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A GAzetA dos Municípios

Obras no Mercado
Municipal de Tremembé

estão a todo vapor

Peça “Dom Quixote” 
será espetáculo em
Campos do Jordão

Taubaté vai ganhar até 
100 pontos de radares

Após contratação de nova 
empresa, as obras de re-
vitalização e ampliação 
do Mercado Munici-
pal de Tremembé estão 
a todo vapor. O prefeito 
Marcelo Vaqueli esteve 
no local acompanhando 
o andamento dos servi-
ços na última sexta-feira, 
dia 09, e pôde conferir 
de perto a qualidade na 
execução das obras. Um 
dos símbolos turísticos 
da cidade, o mercado es-
tava fechado à popula-
ção há quase quatro anos.
“Tivemos uma reunião 
com a empresa que está re-
alizando a reforma e exigi-
mos a garantia de que a obra 
cumprirá o cronograma e 
será entregue no prazo es-
tipulado, que é de três me-
ses”, disse o prefeito. Para 
a conclusão, é necessário 
terminar a instalação elé-
trica e hidráulica, realizar 
a pintura, canalização de 
águas pluviais, imperme-
abilização de áreas ex-
postas, revestir pisos e 

A Secretaria de Transpor-
tes de Taubaté iniciou em 
fevereiro um estudo para 
viabilizar a instalação de 
radares de fiscalização 
do trânsito. A intenção da 
pasta é instalar 100 equi-
pamentos até 2016. Os 
primeiros radares come-
çaram a ser implantados 
na Avenida 9 de julho. No 
Vale do Paraíba, Taubaté é 
a cidade que tem a maior 
proporção de carros por 
habitante - 62 carros para 
cada grupo de 100 pesso-
as. A frota na cidade é de 
178 mil veículos e quase 
22 mil motoristas foram 
autuados em 2012 por in-
frações de trânsito. De 
acordo com a secretária 
de Trânsito e Transpor-
tes, Dolores Moreno Piño, 
quatro empresas foram 

paredes, construção das 
calçadas com estaciona-
mento, acessibilidade e 
refazer parte da cobertura.
A revitalização do Merca-
do começou em junho de 
2011 com previsão de ser 
concluída em dezembro de 
2011, mas passou por uma 
série de problemas na exe-
cução da obra e falhas no 
projeto. Em 2013, depois 
de um pedido do prefeito 
Marcelo Vaqueli, uma or-
dem do DADE (Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias) 
autorizou que a prefeitura 
contratasse uma nova em-
presa para término da obra.
Para o prefeito Marcelo Va-
queli, os valores presentes 
desde sempre no Mercado 
Municipal, de proximi-
dade e da relação sempre 
cordial entre as pessoas, 
mais do que preservados, 
devem servir de espelho 
para futuras gerações. “O 
que o poder público pode 
oferecer nesse sentido, 
além de educação de qua-

acionadas pela prefeitura 
em fevereiro para apre-
sentarem as tecnologias 
disponíveis no mercado à 
administração. A aquisi-
ção dos equipamentos foi 
feita por meio de processo 
licitatório. A secretária de 
trânsito e transporte desta-
cou que a ausência de um 
mecanismo para punir os 
motoristas infratores que 
trafegam acima dos limi-
tes de velocidade permi-
tidos ou avançam o sinal 
fechado são um problema 
para a segurança do trân-
sito na cidade. Para defi-
nir os pontos de instala-
ção dos radares, o projeto 
da empresa vencedora do 
processo licitatório será 
confrontado com dados 
sobre acidentes mantidos 
pela Polícia Militar e por 

lidade baseada em valores 
humanísticos, é a preser-
vação desses símbolos. 
O Mercado Municipal de 
Tremembé tem impor-
tância histórica e cultu-
ral, mas também social e 
econômica. Preservá-lo é 
conservar viva uma parte 
importante da história dos
 tremembeenses” – fi-
nalizou o prefeito.
O novo Mercado Mu-
nicipal terá 16 boxes 
que oferecerão serviços 
como: café, restauran-
te, chopperia, peixaria, 
hortifruti, artesanato, va-
riedades entre outros. 
Duas novas salas comer-
ciais estarão no complexo, 
além de banheiros públi-
cos e adaptados, fraldario 
e espaço para eventos. Os 
boxes e salas comerciais 
serão leiloados através
 de concorrência públi-
ca por maior valor. Em 
breve a prefeitura dis-
ponibilizará aos interes-
sados um espaço para 
realização do cadastro.

