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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé 
zera demanda de exames 
de ressonância magnética

4° Festival de Fanfarras 
de Ilhabela será neste 
sábado na Barra Velha

Liga de Futebol divulga 
classificação das

equipes nos
campeonatos de Pinda

A Prefeitura de Tremem-
bé, através da Secretaria 
de Saúde, marcou cerca de 
32 exames de ressonância 
magnética. Havia uma de-
manda reprimida do exa-
me de alto custo, do perío-
do de 6 meses, que já está 
sendo realizado desde o 
dia 18 de agosto no UNEP 
de São José dos Campos.
A Prefeitura também for-
nece aos pacientes o ser-
viço de transporte que 
busca os munícipes em 
casa. Esse “mutirão” so-
mente foi possível graças 
ao empenho e esforço do 

Ilhabela vai sediar no pró-
ximo sábado (23) o 4° 
Festival de Fanfarras, o 
“Festfan”, evento munici-
pal que tem a organização 
e promoção das secretarias 
de Educação e da Cultura. 
O festival vai aconte-
cer no Polo de Educa-
ção Integrada de Ilhabela 
(PEII), na Barra Velha.
De acordo com a muni-
cipalidade, promotora 
do evento, o objetivo é 
inserir os alunos do Pro-
jeto Música na Escola, 

A Liga de Futebol de 
Pindamonhangaba divul-
gou nesta tarde de quar-
ta-feira a classificação 
atual dos diversos cam-
peonatos amadores pro-
movidos pela entidade. 
Nas categorias menores, o 
destaque fica para as equi-
pes Sub11 e Sub15, da AA 
Ferroviária se encontram 
na ponta da tabela. Até o 
momento, as equipes al-prefeito Marcelo Vaqueli 

e do secretário de saúde 
José Marcio junto aos ór-
gãos competentes. Nor-
malmente o município 
agenda uma média de 3 
exames/mês, vagas es-
sas disponibilizadas atra-
vés do sistema CROSS 
da Secretaria de Estado 
da Saúde o que ocasiona 
uma demora considerável.
 “Graças a Deus zeramos 
a demanda de exames. 
Estamos trabalhando com 
muito empenho e deter-
minação para melhorar 
a saúde em Tremembé e 

e desde 2010, o FestFan 
busca desenvolver no 
aluno a autoconfiança, 
conhecimento artístico, 
e respeito pelas diversas 
e diferentes produções 
musicais, além de pro-
porcionar contato como 
concentração, disciplina, 
trabalho em grupo, res-
peito às diferenças e a 
apuração da sensibilidade.
Neste ano, o evento con-
tará com a participação 
de seis fanfarras de es-
colas municipais, com a 

viverdes confirmam a boa 
estrutura nas categorias 
de base. O futebol ama-
dor categoria Sênior 40, 
tem a liderança é do São 
Paulo, seguido pelo Co-
mercial Mombaça. Com 
cinco rodadas já realizada, 
o tricolor soma 14 pontos 
e o alviazul da Mombaça 
vem logo atrás com 12. 
Na 1ª Divisão, após a rea-
lização da terceira rodada, oferecer um atendimento 

digno a população, pois 
a saúde é uma das prio-
ridades da nossa admi-
nistração”, comentou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.  
De   acordo com o secre-
tário de Saúde, José Már-
cio, todas as solicitações 
de exames de ressonância 
magnética foram marca-
das. “Haviam pessoas que 
aguardavam há muito tem-
po para realizar o exame, 
nós zeramos a demanda e 
atendemos todas as pes-
soas que necessitavam 
fazer o exame”, explicou.

apresentação da BAMIF 
para encerrar o evento.
Fanfarras participantes - 
Participarão as fanfarras 
das unidades escolares de 
Ensino Fundamental I (1° 
ao 5° ano) e II (6° ao 9° ano): 
E.M. Profª Mércia do 
Nascimento Dias, E.M. 
Waldemar Belisário, 
E.M. Eva Esperança Sil-
va, E.M. Profª Drª Ruth 
Correia Leite Cardoso, 
E.M. Profª Anna Leite Ju-
lião Torres e a E.M. Pau-
lo Renato Costa Souza. 

