vres para construção”. 
       Com mais de 500 mil 
unidades habitacionais en-
tregues, a CDHU é refe-
rência em moradia popular 
para todo o Brasil e come-
ça a despertar o interesse 
dos países estrangeiros 
também. No final do ano 
passado, a Companhia e 
o Governo de Angola as-
sinaram um protocolo de 
Cooperação Técnica nas 
ações de habitação de inte-
resse social, especialmen-
te nos programas de cons-
trução e reassentamento/
reurbanização de favelas. 
            No mesmo mês, cinco 
gestores da CDHU foram 
a Luanda para participar 
de workshops e seminá-
rios na área. Também em 
dezembro,  o presidente 
da CDHU, Milton Dallari, 
recebeu uma comitiva da 
Etiópia para assinar pro-
tocolo de intenções com 
o Ministério de Desenvol-
vimento Urbano e Cons-
trução da daquele país. 

Delegação britânica visita
a sede da CDHU 

Em uma forte demons-
tração de sua adesão à 
campanha, a presidente 
Dilma Rousseff assinou a 
bola-símbolo da campa-
nha na última terça-feira, 
10 de junho. A assinatu-
ra ocorreu em cerimônia 
no Palácio do Alvorada, 
na presença do Diretor 
Executivo do Programa 
das Nações Unidas sobre 
HIV/AIDS (UNAIDS); do 
Diretor Executivo Adjunto 
do UNAIDS, Luiz Loures; 
do Secretário Nacional de 
Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, Jar-
bas Barbosa; e de Ndaba 
e Kweku Mandela, ne-
tos do líder sul-africano e 
porta-vozes da campanha.
A bola-símbolo da Prote-
ja o Gol partiu da África 
do Sul – país que sediou 
a Copa do Mindo da FIFA 
de 2010 – e já atravessou 
continentes, angariando 
adesões à campanha. An-
tes de chegar ao Brasil, 
foi assinada pelos che-
fes de estado da Argélia, 
Argentina, Camarões, 
Chile, Colômbia, Costa 
do Marfim, Costa Rica, 

Equador, Gana, Hondu-
ras, Nigéria e Uruguai. O 
Secretário-Geral das Na-
ções Unidas (ONU) Ban 
Ki-Moon e o Prêmio No-
bel da Paz e Secretário-
Geral da ONU Kofi Annan 
também já a assinaram.
LANÇAMENTO – A 
campanha Proteja o Gol 
foi lançada no dia 9 de 
junho, em Salvador, em 
uma grande cerimônia 
no Teatro Castro Al-
ves – com a participação 
do Diretor Executivo do 
UNAIDS; do Ministro 
da Saúde, Arthur Chioro; 
do Governador da Bahia, 
Jaques Wagner; e do Pre-
feito de Salvador, Antônio 
Carlos Magalhães Neto.
“A cidade de 
Salvador será lembrada 
por esse momento histó-
rico e por esse chamado 
de inclusão”, disse Mi-
chel Sidibé – afirmando 
que é preciso “focar nos 
direitos humanos e na in-
clusão social”. “Se dei-
xarmos alguém para trás, 
isso significa que falha-
mos”, disse Sidibé. “Que-
remos chegar à zero dis-

criminação”, reiterou.
Já o Governador da Bahia, 
Jaques Wagner, observou 
que as ações anuais de 
prevenção realizadas no 
estado são muito positi-
vas, mas ganham em esco-
po com a campanha: “Na 
Copa, a visibilidade para 
esse tipo de ação é mun-
dial”, disse, ressaltando a 
importância do evento para 
“chamar a atenção do pú-
blico jovem quanto à im-
portância da prevenção”.
Proteja o Gol é fruto de 
uma parceria do UNAIDS 
com o Fundo de Popula-
ções das Nações Unidas 
(UNFPA), o Ministério 
da Saúde, a Secretaria de 
Políticas para Mulheres 
da Presidência da Repú-
blica, o Governo da Bahia 
e a Prefeitura de Salva-
dor. A campanha tam-
bém conta com o apoio 
da Embaixada da França; 
da Foundation for AIDS 
Research (amfAR); da 
Editora Abril; do Centro 
Universitário Jorge Ama-
do (Unijorge); da Escola 
Paulista de Propagan-
da e Marketing (ESPM).

