
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  23-24-25 DE AGOSTO DE 2014  EDIÇÃO 1288 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00
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Campanha “Ilumina 
Tremembé” fará troca 
de todas as lâmpadas 
queimadas na cidade

Parabéns Redenção da Serra

Prefeitura de Redenção da 
Serra abre vaga para cursos

A EDP Bandeirantes em 
parceria com a prefeitura 
de Tremembé realizará a 
troca de todas as lâmpadas 
queimadas e as que estive-
rem em mal funcionamen-
to nos postes da cidade. 
A campanha denomina-

Dia 25 de Agosto é come-
morado um recomeço em 
Redenção da serra, com a 
construção de represa no 
rio paraitinga a cidade an-
tiga teve de ser inundada 
entao houve um recomeço. 
O centro da cidade de Re-
denção da Serra até a dé-
cada de 70 do século XX.
Apesar de ser o Berço da 
Liberdade Paulista, o tem-
po estava contado para os 
seus moradores. Pois em 
meados da década de 70, 
a empresa de Luz e Ener-
gia Elétrica CESP, iria ini-
ciar a construção de uma 
represa do Paraitinga em 
ligação com Paraibuna, 
obra que se fizera neces-
sária, porém de inusita-
das implicações, o que 
causou o desaparecimen-

da “Ilumina Tremembé”  
também realizará a repa-
ração de globo quebrado 
ou solto, lâmpada acesa 
durante o dia, lâmpada 
oscilante e mais de uma 
lâmpada apagada alter-
nada ou em sequência.

to de Redenção da Serra. 
A cidade e seus munícipes 
sofreram com a notícia, 
pois da antiga cidade ape-
nas restaram a rua princi-
pal Capitão Alvin, com a 
esplendorosa Matriz cons-
truída em 1882 de pau a 
pique, a sede da Prefeirura 
Municipal e da Câmara, 
e poucas residências. As 
únicas lembranças são as 
velhas fotografias já em es-
tado deplorável de acervos 
particulares, algumas ce-
nas de filme do comedian-
te Mazzaropi e as imagens 
que jamais serão apagadas 
da memória dos mora-
dores. Porém a vida teria 
que continuar, e uma nova 
cidade iria surgir, o dia 
histórico desse recomeço 
foi 25 de agosto de 1975 

Colabore, se você mora ou 
transita em algum local da 
cidade onde as luzes estão 
apagadas, anote o número 
do poste, endereço e um 
ponto de referência e envie 
para nosso email: ouvido-
ria@tremembe.sp.gov.br

quando ocorreu uma gran-
de procissão conduzindo 
uma cruz de madeira, que 
percorreu o caminho entre 
a cidade velha e o novo lo-
cal, onde seria construída 
a nova Redenção da Serra. 
A cidade ressurgiu como 
uma fênix das cinzas, e as-
sim, foi-se construindo a 
nova Redenção da Serra, 
com muito sacrifício e es-
forço de um povo humil-
de e trabalhador, a cidade 
hoje, traz seus costumes 
e tradições em festas típi-
cas e religiosas, realizadas 
durante todo ano. A mes-
ma represa que há anos 
trouxe dor e tristeza, hoje 
é parte da beleza inigua-
lável do município, e é 
parte do principal atrati-
vo turístico de Redenção.

Mistau recebe exposição 
em homenagem ao Mestre 

Paizinho

O Mistau (Museu de Ima-
gem e Som de Taubaté) 
recebe a exposição “Be-
nedito: Fé, fazeres e devo-
ção”, uma homenagem a 
Geraldo de Paula Santana, 
o Mestre Paizinho, pelos 
seus 10 anos como Rei 
Congo do Estado, título 
dado pelo Revelando São 
Paulo. A abertura aconte-
ceu nesta quinta-feira, dia 
21 de agosto às 19h, com 
a presença do homena-
geado e apresentação de 
sua Cia de Moçambique 
Unidos a São Benedito. A 
exposição, criada pela ar-
tista plástica Maria Dalila 
e a historiadora Solange 
Barbosa, fica no Mistau 
até o dia 05 de outubro.
O visitante poderá conhe-
cer a cozinha que teria 