Jardim Cristina e Arareta-
ma dividem a liderança na 
chave A e Vila São José é 
líder da chave B. Na chave 
A, os líderes totalizam 7 
pontos, com duas vitórias 
e um empate, justamente 
no confronto entre ambos.
Na chave B, o Vila São 
José detém 100% de apro-
veitamento, com três vitó-
rias em três jogos disputa-
dos. Confiram os números:
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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

Anvisa determina suspensão 
de seis medicamentos

A Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sa-
nitária) suspendeu lotes 
de seis medicamentos, 
incluindo um de para-
cetamol. As resoluções 
foram publicadas no Di-
ário Oficial da União na 
quarta-feira (20). Dos seis 
medicamentos, quatro são 
produzidos pelo  Labora-
tório Teuto Brasileiro, in-
cluindo um lote (1998101, 
validade 11/2015) de para-
cetamol 500mm compri-
mido. Um consumidor fez 
uma denúncia ao Procon 
relatando que havia um 
parafuso no lugar do com-
primido em uma das carte-
las. O lote foi distribuído 
na Bahia, Goiás, Minas 
Gerais e Rio Grande do 
Sul. Um lote (1048105, 
validade 6/2015) do me-
dicamento cetoconazol 
será recolhido após um 
consumidor reclamar no 
SAC da empresa que ha-
via outro medicamento 
na embalagem, o Ateno-
lol 100mg. Esse lote foi 
distribuído nos estados do 
Amazonas, Bahia, Goiás, 
Minas Gerais, Pará, Rio 
de Janeiro e São Paulo. 

O lote 8910019 (validade 
2/2016) do medicamento 
nistalina 25.000 unidades 
internacionais por grama 
(Ul/g) 60g será recolhido 
após usuário relatar que na 
cartela do remédio havia 
outro produto, o neomici-
na+bacitracina. Os medi-
camentos foram distribu-
ídos no Distrito Federal, 
Espírito Santo, Goiás, Mi-
nas Gerais e São Paulo. E 
o lote 6909006 (validade 
10/2015) do medicamen-
to atorvastatina cálcica 
comprimido foi suspenso 
após denúncia relatan-
do que na embalagem do 
produto de 20mg, havia 
o medicamento de 10mg. 
Esse lote foi distribuído no 
Distrito Federal, Pará e Pa-
raná. A Anvisa informou 
que o Laboratório Teuto 
Brasileiro irá recolher to-
dos os lotes irregulares. 
Caso alguém tenha adqui-
rido algum medicamento 
deste lote, deve entrar em 
contato com o SAC pelo 
número 0800 166 613. 
Outros dois medicamen-
tos de outros laboratórios 
também foram suspensos. 
O Tabine (citarabina) da 

Meizler UCB Biopharma 
teve 13 lotes suspensos, 
pois uma análise labora-
torial detectou resultados 
diferentes do especificado 
no teor de princípio ativo 
dos estudos de estabilida-
de, o que pode encurtar o 
prazo de validade infor-
mado. O recolhimento 
já começou e quem tiver 
adquirido o produto pode 
informar o lote ao Sac 
do laboratório no núme-
ro 0800 166 613 para sa-
ber se precisa de troca. E 
por fim, o lote 86119 do 
medicamento Tamsulom 
(cloridato de tansulosi-
na), da Zodiac Produtos 
Farmacêuticos SA, foi 
suspenso por erro de im-
pressão na data de valida-
de do produto. Para saber 
o procedimento de troca, 
se informe no SAC pelo 
telefone 0800 166 575. 
A Anvisa diz estar ava-
liando as queixas e deci-
dindo possíveis multas 
ao laboratórios, que po-
dem ser punições leves 
ao cancelamento da au-
torização de funciona-
mento ou pagamento de 
mais de R$ 1 milhão.