Dilma Rouseff assinou
a bola-símbolo que atravessou 

continentes na luta contra a AIDS

CCR NovaDutra tem
operação especial para

atender turistas estrangeiros
A CCR NovaDutra ini-
ciou, na segunda-feira 
(9/6), operação especial 
para atendimento aos tu-
ristas estrangeiros que 
visitarem o Brasil duran-
te a Copa do Mundo. As 
ações acontecem em in-
glês e espanhol, com aten-
dimento do Disque CCR 
NovaDutra, distribuição 
de mapas da rodovia e 
de folhetos com dicas de 
segurança, instalação de 
faixas e divulgação do te-
lefone 0800 nos Painéis 
de Mensagens Variáveis 
ao longo da Via Dutra.
A Rodovia Presidente 
Dutra, administrada pela 
CCR NovaDutra, é o prin-
cipal eixo de ligação entre 
as duas maiores cidades 
brasileiras, São Paulo e 
Rio de Janeiro, que rece-
berão 13 jogos da Copa 
do Mundo, entre eles, 
os de abertura e encerra-
mento do campeonato.
Comunicação e aten-
dimento trilíngues
Para informar os turistas 
durante o mês do Mundial, 
a Concessionária instalou 
32 faixas na Rodovia Pre-
sidente Dutra, sendo 12 
com boas-vindas e 20 sina-
lizando o atendimento gra-
tuito em inglês, espanhol e 
português do Disque CCR 
NovaDutra 0800 0173536, 
com oito tradutores e fun-
cionamento 24 horas por 
dia. O atendimento trilín-
gue será divulgado nos 
35 Painéis de Mensagens 

Variáveis encontrados ao 
longo da rodovia e por 
meio de spot na CCR-
FM 107.5 NovaDutra.
Nos dias de jogos nas capi-
tais de São Paulo e Rio de 
Janeiro, serão distribuídos, 
alternadamente nas praças 
de pedágio, 100 mil mapas 
com orientação de acessos 
e indicação das Bases do 
SOS Usuário e dos Escritó-
rios de Apoio ao longo da 
via Dutra, além de 100 mil 
folhetos trilíngues, com 
dicas de segurança para 
auxiliar o deslocamento 
dos turistas estrangeiros.
Além da operação especial 
formatada em consonân-
cia com as ações definidas 
em conjunto com a ANTT 
– Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, a 
Concessionária dará apoio 
à CET – Companhia de 
Engenharia de Tráfego das 
cidades de São Paulo e Rio 
de Janeiro, com reforço nos 
números de equipes nos 
dias de jogos nas capitais.
Apoio à Companhia 
de Engenharia de Trá-
fego em São Paulo
Em dias de partidas na 
capital de São Paulo, a 
CCR NovaDutra dará 
apoio à CET – Companhia 
de Engenharia de Tráfe-
go orientando os moto-
ristas por meio de seus 
Painéis de Mensagens 
Variáveis e da instalação 
de faixas com informa-
ções sobre as alterações 
no trânsito, pois os torce-