sido de São Benedito re-
criada em papel machê por 
Maria Dalila. Já Solange 
Barbosa recria a cozinha 
de uma cozinheira devota 
de São Benedito. Uma ex-
posição fotográfica sobre 
a devoção a São Benedito 
no mundo, com fotos de 
Pedro Ribeiro de Cam-
pinas que retratam a Cia 
de Moçambique Unidos 
a São Benedito, coman-
dada por Mestre Paizinho 
e fotos de uma festa em 
Moçambique também po-
derá ser visitada. O Mistau 
ainda convida os muní-
cipes a participarem com 
imagens de São Benedito 
para serem expostas. As 
imagens serão devolvi-
das no dia 5 de outubro, 
término da exposição.

O homenageado
Geraldo de Paula Santa-
na, o Mestre Paizinho é 
reconhecido mestre de 
moçambique respeitado 
em todos os círculos so-
ciais do Vale do Paraíba. 
Herdeiro do Mestre Pai-
zão, Paizinho participa 
do moçambique desde os 
cinco anos de idade. Ele 
lidera a Cia. de Moçam-
bique de São Benedito do 
Parque Bandeirante, grupo 
que em outubro comple-
ta 67 anos de existência.
A exposição “Benedito: Fé, 
fazeres e devoção” é gra-
tuita e aberta ao público. O 
Mistau funciona de segun-
da a sexta-feira das 08h às 
17h. O endereço é Avenida 
Thomé Portes Del Rey, nº 
761, Jardim Ana Emília.
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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

Está parado há mais de 50 anos na ONU o projeto de um novo calendário em que to-
dos os meses começariam em domingo e terminaria em sábado. Cada dia de cada mês 
cairia sempre no mesmo dia da semana. Teria 13 meses de 28 dias. O novo mês seria 
o nome de Sol e seria intercalado entre junho e julho.
***
O ano bissexto foi criado para compensar a diferença entre o ano do calendário, de 365 
dias e o tempo de 365,24219787 dias que a Terra gasta para dar uma volta completa em 
redor do Sol. A denominação bissexto deriva do dia dobrado (bis) que era inscrito no 
antigo calendário Juliano, depois do sexto dia antes das calendas de março.
***
Tempo de digestão de alguns alimentos
Sorvete de frutas: 5 minutos
Prato de sopa: 1 hora
Copo de leite: 1 hora e meia
Prato de macarronada: 2 horas
Salada verde: 2 horas
Filé de carne vermelha: 2 horas
Copo de refrigerante: 2 horas
Porção de peixe: 2 horas
Fatia de torta de morango: 2 horas
Média com pão com manteiga: 3 horas
Arroz, feijão e carne: 3 horas
Hambúrguer: 4 horas
Porção de lingüiça: 6 horas
Prato de feijoada: 7 horas
Porção de bacon: 12 horas
***
Durante a Guerra de Secessão, quando as tropas voltavam nos quartéis após uma bata-
lha sem nenhuma baixa, escreviam numa imensa placa “O Killed” (sem mortos). Daí 
surgiu a expressão OK para indicar que tudo está bem.
***
Nos conventos, durante a leitura das Escrituras Sagradas, ao se referirem a São José, 
diziam sempre “Ter Putativos”, abreviada em “PP” e assim surgiu a idéia, nos países 
de civilização espanhola de chamar os Josés de Pepe.
***
No Novo Testamento, no livro de São Mateus, está escrito “é mais fácil um came-
lo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no Reino dos Céus”. O 
problema é que São Joaquim, o tradutor do texto, interpretou a palavra “kamelos” 
como camelo, quando na verdade, em grego “kamelos” são as cordas grossas com que 
amarram os barcos. A idéia da frase permanece a mesma, mas qual delas parece mais 
coerente?