Prefeitura de Taubaté
divulga programação da

54º Festa do Folclore
da Rua Imaculada

A Prefeitura de Taubaté re-
aliza neste mês de agosto 
a 54ª Festa do Folclore da 
Rua Imaculada. No sába-
do, dia 16, vai acontecer 
um cortejo de divulga-
ção da festa. Grupos de 
maracatu, capoeira, folia 
de reis, jongo e congada 
sairão da Praça Santa Te-
rezinha, à partir das 9h, e 
percorrerão o centro da 
cidade com destino a Pra-
ça Dom Epaminondas. A 
programação oficial vai de 
20 a 24 de agosto. Congo 
Vilão da Associação dos 
Congadeiros de Nossa Se-
nhora do Rosário de Do-
res do Indaiá  MGCongo 
Vilão da Associação dos 
Congadeiros de Nossa Se-
nhora do Rosário de Dores 
do Indaiá MGConsiderada 
um dos eventos tradicio-
nais do calendário tauba-
teano, este ano a festa vai 
valorizar a participação da 
comunidade do bairro e a 
música folclórica, trazen-
do várias apresentações 
dos grupos de congada, 
jongo, maculelê e maraca-
tu. Entre os destaques es-
tão as atrações da Casa do 
Figureiro, como oficinas 
de modelagem para crian-
ças durante o dia, rodas 
de violeiros todas as noi-
tes e no domingo, dia 24, 
às 10h, um encontro vai 
reunir mestres da cultu-
ra popular de Taubaté em 
um bate-papo. Para pro-
mover o intercambio de 
culturas, o encontro ainda 
terá a presença do grupo 
convidado Congo Vilão, 
da Associação dos Conga-
deiros de Nossa Senhora 
do Rosário, da cidade mi-
neira Dores do Indaiá Cia. 
Cabelo de Maria - São 
João do CarneirinhoCia. 
Cabelo de Maria - São 
João do CarneirinhoNo 
local será montada uma 
praça de alimentação com 
barracas de entidades as-
sistenciais cadastradas no 
Fussta (Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté). 
Serão oferecidas comidas 
típicas caipira e tropeira, 
como bolinho caipira e do-
ces caseiros. O palco prin-

cipal na Rua Imaculada 
vai receber, a cada noite, 
músicos da cidade e tam-
bém shows de artistas de 
renome nacional, como: 
DIA 20 – ABERTURA - 
Apresentação de Folias 
de Reis com Folia de Reis 
Estrela da Mantiqueira, 
Folia de Reis Paulista e 
Folia de Reis Mineira do 
Bairro Água Quente. DIA 
21 - ORQUESTRA DE 
VIOLAS E VIOLÕES 
ITABOATÉ - A “Orques-
tra de Violas e Violões 
Itaboaté” é composta por 
30 integrantes entre 10 a 
80 anos de idade e divul-
ga a cultura regional do 
Vale do Paraíba, por meio 
de composições próprias 
como: “Picumã”, “Paço-
ca de Pilão”, “Saudade de 
São Luiz”, “Amanhecer 
do Meu Sertão”, “Serra 
da Mantiqueira”, “Felici-
dade na Roça”, “Festa da 
Imaculada”, “Taubaterra” 
e “Fogão de Lenha”. A or-
questra apresenta também 
temas da MPB, música 
regional e de raiz. DIA 22 
- CIA. CABELO DE MA-
RIA – A Cia. fundada em 
2007 tem sete espetáculos 
e escolheu para apresentar 
em Taubaté o “São João 
do Carneirinho”, em que o 
grupo faz uma celebração 
do período junino, quando 
se agradecem as colheitas 
realizadas e se acendem 
as fogueiras fazendo pe-
didos para o próximo ano. 
Um repertório cheio de 
diversão onde o público 
é convidado a participar 
cantando e fazendo várias 
brincadeiras. Coco, xote, 
baião e marchinhas for-
mam a riqueza e a varieda-
de de ritmos em “São João 
do Carneirinho”. O espetá-
culo foi contemplado pelo 
projeto Rumos – Itaú Cul-
tural e gravou o seu dvd 
no mês de julho de 2011. 
DIA 23 - AS GALVÃO 
– Mary e Marilene: estas 
são As Galvão. Duo de 
maior prestígio no Brasil, 
que continua a encantar 
seu público cativo e a con-
quistar novos fãs. Aos 7 e 
5 anos de idade já estavam 