dores só poderão chegar 
ao estádio de metrô ou de 
trem. Para isso, deverão 
acessar a ponte do Tatua-
pé no km 229 da Via Du-
tra e seguir até uma das 
estações de Metrô/CPTM, 
onde haverá sinalização 
específica sentido as esta-
ções Corinthians-Itaquera 
ou Arthur Alvim, de acor-
do com o portão de acesso 
especificado no ingresso.
Apoio à CET no 
Rio de Janeiro
Já para as partidas que se-
rão realizadas na capital 
fluminense, a CCR Nova-
Dutra instalará faixas, a 
partir do km 168, na pis-
ta sentido Rio de Janeiro, 
com orientações aos turis-
tas para a saída 163B no 
final da Rodovia, que dará 
acesso à Avenida Brasil. 
Além das faixas, a CET – 
RJ colocou um Painel de 
Mensagem Variável móvel 
com indicação da saída.
Para auxiliar o usuário du-
rante a sua viagem, a Via 
Dutra será monitorada por 
mais de 200 viaturas (entre 
guinchos leves e pesados, 
unidades de inspeção, am-
bulâncias e viaturas médi-
cas) e 500 profissionais, 
entre agentes de atendi-
mento, médicos, enfer-
meiros e equipes de emer-
gência, que estarão 24 
horas por dia à disposição 
dos usuários, em regime 
de revezamento, distribu-
ídos em 11 Bases Opera-
cionais ao longo rodovia.
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Ação vai durar um mês 
e é destinada a passagei-
ros da empresa e também 
aos próprios funcionários
A empresa de ônibus me-
tropolitano Metra começa 
hoje, dia 11 de junho, uma 
campanha para a preven-
ção de acidentes no trân-
sito. A ação vai contar 
com palestras destinadas 
aos próprios motoristas 
de ônibus da empresa so-
bre cuidados que podem 
e devem ser tomados ao 
volante, além de um tra-
balho de conscientização 
para maior segurança no 
trânsito entre seus passa-
geiros por meio de folhe-
tos, peças publicitárias em 
blacklights instalados por 
onde os ônibus da Me-
tra circulam, entre outras 
iniciativas. A campanha 
terá um mês de duração.
“Nos Estados Unidos, 
uma pesquisa divulga-
da recentemente apontou 
que, entre 2005 e 2010, o 
número de acidentes com 
pedestres usando telefo-
ne celular para fazer uma 

ligação ou enviar mensa-
gens SMS aumentou em 
488%, nesse período“, 
conta Fernando Belarmi-
no, gerente operacional 
da Metra, um dos respon-
sáveis pela realização da 
campanha. E outra pesqui-
sa publicada pela revista 
norte-americana Injury 
Prevention (Prevenção de 
Lesões), em 2011, revelou 
que o número de aciden-
tes graves com pedestres 
usando fones de ouvidos 
triplicou em seis anos.  
“Estes aparelhos fa-
zem com que as pes-
soas se desliguem do
 mundo real. Acabam se 
distraindo e ficam com-
pletamente desatentas, 
abrindo mão de certos 
cuidados e, dessa forma, 
provocando ou se envol-
vendo em acidentes que 
poderiam ser evitados”, 
diz Belarmino. Por isso, 
segundo o organizador da 
campanha, os passagei-
ros serão alertados, entre 
outros exemplos, para os 
riscos de caminhar dis-

traidamente pelas ruas 
enquanto falam ao celu-
lar, digitando uma mensa-
gem por SMS ou também 
usando fones de ouvido.
“Precisamos mudar isso, 
trazer um pouco de aten-
ção para as pessoas. Não 
basta apenas dar treina-
mento para nossos mo-
toristas. Cada um tem 
também que fazer a sua 
parte”, conclui Belarmino.
Sobre a Metra - Empre-
sa do ABC Paulista com 
uma frota de 270 ônibus, 
que transportam cerca de 
7,5 milhões de passagei-
ros por mês, pelos 33 km 
do Corredor ABD (São 
Mateus-Jabaquara e Dia-
dema-Berrini) – sendo 30 
km exclusivos para o uso 
dos ônibus da empresa. 
Toda a operação da Metra 
abrange nove terminais, 
110 paradas e 13 linhas 
que atendem passageiros 
das zonas Sul e Leste de 
São Paulo e também das 
cidades de Mauá, San-
to André, São Bernardo 
do Campo e Diadema.