unidades médicas da ci-
dade. A prioridade serão 
as vias com maior índice 
de acidentes. O projeto 
de instalação de radares 
inclui ainda a supres-
são de obstáculos como 
lombadas e lombofaixas. 
Vamos retirar 99% de-
les, houve um exagero na 
colocação dessas lomba-
das”, disse a secretária.  
No primeiro semestre de 
2012, a Avenida Charles 
Schneider foi a recordista 
de acidentes em Tauba-
té, com 94 ocorrências 
que deixaram 26 feridos. 
As avenidas Independên-
cia, Bandeirantes e Dom 
Pedro  e Voluntário Be-
nedito Sérgio, no Esti-
va, concentram a maioria 
dos acidentes de trânsi-
to na cidade desde 2010.

CDHU realiza encontro
técnico com agentes

municipais em Taubaté
Técnicos municipais se-
rão capacitados para pres-
tar serviços financeiros a
mutuários da Com-
panhia. A Companhia 
de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano 
(CDHU) realiza encontro 
técnico financeiro com
prefeitos e agentes mu-
nicipais de habitação de 
35 cidades atendidas pelo
Escritório Regional da 
CDHU, em Taubaté. O 
evento acontece das 9 às 14
horas, na Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Rua 
Quatro de Março, nº 441,
Centro, em Taubaté.
O objetivo é apresentar 
a campanha “Fique em 
Dia com a sua Casa” e
treinar os agentes para o 
atendimento financeiro de 
mutuários da CDHU. Após
o encontro os técnicos 
irão participar de aten-

dimentos, eventos de
conciliação e renegociação 
de dívidas com os mutuá-
rios da Companhia em suas
respectivas cidades.
A campanha “Fique em 
Dia com a sua Casa” foi 
lançada em 2011 para
promover a regularização 
financeira e contratual em 
todo o Estado. A CDHU
oferece condições facili-
tadas para a renegociação 
de dívidas dos mutuários
inadimplentes, que po-
dem parcelar o débito sem 
amortização inicial e sem
incidência de juros 
contratuais no cálcu-
lo do parcelamento.
Além de conhecer a cam-
panha, no decorrer do cur-
so, os técnicos receberão
orientação sobre sanea-
mento da carteira, contrato 
de financiamento, como
esclarecer dúvidas de mu-

tuários, seguro habitacio-
nal, valores de prestações
e renegociação de débitos. 
O papel do agente muni-
cipal é abrangente. Inicia
com o trabalho de orien-
tação na fase de seleção 
das famílias, explicando
critérios de atendimen-
to, documentação exigi-
da, direitos e deveres dos
beneficiários. E prosse-
gue após a entrega do 
conjunto. Ele também é o
interlocutor entre a 
CDHU e a população.
Com o encontro, a expec-
tativa é promover o alinha-
mento dos procedimentos
da CDHU junto a esses 
agentes, fortalecendo a 
parceria, para obter mais
agilidade na administração 
dos contratos e conscien-
tizar os mutuários sobre
a importância de man-
ter as prestações em dia.
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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