encantando radialistas de 
todo o país. O primeiro 
disco veio quando tinham 
14 e 12 anos e junto o pri-
meiro sucesso, “Carinha 
de Anjo”. Hoje, com mais 
de 300 músicas gravadas, 
conhecidas e respeitadas 
no Brasil inteiro e recen-
temente homenageadas 
com o “Memorial Irmãs 
Galvão” em Paraguaçu 
Paulista/SP, essas duas 
belas vozes ultrapassaram 
fronteiras com suas músi-
cas tocadas em Portugal, 
Canadá, Suíça e Japão. No 
show, além dos clássicos 
da música sertaneja, can-
tam seus maiores suces-
sos “Coração Laçador” (O 
Boi), “No Calor dos teus 
Abraços”, “Pedacinhos” 
entre outros. DIA 24 - 
BANDA DE PÍFANOS 
DE CARUARU - Um dos 
grupos de músicos ins-
trumentistas mais tradi-
cionais do Brasil. Do ser-
tão de Alagoas, em 1924, 
Manoel Clarindo Biano 
reuniu a família e fundou 
uma pequena banda com-
posta de dois pífanos (tipo 
de flauta) de taboca, um 
bombo traçado de cordas e 
um par de pratos. Os dois 
filhos mais novos eram os 
responsáveis pelos pífa-
nos: Benedito, hoje com 
82 anos de idade, e Sebas-
tião, com 74. Com humor, 
eles lembram quando eram 
garotos e tremeram na 
Vila de Itaracatu, em Per-
nambuco, ao tocarem para 
ninguém menos do que 
o Capitão Virgulino Fer-
reira, ou o lendário Lam-
pião, e seus cangaceiros. 
Os integrantes mais novos 
da Banda de Pífanos de 
Caruaru são todos filhos 
e sobrinhos dos primeiros 
fundadores. São eles João 
Biano, Gilberto Biano, 
Amaro Biano e José Bia-
no. Legítimos represen-
tantes da cultura nacional, 
um grupo riquíssimo do 
folclore brasileiro, do Nor-
deste, do sertão e das raí-
zes, eles foram descobertos 
por Gilberto Gil. Confira a 
programação completa em 
www.taubate.sp.gov.br.
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Avenida N. Sra. Perpétuo 
Socorro em Pinda recebe 

obras de alargamento

HR recebe encontro do grupo de 
pacientes laringectomizados do

Vale do Paraíba

Projeto Famuta Jovem está 
com inscrições abertas para 

novos integrantes

Mil profissionais de
Educação discutem direitos 

humanos e prevenção à
violência em encontro

Roger Abdelmassih está no 
Presídio de Tremembé

Prefeitura abre processo
seletivo para bolsistas da 

Banda Sinfônica e
Orquestra Sinfônica Jovem

A Secretaria de Obras da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba deu início na 
última segunda-feira (18), 
à readequação da pista da 
avenida Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, em 
frente ao Paineiras Coun-
try Club, onde um trecho 

Encontro tem como 
objetivo esclare-
cer dúvidas e debater 
assuntos a cerca da reabili-
tação do câncer de laringe
O Hospital Regional do 
Vale do Paraíba irá receber 
no dia 22, às 14h o pales-
trante e psiconcologista, 
Dr. José Cruz, para um bate
-papo com a Comunidade 
sobre as formas de reabili-
tação do câncer de laringe. 
O encontro será promovi-
do pelo Serviço de Fonon-
cologia do HR em parceria 
com o Grupo de Larin-
gectomizados do Vale do 
Paraíba formado por pa-
cientes que trataram o 
câncer de laringe por meio 
da retirada total do órgão.
O HR é pioneiro no Ser-
viço de Fononcologia na 
região, sendo o único a 
fornecer a prótese traqueo-

O Projeto FAMUTA Jo-
vem (Fanfarra Munici-
pal de Taubaté Jovem) 
está com inscrições aber-
tas para novos integran-
tes que queiram parti-
cipar como bailarinos, 
linha de frente ou fazer 
parte do corpo musical.
Para se inscrever é preci-
so ter idade entre 08 e 18 
anos e os interessados de-
vem ser dirigir ao anfitea-
tro do SEDES nos sábados 
dias 23 e 30 de agosto, das 
14h às 22h, acompanhados 
pelos pais ou responsável.
As aulas acontecem to-
dos os sábados das 14h 

Mais de mil professores 
da Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo 
têm presença confirmada 
no 3º Seminário de Prote-
ção Escolar, que acontece 
nesta quarta e quinta-feira 
(20 e 21), em Serra Ne-
gra. O objetivo do encon-
tro é ampliar a discussão 
sobre fatores como vio-
lência, drogas, bullying e 
gravidez na adolescência, 
e mostrar experiências 
bem sucedidas nas 5 mil 
escolas da rede estadual. 
Neste ano, o tema cen-
tral é direitos humanos.
Durante a programação, 