Metra realiza campanha 
por maior segurança no 

trânsito

O Sesc Taubaté realiza 
no próximo sábado (14) 
a partir das 10h30 um 
Workshop de Gastrono-
mia Americana com a chef 
de cozinha Lilian Slobo-
dzian de Aguiar Vallin. 
A atividade visa explorar as 
principais comidas típicas 
dos Estados Unidos, país 
onde o Brasil conquistou 
o tetracampeonato, ocor-
rida no ano de 1994. Os 

participantes aprenderão a 
preparar o típico prato de 
costelinha ao molho bar-
becue e, como sobremesa, 
cheesecake de goiabada. 
O workshop integra a pro-
gramação 20 anos da Con-
quista do Tetra: O Fim do 
Jejum. Com a realização 
da Copa do Mundo de 
Futebol no Brasil, o Sesc 
Taubaté propõe relem-
brar fatos que marcaram 

o ano do Tetracampeo-
nato do Brasil, realizado 
nos Estados Unidos da 
América em 1994. O 
maior evento esportivo 
do mundo será o tema das 
diversas atividades duran-
te o período de 11 de ju-
nho a 13 de julho 2014.
As inscrições devem 
ser feitas na Central de 
Atendimento. As va-
gas são limitadas. 

Sesc Taubaté realiza workshop
de gastronomia americana

Ilhabela recebe esculturas
gigantes em comemoração

à Copa no Brasil

Ilhabela recebe peça teatral 
neste sábado no Galpão das 

Artes

A Prefeitura de Ilhabela 
recebeu nesta semana duas 
esculturas gigantes, uma 
bola e uma chuteira que 
ficarão expostas na Praça 
Elvira Estorace, no Pere-
quê, durante o período da 
Copa do Mundo no Brasil.
A secretaria de Estado do 
Turismo enviou as pe-
ças à Secretaria de Turis-
mo que, em parceira com 

O Circuito Cultural Pau-
lista promove mais um 
grande espetáculo em 
Ilhabela, a “Ópera do 
Trabalho” da companhia 
Buraco D’ Oráculo, nes-
te sábado (14/6), às 20h, 
no Galpão das Artes. 
Criada coletivamen-
te pelos integrantes do 
Buraco d’Oráculo, a 
ópera tem como mote a 
pesquisa sobre a preca-
rização do trabalho em 
uma estética musical. 
O objetivo é desvelar como 
os produtores estão aparta-
dos de sua produção, sub-

a Secretaria da Cultura, 
convidou monitoras de 
arte Gicélia Marques e 
Laís Helena e os alunos 
das oficinas culturais da 
Fundaci (Fundação Arte e 
Cultura de Ilhabela) para 
customizar as esculturas 
que são de fibra de vidro. 
As peças já estão sendo 
personalizadas com o uso 
de técnicas de artes com 

metidos a péssimas con-
dições de trabalho, mas 
sempre com humor, ele-
mento crítico fundamental. 
O espetáculo foi estrutura-
do em quadros, de forma 
episódica, e a música dá
 a tônica para as situa-
ções e os diálogos que 
acabam por envolver os 
espectadores. Uma ópe-
ra às avessas que abu-
sa de ritmos populares. 
O Buraco d’Oráculo é 
um grupo de teatro de 
rua de São Paulo que 
desde 1998 se apresen-
ta principalmente para 

muita cor e criatividade.
A chuteira tem 3 metros de 
comprimento e pesa entre 
23 e 33 quilos. A bola de 
futebol tem 2 metros de 
diâmetro. O peso da peça 
fica entre 45 e 55 quilos. 
O objetivo é criar um am-
biente festivo na cidade 
no período da Copa do 
Mundo e integrar o evento 
a esta atividade artística. 

o público da periferia. 
O Circuito Cultural Pau-
lista é um programa da 
Secretaria de Estado da 
Cultura que leva atrações 
culturais gratuitas a di-
versas cidades. Em 
Ilhabela, o espetácu-
lo conta com o apoio 
da Prefeitura de Ilhabe-
la, com a organização 
da Secretaria da Cultu-
ra e da Fundaci (Fun-
dação Arte e Cultura de 
Ilhabela). O Galpão das 
Artes fica na Rua da Co-
caia, nº 720, na Cocaia. 
A entrada é gratuita.