Literatura de cordel
A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em 
folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. Também são utilizados desenhos e 
clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois, em Portugal, eram expostos ao povo 
amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de marcados populares ou até 
mesmo nas ruas. A literatura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos 
portugueses. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, 
podemos encontrar este tipo de literatura principalmente na região nordeste do Brasil. 
Ainda são vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. De custo baixo, 
geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos próprios autores. Fazem grande 
sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. Este suces-
so ocorre em função do preço baixo. Do tom humorístico de muitos deles e também 
por retratar fatos da vida cotidiana da cidade ou da região. Os principais assuntos 
retratados nos livros são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos 
cangaceiros, atos de heroísmo, morte de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a presença do pú-
blico. Um dos poetas da literatura de cordel que fez mais sucesso até hoje foi Leandro 
Gomes de Barros (1865/1918). Acredita-se que ele tenha escrito mais de mil folhetos. 
Mas recentes, podemos citar os poetas José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, 
Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva), Téo Azevedo, Zé Melancia, Zé Vi-
cente, José Pacheco da Rosa, Gonçalves Ferreira da Silva, Chico Tratra, João de Cristo 
Rei e Ignácio da Catingueira. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel. Dentre eles podemos citar João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, 
José Lins do Rego e Guimarães Rosa.

Humor
O menino pediu ao pai para ajudá-lo a encontrar o Mínimo Denominador Comum num 
problema de seu dever de casa e o pai respondeu:
- Ainda não encontraram isso? Já estavam procurando quando eu era menino!
***
O menino entra no boteco gritando:
- Depressa seu João, sua mulher está na sua casa com outro!
O homem sai correndo e dez minutos depois está de volta. Senta-se, pede uma cerveja 
e diz aos amigos:
- Alarme falso, era o mesmo de sempre.
***
Dois alentejanos andavam caçando no meio dos montes. De repente, avistaram um 
jovem que voava de Asa Delta. Um deles levanta a espingarda e dá um tiro e o outro 
pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava largou.
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memori-
zação. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando 
e falou:
- Como é mesmo o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Responde o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

Mensagens
Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A existên-
cia é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você venha a aceitar 
influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e 
o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro 
não se detenha para lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida 
porque somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil viver 
bem se não aprendemos a conviver. A vida é lei da natureza, mas a vida pessoal é a 
obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando 
em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experi-
ências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atingir 
sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A humanidade 
caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminharem juntos, anda-
rem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não se entendem por quê? 
Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem 
quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deve-
riam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens 
percebem que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a 
iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.
***
Já pensou hoje como a vida é bela? Já fez alguma coisa para mudar a sua vida? Já disse 
às pessoas de sua família o quanto as ama? Já agradeceu a Deus pelas coisas belas que 
você tem, nas bênçãos que Ele te concedeu desde o momento em que você nasceu? O 
que está esperando! E depois vá viver a sua vida, pois a felicidade com Deus e a Vir-
gem Maria, nossa mãe, não pode esperar.

Pensamentos
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria sem se fazer.
A decisão é uma forma de reagir.
Se não houvesse esperança, não estaríamos tentando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma janela.
Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
Um bom começo já é a metade.

Senai de Pindamonhangaba
divulga vagas de emprego

Senac Taubaté oferece 
cursos

No mês de maio, o Senac 
Taubaté está com inscri-
ções abertas para dois 
cursos rápidos nas áre-
as de redes e infraestrtu-
ra e computação gráfica.
O primeiro curso é de Ma-
nutenção de Microcom-

putadores, que capacita o 
aluno para montar e fazer 
manutenção de computa-
dores, além de conhecer 
seu funcionamento e o ma-
nuseio adequado do equi-
pamento. As aulas aconte-
cerão dos dias 15 de maio 

a 8 de julho, sempre as ter-
ças e quintas das 9h às 12h.
O outro curso é de In-
trodução ao 3DS 
Max 2014, em que o 
aluno é capacitado para 
manusear as diversas téc-
nicas e ferramentas da 
versão 2014 do software 
3ds Max, com os méto-
dos de criação de objetos, 
texturização, iluminação e 
animação. O curso será do 
dia 15 de maio a 17 de ju-
nho, das 13h30 às 17h30.
Mais informações sobre 
inscrições e preços po-
dem ser tiradas pelo tele-
fone (12) 2125-6099 ou 
na secretaria do Senac 
Taubaté, localizado na 
Rua Nelson Freire Cam-
pello, 202, Jardim Eulália.
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Sesc Taubaté realiza oficina 
de adereços teatrais

Os tradicionais “Shows 
na Praça” trazem uma 
programação musical 
para o mês de maio em 