O ex-médico Roger Ab-
delmassih deixou o Ae-
roporto de Congonhas, 
vindo do Paraguai, de 
onde veio para o Presídio 
de Tremembé. Na chega-
da ao aeroporto, policiais 
civis reforçaram a segu-
rança no local por cau-
sa do grande número de 
pessoas que aguardavam 
a transferência do ex-mé-
dico, entre elas vítimas e 
jornalistas. Várias mulhe-
res, que afirmaram ter sido 
vítimas de Abdelmassih, 
acompanharam a chegada 
dele e pediram que outras 
pacientes denunciem os 
abusos. O ex-médico es-
tava algemado e de colete 
à prova de balas. Conde-
nado por estrupos come-
tidos contra pacientes, ele 
foi preso ontem (19), em 
Assunção, no Paraguai.
De acordo com o delegado 
da Polícia Civil Osvaldo 
Nico Gonçalves, a prisão 
de Abdelmassih é uma 
vitória para a polícia e to-
dos os órgãos envolvidos 

A Prefeitura de Tauba-
té está com inscrições 
abertas para seleção de 
bolsistas da Banda Sin-
fônica e Orquestra Sin-
fônica Jovem. Os editais 
do processo seletivo, com 
a ficha de inscrição, es-
tão disponíveis no site da 
Prefeitura www.taubate.
sp.gov.br. Os interessa-
dos devem enviar para o 
e-mail sinfonicataubate@
gmail.com a ficha de ins-
crição preenchida e um 
currículo descrevendo 
suas atividades musicais. 
Após o envio da inscrição 
o candidato receberá um 
e-mail de confirmação.
Para a Orquestra Sinfôni-
ca Jovem o candidato deve 
ter até 25 anos completos. 
As vagas oferecidas são: 
18 violinos, 06 violas, 08 
violoncelos, 04 contrabai-
xos, 02 flautas, 02 oboés, 
03 clarinetes, 02 fagotes, 
04 trompas, 03 trompetes, 
02 trombones, 01 trombo-
ne baixo, 01 tuba, 04 per-
cussionistas/timpanistas.

de 100 metros está sendo 
alargado. O alargamento 
da avenida sentido zona 
oeste-centro atende a soli-
citações da população, que 
enfrenta congestionamen-
tos no local, diariamente. 
Os funcionários da secre-
taria estão em atividades 

esofágica para os pacien-
tes em recuperação fono-
audiológica. Juntamente 
com o Serviço de Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço, a 
Fononcologia tem como 
objetivo tratar a doença e 
promover a reintegração 
do paciente em socieda-
de. Posterior a cirurgia, o 
laringectomizado tem 3 
formas de comunicação 
que podem ser trabalhadas 
pela fonoterapia, sendo 
elas: o uso da eletrolarin-
ge, a produção da voz tra-
queoesofágica, com uso 
de prótese, ou voz esofá-
gica, ensinada e produzida 
pelo próprio organismo.
Na ocasião o palestrante, 
também laringectomizado, 
irá esclarecer as dúvidas 
a cerca do assunto e apre-
sentar um novo material e 
método que visa auxiliar 

às 18h e a Prefeitura dis-
ponibiliza transporte, ali-
mentação, uniforme para 
as apresentações e os ins-
trumentos para as aulas. 
O estudo é dividido em 
módulos e as crianças e 
jovens participam de aulas 
teóricas e práticas. A es-
colha pelos instrumentos 
ou corpo de baile é livre 
para que o próprio alu-
no encontre sua aptidão.
Na primeira etapa teórica, 
os estudantes são divididos 
em grupos por instrumen-
tos de sopro e percussão 
e aprendem partitura. O 
aprendizado serve também 

gestores do Sistema de 
Proteção Escolar, implan-
tado em 2009 em São Pau-
lo, participam de debates, 
apresentações de boas prá-
ticas e oficinas sobre ações 
preventivas a situações de 
vulnerabilidade. No total, 
mais de 50 trabalhos estão 
inscritos. Além dos edu-
cadores, os projetos têm 
ainda como foco a parti-
cipação dos pais e comu-
nidade em iniciativas que 
promovem a cultura de 
paz no ambiente escolar.
Para a edição de 2014, a 
Secretaria mantém a par-
ceria com universidades 