Atenção Artistas de
São luiz e região

18º Festival de Música Junina 
em São Luiz do Paraitinga
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Pinda realiza reunião para 
decidir obras que são de 

prioridade no bairo de São 
Judas Tadeu

Cia Filarmônica apresenta 
dois espetáculos no Feriado 

de Corpus Christi em
Campos do Jordão

Nesta quarta-feira, os mo-
radores do bairro São Ju-
das Tadeu se reúnem com 

O Feriado de Corpus 
Christi em Campos do Jor-
dão vai contar com música 
de qualidade interpreta-
da pela Cia Filarmônica.
O grupo sobe ao palco 
nos dias 20 e 21 de ju-
nho para tocar dois di-
ferentes espetáculos 
de sucesso na cidade.
A apresentação de sex-
ta-feira conta com muita 
música, humor e efei-
tos especiais no show 
Beatles Segundo a 
Cia Filarmônica.
Sábado o grupo volta ao 
palco para mostrar o espe-
táculo Música do Cinema 
Segundo a Cia Filamônica.
Os shows acontecem no 
hotel Surya Pan, onde a 
vista reserva belas pai-
sagens ao Pôr do Sol.
As apresentações ainda 
irão acontecer todos os sá-
bado no mês de julho, nos 
mesmos horários do fe-
riado, oferecendo a opor-
tunidade a todos que es-
tiverem em Campos para 
assistir estes belos shows.
Veja mais detalhes abaixo:
Sexta, 20 de junho (e todos 
os sábados de junho) 17h
Beatles Segun-
do a Cia Filarmônica

representantes da admi-
nistração municipal para 
esclarecer dúvidas, fazer 

As mais contagiantes músi-
cas do famoso quarteto in-
glês estão neste show, que 
conta com uma excelente 
estrutura para fazer um 
inesquecível espetáculo.
 Na formação do show es-
tão violino, violoncello, 
duas vozes, voz principal, 
violão, guitarra, teclado, 
bateria, guitarra e contra-
baixo. Tudo isso somado 
ao talento dos músicos.
Além das inesquecíveis 
canções dos Beatles, tam-
bém fazem parte do show 
a dupla de humoristas e 
músicos, Jica Y Turcão.
 Sem características de 
banda cover, a Cia Fi-
larmônica toca inesque-
cíveis músicas como  I 
Want to Hold Your Hand, 
Can’t by me love, Day Tri-
pper, Don’t let me down, 
Eleanor Rigby, Help, 
Here comes the sun, 
Hey, Jude, She loves you 
dentre muitas outras.
Há onze anos em cartaz, 
Beatles Segundo a Cia. Fi-
larmônica já foi visto por 
mais de 450 mil pessoas.
Ingressos: R$80,00 in-
teira / R$40,00 meia 
Ponto de venda: Pos-
to Shell Vila Capivari

seus questionamentos e 
escolher as duas obras de 
maior prioridade do bairro.