Humor

O bêbado inveterado vai ao médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado.
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter 
uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico, despediu-se do médico e assim que saíram, a esposa pergun-
ta-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na 
boca!
- Eu sei meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia, 
aí me tocava parar de beber!
***
Conselhos inteligentes
Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Se não abrir na primeira vez (desista de pular de pára-quedas).
Se você se acha horrível pela manhã (levante depois do meio-dia).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (faça-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não puder vencer o inimigo (então corra).
Não furte e não roube (os políticos detestam a concorrência).  
Nunca bata em uma pessoa caída no chão (a não ser que você tenha a certeza de que 
ela não vai se levantar).
***
Após atender ao telefonema da mulher, o funcionário diz ao chefe:
- Chefe, pode me dispensar do serviço hoje à tarde? É que a minha mulher vai ganhar 
um filho, sabe!
- Se o motivo é esse, então você está dispensado, Nogueira.
No dia seguinte, o chefe pergunta: 
- E aí Nogueira? Como é que foi? É menino ou menina? 
- Foi tudo ótimo. Agora prá saber se é menino ou menina, só daqui a nove meses, 
chefe...
***

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados 
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou in-
segurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma reação 
comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e não a veloci-
dade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, 
encontra-se na direção certa. Podemos ser perturbados, tomamos trilhas erradas e mes-
mo nos perdemos, mas encontraremos o caminho de volta. Pois parece que estejamos 
dando dois passos prá frente e um passo prá trás, mas é assim mesmo. O progresso é 
um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É mais natural que quei-
ramos parar de vez em quando. Isso não significa que estejamos regredindo, estamos 
consolidando, descansando. O progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no 
que diz respeito à caridade e a compreensão, mas somos principiantes em relação à 
raiva e à paciência. É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e 
nem permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.
***
Se buscais saúde, não fale em doenças com exagero.
Se procuras a paz, esqueça as guerras.

Liga de Futebol divulga 
classificação das

equipes nos
campeonatos de Pinda

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-

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, 

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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Avenida N. Sra. Perpétuo 
Socorro em Pinda recebe 

obras de alargamento

Secretária de Educação de 
Taubaté é classificada entre 

as melhores do Brasil

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 

A Secretária de Educação 
de Taubaté, Edna Cha-
mon, recebeu em nome da 
Prefeitura Municipal, pela 
segunda vez consecutiva, 
o Prêmio Gestor Nota 10. 
Após a avaliação realiza-
da pela Premium Brasil 
Congressos Nacionais e 
Internacionais, a profes-
sora foi apontada como 
uma das 100 melhores do 
país na aplicação de ver-
bas públicas e ações rea-
lizadas através de projetos 
educacionais. A pesquisa 
levou em consideração 
critérios como: projetos 
de implantação pedagó-
gica e regimento escolar, 
obras municipais na área 
de educação, análise dos 
recursos, avaliação da ges-
tão democrática do ensino 

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 

público, análise da atua-
ção na definição da políti-
ca municipal da educação, 
análise do gerenciamento 
dos serviços educacionais 
e análise da participação 
da sociedade na gestão da 
educação no município.
A premiação ocorreu na 
Costa do Sauípe/BA, du-
rante a 8ª edição do Encon-
tro Nacional de Secretários 
de Educação (Educando), 
que aconteceu entre os 
dias 17 e 20 de agosto.
Edna Chamon foi repre-
sentada no evento por 
Isabel Testa e Telma Pat-
to, ambas supervisoras de 
ensino a quem, entre toda 
a equipe, a Secretária atri-
bui a conquista. O bom 
uso do dinheiro público, 
aliado a projetos inovado-

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.

res e a dinâmica aplicada 
pelos educadores, foram 
fatores que tornaram pos-
sível este reconhecimento. 
Edna ressalta que este prê-
mio não pertence somente 
a ela, mas sim a toda rede 
municipal de ensino e vem 
reforçar a credibilidade 
que a gestora deposita em 
todos os profissionais en-
volvidos na área de edu-
cação, além de evidenciar 
o comprometimento de 
todos. A busca por aper-
feiçoamento educacional 
é constante, mostra disso 
é a participação de outras 
servidoras no Simpósio 
Internacional de Educação 
Infantil, no Rio de Janeiro, 
além das atualizações e 
cursos de capacitação re-
alizados com frequência.