na investigação. Segun-
do ele, o ex-médico disse 
“que está arrependido”, 
porém Abdelmassih não 
detalhou sobre qual ato 
estava se referindo. Con-
forme o delegado, o ex-
médico disse ainda que vai 
reverter a situação atual.
Especialista em re-
produção humana, 
Abdelmassih foi por agen-
tes da Secretaria Nacional 
Antidrogas paraguaia e da 
Polícia Federal (PF) brasi-
leira. Em 2010, ele foi con-
denado a cumprir 278 anos 
de prisão por 56 estupros 
cometidos contra as pró-
prias pacientes, entre 1995 
e 2008. Abdelmassih teve 
o registro profissional cas-
sado em agosto de 2009.
No entanto, o ex-médico 
continuou em liberdade, 
na época, por ter obtido 
habeas corpus concedido 
pelo então presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Gilmar Mendes. O 
benefício foi cassado pelo 
próprio STF, em fevereiro 

Para a Banda Sinfônica 
não há limite de idade. 
As vagas oferecidas são: 
01 Flautim, 05 Flautas, 
02 Oboés, 01 Clarone, 02 
Fagotes, 12 Clarinetes, 
02 Sax-altos, 02 Sax-te-
nores, 01 Sax-barítono, 
04 Trompas, 04 Trom-
petes, 03 Trombones te-
nores, 01 Trombone bai-
xo, 02 Euphoniuns, 02 
Tubas, 06 Violoncelos, 
05 Contrabaixos, 05 Per-
cussionistas/Timpanistas.
A avaliação acontecerá 
através de prova prática, 
com a demonstração das 
habilidades musicais do 
candidato no instrumento 
pretendido. Por meio da 
execução musical, serão 
julgados: a habilidade e 
desenvoltura técnica; a 
sonoridade; a postura; o 
conhecimento estético; a 
afinação; o ritmo, as di-
nâmicas e a musicalidade.
O processo seletivo será 
classificatório e elimina-
tório, via banca exami-
nadora e acontecerá em 

para a retirada do cantei-
ro central. Também será 
readequado o retorno de 
veículos sentido Taubaté 
para cem metros à frente 
de onde está atualmente.  
O alargamento da pista 
visa oferecer mais segu-
rança e fluidez ao tráfego.

na reabilitação pulmonar. 
“Quando o paciente passa 
por uma cirurgia de reti-
rada total da laringe, além 
de perder completamen-
te a voz, os seus pulmões 
também sofrem. Por isso, 
o método que será minis-
trado no próximo encontro 
é muito importante para 
beneficiar a qualidade de 
vida do paciente pós-cirur-
gico”, destaca Dra. Lucia 
Helena Alckmin Nogueira, 
Fonoaudióloga Coordena-
dora do Serviço de Fonon-
cologia do HR. A palestra 
acontecerá no próximo 
dia 22, sexta-feira, às 14h. 
Todos os interessados de-
verão comparecer ao HR 
e realizar sua inscrição no 
dia do evento. O Hospital 
Regional fica na Av. Tira-
dentes, nº 280 no Jardim 
das Nações, em Taubaté.

como base para que pos-
sam seguir os estudos na 
Escola Municipal de Artes 
Fêgo Camargo ou integra-
rem a Orquestra e Ban-
da Sinfônica da cidade.
O parque do SEDES 
fica na Avenida Ama-
dor Bueno da Veiga, s/
nº, Jardim Ana Rosa.
Serviço: Inscrição para 
Projeto FAMUTA Jovem
Data: Aos sábados 
dias 23 e 30 de agosto
Horário: das 14 às 22h
Local: Parque do Sedes
Endereço: Av. Ama-
dor Bueno na Veiga, 
700 – Jardim Ana Rosa.

paulistas, o Tribunal de 
Justiça e o Instituto Sou 
da Paz, que enviarão re-
presentantes a Serra Ne-
gra e vão compor os de-
bates programados para 
os dois dias de evento.
“Com o Seminário de 
Proteção Escolar, apre-
sentamos e valorizamos 
experiências bem-sucedi-
das em nossa rede. Este 
também é o momento em 
que os servidores adqui-
rem mais conhecimento 
para o trabalho desenvol-
vido com nossos alunos”, 
afirma o secretário da Edu-
cação, Herman Voorwald.