    Programação:
10/05 – Sábado
9h – Metamorfose – Teatro, Dança, Música e Brincadeiras
Praça Dom Epaminondas
20h – Gustavo Lessa e Rafael Vaquely - MPB
Praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro)
11/05 - Domingo
9h – Oliveira e Zé Neri – Sertanejo Raiz
Praça Vila Rica
20h- Marcos Henrique – Sertanejo
Praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro)
17/05 - Sábado
20h - Randal e Odair Santana – Sertanejo Raiz
Praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro)
18/05 - Domingo
9h- Forrose Star – Forró
Praça Vila Rica
20h- Silvio Chagas – Música Internacional
Praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro)
24/05 - Sábado
20h – Alexandre Henrique - Rock
Praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro)
25/05 - Domingo
9h – Dú Guerrero – MPB/ Internacional
Praça Vila Rica
20h- Luara de Oliveira - MPB
Praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro)
31/05 - Sábado
20h – Rolando um som - Chorinho
Praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro)

Taubaté. Na agenda, mú-
sicos da cidade se apre-
sentam nas praças Vila 
Rica, Dom Epami-

nondas e Monse-
nhor Silva Barros. As 
atrações são gratuitas 
e abertas ao público.

Aberto cadastramento de bandas 
e grupos musicais para Festival 

do Camarão de Caraguá

Prefeitura Municipal da
Estância Turística de

São Luiz do Paraitinga

Neste ano, o Festival 
do Camarão será reali-
zado de 18 a 22 de ju-
nho na Praça de Eventos
 No período entre 18 e 22 
de junho, Caraguatatuba 
promove 17ª edição do 
Festival do Camarão, na 
Praça de Eventos. A Fun-
dacc – Fundação Educa-
cional e Cultural de Ca-
raguatatuba está com as 
inscrições abertas até o dia 
23 de maio para o cadas-
tramento de bandas e gru-
pos musicais que estejam 
interessados em participar 
da programação musical.
De acordo com a fuda-
ção, os interessados de-

vem enviar raider técnico 
e propostas de apresen-
tação adequadas ao tema 
do evento. O tema deve 
ser relacionado à vida 
caiçara e ao mar, em uma 
das seguintes vertentes: 
música folclórica, música 
raiz, reggae, bossa nova 
e música popular brasi-
leira. O resultado da se-
leção será divulgada até 
o dia 30 de maio, tam-
bém no site da Fundacc.
O edital nº 003/2014 “Ca-
dastro e Seleção de Ban-
das” está disponível no 
site da Fundação (www.
fundacc.com.br), no link 
‘Institucional’. As ban-

das e grupos musicais já 
cadastrados devem en-
viar apenas a proposta 
de apresentação também 
de acordo com o tema. 
Já tradicional no Litoral 
Norte, o Festival do Cama-
rão é um evento de cunho 
cultural que recebe grande 
número de visitantes. O 
evento oferece a gastrono-
mia caiçara, exposição de 
artesanato identitário, pro-
dução da farinha de man-
dioca e cunhagem de ca-
noa, entre outras atrações, 
especialmente a progra-
mação musical e artística.
Mais informações: 
(12) 3897.5661.

Prefeitura de Pinda no 
combate á Dengue

Sabesp realizará limpeza 
de reservatórios de
Campos do Jordão

A Sabesp informa que se-
rão realizados, nos próxi-
mos dias 15 e 18, serviços 
de limpeza de reservató-
rios de água em Campos do 
Jordão. O objetivo é asse-
gurar a qualidade da água 
fornecida à população. 
 Para a realização desta 
manutenção, será necessá-
rio interromper o abaste-
cimento no dia 15, das 7h 
às 17h, nos bairros: Capi-
vari, Jardim das Pérolas, 
Jardim Manancial, Jardim 
Miraflores, Nova Capi-
vari e Vila Izabel. E no 
dia 18, das 8h às 17h, nos 
bairros: Abernéssia, Bela 