Sábado, 21 de junho 
18h (e todos os sába-
dos de julho às 20h)
A Música do Cinema Se-
gundo a Cia Filarmônica
As mais belas e inesque-
cíveis canções das te-
lonas estão neste show.
A Cia filarmônica reuniu 
neste espetáculo trilhas 
sonoras de filmes que mar-
caram época e até hoje 
estão na memória cine-
matográfica internacional.
O show mostra músicas 
que embalaram clássicos 
do cinema como Cinema 
Paradiso, Perfume de Mu-
lher, Perdidos na noite, 
Hair e Golpe de mestre.
Entre outras obras lembra-
das na programação es-
tão ainda A Ponte do Rio 
Kwai, Luzes da ribalta, 
Cantando na chuva, Casa-
blanca, O Mágico de Oz, A 
noviça rebelde, E o ven-
to levou, Moon River, 
e Em algum lugar do 
passado, dentre outras
Ingressos: R$80,00 in-
teira / R$40,00 meia 
Ponto de venda: Pos-
to Shell Vila Capivari
Mais informações
(12) 3663-3369
(12) 9.9710-2660

Município de Caçapava
contrata estagiários

Inscrições para 1º Oficina 
Nacional de Capacitação 

de Julgamento de
Skimboard estão abertas 

em Ubatuba

Entre abril até 4 de junho, 
o Município de Caçapava 
contratou 45 estagiários 
que participaram do pro-
cesso seletivo realizado 
em fevereiro deste ano, 
realizado pelo CIEE. Fo-
ram contratados estudan-
tes dos níveis superior, 
técnico e médio para atu-
arem nas mais diversas 
áreas da administração.
O estágio é cumprindo 
com carga horária de 4 
horas diárias, totalizan-
do 20 horas semanais. 
Os estagiários dos cursos 
superiores recebem bol-
sa-auxílio com valor atu-
al de R$ 5,48 a hora (su-
perior) e os dos técnicos 

Iniciativa da AUSKIM 
(Associação Ubatuba de 
Skimboard e Sonrisal), 
com apoio da prefeitura 
de Ubatuba, a 1º Ofici-
na Nacional de Capaci-
tação de Julgamento de 
Skimboard acontece no 
próximo dia 19 de
 junho na E.M Rena-
ta Castilho, Saco da Ri-
beira, Ubatuba (SP).
Com o sucesso dos últimos 
eventos internacionais or-

e ensino médio, R$ 3,76.
A iniciativa do governo 
municipal em contratar 
estagiários tem por ob-
jetivo contribuir na for-
mação profissional dos 
estudantes e aumento de 
seus conhecimentos para 
o mercado de trabalho.
Estágio obrigatório - 
A diretora do Colégio 
Tableau de Caçapava, De-
vanir da Silva Sanches, e 
seis alunos do curso técni-
co de enfermagem foram 
recebidos pelo prefeito 
Henrique Rinco (PSDB) 
e pelo secretário de saúde 
e vice-prefeito licenciado, 
Jairo Carvalho Junquei-
ra, na segunda-feira, 9. 

ganizados pela AUSKIM, 
a entidade tomou a inicia-
tiva de oferecer um curso 
para formar juízes da 
modalidade depois 
de constatar a falta de 
profissionais capa-
citados no Brasil.
Gratuita, a oficina é aber-
ta para maiores de 18 
anos com algum conhe-
cimento do esporte e tem 
como público alvo atletas 
profissionais, diretores da 

Os alunos, com formação 
prevista para este mês, 
vão fazer estágio obrigató-
rio (sem remuneração) no 
Caps II (Centro de Aten-
ção Psicossocial) durante 
dez dias (até 30 de junho).
“É muito bom 
para os alunos fazer o 
estágio em Caçapava, 
pois aqui está nossa re-
alidade”, disse Devanir.
O estágio obrigatório 
é definido no projeto 
do curso, cuja carga 
horária é obrigatória
 para a aprovação e ob-
tenção do diploma de 
conclusão. As horas de 
estágio são acrescidas 
à carga horária regular.

AUS (Associação Ubatu-
ba de Surf) e da AUSKIM.
A programação do curso 
inclui exibição de víde-
os, aulas com avaliação 
de julgamento, roda de 
conversa e coffee break.
Para fazer a inscrição, en-
vie mensagem para con-
tato.auskim@gmail.com.
Para obter mais informa-
ções, entre em contato 
pelos telefones (0xx12) 
99733-8182 / 99718-7534.