de 2011. Desde então, Ab-
delmassih estava foragido. 
O nome dele constava 
na lista dos mais pro-
curados pela polícia in-
ternacional (Interpol).
O paradeiro de Abdel-
massih foi descoberto 
após investigações feitas 
pelo Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Ga-
edo) - Núcleo Bauru, 
do Ministério Pú-
blico do Estado de 
São Paulo (MP-SP).
Segundo o MP-SP, as pis-
tas surgiram durante a apu-
ração de novos crimes pra-
ticados pelo ex-médico e 
por terceiros, tais como fa-
vorecimento pessoal, fal-
sidade ideológica e falsi-
dade material, em cidades 
do interior paulista, entre 
elas, a de Avaré. Durante 
buscas em uma proprie-
dade rural, foram encon-
trados indícios de que ele 
estaria no país vizinho. As 
informações foram então 
compartilhadas com a PF.

duas fases. A primeira 
destinada aos músicos que 
integraram a Banda e a 
Orquestra em 2013. A se-
gunda fase será destinada 
às vagas remanescentes e 
às de músicos suplentes.
As provas da primeira 
fase acontecerão nos dias 
08 e 09 de setembro e as 
da segunda fase nos dias 
10, 11 e 12 de setembro 
em dois períodos: das 9h 
às 12h e das 14 às 18h.
Os candidatos aprovados 
receberão uma bolsa au-
xílio no valor de R$ 500 
mensais e farão parte dos 
grupos musicais no perío-
do de setembro de 2014 a 
agosto de 2016. O bolsista 
selecionado deve compro-
var vínculo de estudo ins-
trumental regular (formal 
ou particular), com pro-
fessores de seu instrumen-
to. Caso seja necessário, 
o bolsista poderá estudar 
na Escola de Música Fêgo 
Camargo de Taubaté, onde 
receberá bolsa de estudos 
integral para 2014/2016.
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Lutador pindense é 
destaque no Mundial de 

Jiu-jítsu Esportivo

Aparecida recebe 800 
atletas para torneio de 

Ginástica Rítmica

No período entre 14, 15, 
16 e 17, o Brasil sediou o 
campeonato Mundial de 
Jiu-jítsu Esportivo, even-
to promovido pela Con-
federação Brasileira de 
Jiu-Jítsu Esportivo (CBJ-
JE). A competição ocorreu 
no ginásio do Comple-
xo Esportivo Ibirapuera 
“Ginásio José Geraldo de 
Almeida”, em São Paulo.
Entre os representantes 
da região, um dos desta-

Acontece a partir desta se-
mana em Aparecida a etapa 
sudeste do Torneio Regio-
nal de Ginástica Rítmica. 
A competição segue até 
domingo terá a participa-
ção de cerca de 800 atletas 
nas modalidades indivi-
duais e mais de 30 grupos 
na modalidade conjunto, 
as apresentações serão no 
Centro de Eventos Pe. Ví-
tor Coelho, no Santuário.
O torneio é organizado 

ques foi o atleta Felipe 
Ribas, 19 anos, natural 
de Pindamonhangaba, 
que sagrou-se vice-cam-
peão na categoria Absolu-
to até 72 kg no Mundial. 
Nessa categoria, havia 
45 lutadores inscritos.
O mundial contou com 
delegações de todo o 
Brasil e de países como 
Chile, Itália, Uruguai, 
Polônia, Argentina, Mé-
xico, França e Espanha. 

pela Confederação Brasi-
leira de Ginástica e pela 
Federação Paulista de Gi-
nástica, e acontece na ci-
dade em uma parceria com 
a Prefeitura e o Santuário 
Nacional. As 33 delega-
ções, vindas dos quatros 
estados da Região Sudes-
te - Espírito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo - disputarão 
cinco categorias: arco, 
massas, fitas, mãos livres 

Para participar do mun-
dial, é obrigatório que o 
atleta seja filiado à CBJJE. 
Felipe Ribas acredita que 
pode chegar a conquistas 
maiores a partir de agora, 
graças à visibilidade que 
conquistou, o que deve 
render mais apoio para o 
futuro. O atleta pindense 
é professor e voluntário 
no Projeto Parceiros do 
Amanhã, da Policia Mili-
tar de Pindamonhangaba.