Vista, Britador, Morro das 
Andorinhas, Vila Bela, 
Vila Britânia, Vila Fer-
raz, Vila Fracalanza, Vila 
Guiomar, Vila Paulista, 
Vila Suíça e Vila Telma.
 A Sabesp pede que os 
moradores evitem o des-
perdício e economizem 
água.Confira algumas di-
cas de economia de água:
- tome banhos 
mais curtos e fe-
che o registro duran-
te o ensaboamento;
- deixe a torneira fecha-
da enquanto escova os 
dentes ou faz a barba;
- deixe para lavar o carro 

em outra data – e evite usar 
a mangueira, para isso, 
prefira um balde com água;
- lave a calçada ou o quin-
tal em outro dia – e lem-
bre-se de usar uma vas-
soura e um balde com 
água, não a mangueira;
- dê preferência para lavar 
a roupa e a louça em ou-
tro dia ou use a lava-rou-
pa e a lava-louça apenas 
quando elas estiverem 
na capacidade máxima;
- antes de lavar a lou-
ça, retire e excesso 
de comida com a es-
ponja; deixe a tornei-
ra fechada ao ensaboar.

Cerca de 830 milhões de mulheres 
não têm proteção à maternidade 

no trabalho
Cerca de 830 milhões de 
mulheres em todo o mundo 
não têm proteção adequa-
da no trabalho em relação à
 maternidade. A con-
clusão está no relató-
rio Maternidade e Pa-
ternidade no Trabalho:
 Lei e Prática no Mun-
do, divulgado ontem, dia 
12, pela Organização In-

ternacional do Trabalho 
(OIT). De acordo com a 
organização, 80% des-
sas mulheres estão na 
África e na Ásia, regiões 
em que há predomi-
nância de trabalho in-
formal e altas taxas de 
mortalidade materna e
 infantil. Para esse contin-
gente de mães que traba-

lham, direitos como licença
-maternidade remunerada, 
pausas para amamenta-
ção, garantia de emprego 
no fim da licença, acesso 
a creches, proteção contra 
ameaças à saúde e à segu-
rança durante a gravidez e 
igualdade de tratamento no 
ambiente de trabalho não 
são garantidos na prática.
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Festa da Banana
acontece na E.M Maria 
Josefina em Ubatuba

Elisabeth Savala se
apresenta em Caçapava

no dia 15

Representantes do DER e 
portos de areia participam de 

reunião em Moreira César

Chico César
estará no Sesc
Taubaté dia 22

Com apoio da prefeitura de 
Ubatuba, a 10a edição da 
Festa da Banana acontece 
neste sábado, dia 17 
de maio, a partir das 
19 horas, na E.M Ma-

A atriz Elizabeth Sa-
valla apresenta a peça 
A.M.A.D.A.S (Associação 
das Mulheres que acordam 
despencadas) a partir das 
19h da quinta-feira, 15, 
na Praça da Bandeira, re-
gião central de Caçapava. 
O espetáculo é gratuito.
A peça teatral é 
parte do projeto
 “Teatro de Graça na Pra-
ça”, idealizado pela atriz 
e patrocinado pelo Mu-
nicípio de Caçapava por 
meio da secretaria de 
cultura, esporte e lazer. 
O objetivo é o de demo-
cratizar o acesso ao tea-
tro e dar oportunidade à 
toda população de parti-
cipar de eventos culturais.
Espetáculo - Na peça 

A Subprefeitura de Mo-
reira César busca ofere-
cer segurança para todos 
os moradores do distri-
to e também para quem 
utiliza as rodovias que o 
cortam, por este motivo, 
convidou representantes 
do DER e de portos de 

O cantor e compositor 
Chico César estará em 
Taubaté no próximo dia 
22 de maio com o “Show 
de Sucessos”. O músi-
co se apresenta no Sesc 
Taubaté a partir das 21h.
Com um repertório com 

ria Josefina, Estufa II.
A entrada é gratui-
ta, a programação in-
clui um show de música 
sertaneja com Ander-
son Leon, exposição e 