e bola, além da apresenta-
ção em conjunto. As atle-
tas, que tem entre 6 e 23 
anos, estarão divididas em 
oito categorias de idade.
Esta é a primeira vez que 
a competição do Sudeste 
será realizada no Estado 
de São Paulo. Aparecida 
foi escolhida, segundo a 
Confederação, devido ao 
trabalho local que vem 
sendo realizado em prol 
do desenvolvimento da 
Ginástica Rítmica. As es-
truturas locais são outro 
fator positivo para a esco-
lha da cidade como sede 
da competição. O Centro 
de Eventos do Santuá-
rio Nacional é uma arena 
multiuso com capacidade 
para receber um público 
de até oito mil pessoas, 
além de possuir em seu 
subsolo mais de dez salas 
que servirão de suporte 
à organização do evento.
A abertura acontece no 
dia 20 de agosto às 18h. 
As provas serão rea-
lizadas a partir do dia 
21, das 10h às 20h.

Peça teatral Novos
Saltimbancos é atração 
na Praça da Bandeira 

em Caçapava

O espetáculo teatral No-
vos Saltimbancos chega à 
cidade de Caçapava con-
tando a história de um gru-
po de artistas de rua que 
se encontra em um a pra-
ça por acidente e migram 
suas artes em direção umas 
as outras, formando uma 
trupe que alcança as artes 
cênicas (dança, circo, tea-
tro, bonecos, palhaços). A 
peça será encenada no sá-
bado, dia 23 de agosto, na 
Praça da Bandeira às 16h. 
O espetáculo busca inte-
ratividade com o público, 
que se torna figurante e o 
meio, que vira o cenário. A 
apresentação faz parte do 
projeto “Novos Saltimban-
cos”, que é realizado pela 
3S Projetos com recursos 
incentivados pelo ProAC 
(Programa de Ação Cultu-
ral do Estado de São Paulo) 
com o patrocínio da TW 
Espumas. “É com grande 

satisfação que trazemos 
este evento para a cidade 
de Caçapava. Através do 
patrocínio a projetos de 
leis de incentivo à cultura 
trazer para a comunidade 
na qual nossa empresa está 
inserida a oportunidade 
de enriquecimento social 
e cultural”, enfatiza Car-
los Regadas, Controller 
Corporativo da TW Espu-
mas. O conceito deste es-
petáculo busca apresentar 
uma experimentação dife-
rente ao ator e ao público, 
igualmente. Com o ator 
há um a relação diferente 
da apresentação, ao invés 
de estar no foco da luz 
do teatro, estará incógni-
to (apesar de maquiado e 
com figurino) e precisará, 
com sua arte, despertar a 
atenção do público e criar 
o seu próprio espaço de 
palco. Para o espectador, 
como figurante, encon-

trar o lúdico no dia a dia.
A peça é baseada no mu-
sical Os Saltimbancos, 
e conta a história de di-
versos artistas de ruas 
(malabaristas, bailarinas, 
palhaços, mímicos, ma-
nipuladores de bonecos, 
mágicos e muitos outros), 
vindos da frustração de 
não conseguirem reali-
zar suas artes, perambu-
lam pelo centro da cidade 
completamente ignorados 
até que, por coincidência, 
encontram-se todos em 
uma mesma praça de tea-
tro. Como forma de defen-
der-se da exploração que 
sofrem, unem-se em um a 
trupe concisa, onde todos 
têm sua parte e, juntos, 
ensaiam e organizam um 
espetáculo teatral/circense 
/performático, angariando 
ali mesmo o público e fa-
zendo do espaço coletivo 
um palco que os com porte.

ACIP participa da
Inauguração da

Sicredi-Vanguarda
O presidente da ACIP, Eto-
re Bonini, participa ama-
nhã, às 10h, da inaugura-
ção do posto Sicredi, em 
Pindamonhangaba. O pos-
to vai funcionar na sede 

da Associação Comercial. 
O Sicredi é um sistema de 
100 cooperativas, dentre 
elas está a Sicredi - Van-
guarda, distribuídas em 
11 estados brasileiros, 

que juntas reúnem mais 
de 2,8 milhões de asso-
ciados, pessoas que usu-
fruem de produtos e servi-
ços financeiros, mas, não 
são clientes: são donos.