A.M.A.D.A.S, Elizabeth 
Savalla interpreta cinco 
personagens, utilizando-se 
da ação cômica para des-
pertar uma reflexão sobre 
os valores estéticos ins-
tituídos pela sociedade. 
Trata-se de um monólo-
go de uma mulher de 48 
anos que sofre de baixa 
autoestima em virtude das 
cobranças e valores im-
postos pela sociedade 
moderna às mulheres, 
com relação a padrões de 
beleza e comportamento.
A atriz expõe ques-
tões sobre a condição 
da mulher moderna. 
A protagonista, uma mu-
lher de meia-idade, vive 
em um mundo de apa-
rências, em que é preci-

areia para conversar so-
bre melhorias na entrada 
do bairro Taipas e limpeza 
da areia que fica na rodo-
via SP 62, por exemplo.
Este encontro ocorreu na 
manhã do dia 7 de maio e 
o subprefeito de Moreira 
César solicitou aos repre-

grandes sucessos de sua 
carreira, como as can-
ções “Mama África” e 
“A primeira vista”, Chico 
prmete agitar o público 
t a u b a t e a n o .
Os ingressos do show já 
estão a venda no Sesc 

venda de artesanatos.
O ambiente da fes-
ta conta com
 barracas de comidas tí-
picas e de brincadei-
ras para a criançada.

so cultivar a imagem por 
meio de academias, sa-
lões de estética e implan-
tação de botox, entre ou-
tras coisas. A peça retrata 
a via crúcis de boa parte 
das mulheres modernas, 
que se sentem cobradas e
 pressionadas por 
uma sociedade 
cada vez mais mate-
rialista e superficial.
O texto é de Regiana Anto-
nini, a peça é dirigida por 
Luiz Artur Nunes e pro-
duzida por Camilo Átilla.
S e r v i ç o :
Peça A.M.A.D.A.S, com 
Elizabeth Savalla.
Onde: Praça da Bandeira.
Quando: Quinta-fei-
ra, 15, a partir das 19h.
Entrada gratuita.

sentantes do DER infor-
mações de quando serão 
feitas as melhorias na en-
trada do bairro Taipas. Em 
2013 houve uma reunião 
e o DER faria a execução 
dos serviços e os portos 
de areia seriam os res-
ponsáveis pelo material.

com preços que variam 
de R$ 2 até R$ 10. Mais 
informações pelo tele-
fone (12) 3634-4000.
O Sesc Taubaté fica na 
Avenida Milton Alvaren-
ga Peixoto, 1264, Espla-
nada Santa Terezinha.

Vaqueli recebe crianças e
adolescentes do “Projeto mais 

Educação” de Tremembé

Durante a manhã desta se-
gunda feira (12), o prefei-
to de Tremembé, Marcelo 
Vaqueli, recebeu em seu 
gabinete a visita de alunos 
do Projeto Mais Educação. 
A visita fez parte do pro-
jeto de elaboração da 1ª 
Revista feita inteiramente 
com crianças e adolescen-
tes atendidas pelo Projeto.
Os alunos da “Imprensa 
Mirim” puderam conhe-
cer o gabinete do prefei-
to e aproveitaram o mo-
mento para fazer diversas 
perguntas que farão parte 

da revista. Durante a vi-
sita, os alunos pergunta-
ram sobre a vida pesso-
al do prefeito e sobre as 
várias melhorias que a 
educação de Tremembé 
irá receber nesta gestão.
O prefeito explicou que 
além do Mais Educa-
ção e das melhorias fí-
sicas de estruturação
 que está ocorrendo nas 
escolas e creches da ci-
dade, o principal objetivo 
é realizar ações que au-
mentem o IDEB (Índice 
de Desenvolvimento da 

Educação Básica), que há 
anos se encontra em baixa.
Para o coordenador do 
projeto, Victor Naresi, 
visitas a instituições pú-
blicas como a Prefeitura 
atraem a atenção dos alu-
nos e enriquecem o apren-
dizado. “O que vemos em 
sala de aula, na teoria, é 
complementado na práti-
ca com as visitas aos lo-
cais históricos da cidade. 
O projeto vem resgatar a 
história do município para 
que o conhecimento não 
se perca”, disse Victor.