Câmara de Pinda vota
projeto que institui
gratificações para

membros de comissões
Ordem do Dia 29ª Sessão 
Ordinária do ano de 2014, 
a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, 
no próximo dia 25 de agos-
to de 2014, segunda-feira, 
às 18h. Matérias de Dis-
cussão e Votação I. Pro-
jeto de Lei n° 101/2014, 
do Poder Executivo, que 

Institui a gratificação es-
pecial aos membros das 
Comissões de Sindicân-
cia ou de Processo Admi-
nistrativo Disciplinar”.
II. Projeto de Resolução 
n° 07/2014, do Verea-
dor Roderley Miotto, que 
“Constitui uma Comissão 
de Assuntos Relevantes 
para acompanhar a se-

leção das famílias ins-
critas para o sorteio de 
moradias populares no 
município de Pindamo-
nhangaba”. Pindamonhan-
gaba, 20 de agosto de 2014. 
Vereador Ricardo Piorino 
Presidente Pronunciamen-
tos Pessoais: conforme 
inscrição dos Senhores Ve-
readores no livro próprio.

PAT de Ilhabela comunica
71 vagas de emprego

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Ilhabela divulgou nesta 
quinta-feira (21/8) uma 
nova lista com vagas de 
emprego. São 71 oportu-
nidades de trabalho em 
diferentes áreas que têm 
como principais exigên-
cias a escolaridade e ex-
periência dos candidatos. 
Vale ressaltar, no entanto, 
que a decisão pelas con-
tratações é de responsa-

bilidade dos empregado-
res. As vagas podem ser 
preenchidas, canceladas 
ou alteradas diariamente 
de acodo com o núme-
ro de encaminhamentos. 
Os interessados de-
vem comparecer à sede 
do PAT, na Rua Prefei-
to Mariano Procópio de 
Araújo Carvalho, nº 128, 
P e r e q u ê .
Confira as vagas: Adminis-
trador de marketing, Aju-
dante de cozinha, Aten-
dente de balcão, Auxiliar 
de cozinha, Auxiliares 
administrativos e de escri-
tórios, Barman, Camareira 
de hotel, Carpinteiro, Con-
feiteiro, Consultor de ven-
das, Costureira em geral, 
Cozinheiro de restaurante, 

Cozinheiro geral, Dedeti-
zador, Eletricista, Empre-
gado doméstico arruma-
dor, Empregado doméstico 
diarista, Encanador, Faxi-
neiro, Forneiro(pizzaria), 
Garçom, Guia de turis-
mo, Jardineiro, Marinhei-
ro de convés, Motorista 
de ônibus urbano, Oficial 
de serviços gerais na 
manutenção de edifica-
ções, Operador de caixa, 
Operador de moto-nive-
ladora, Operador de re-
troescavadeira, Padeiro, 
Pedreiro, Pintor de casas, 
Piscineiro, Pizzaiolo, Re-
cepcionista de hotel, Tape-
ceiro de móveis, Vendedor 
- no comércio de merca-
dorias, Vendedor pracista, 
Vidraceiro e, Vigilante.

Gerdau de Pindamonhangaba 
tem vagas para o Programa 

de Trainees
A Gerdau oferece vagas 
para jovens talentos que 
pensam em construir car-
reira em uma multinacio-
nal líder em seu segmento. 
Os interessados terão a 
chance de dar os primei-
ros passos com o Progra-
ma Trainees Gerdau 2015, 
principal porta de entrada 
da empresa para futuras li-
deranças.  De acordo com 
a assessoria da fábrica, 
nesta edição são ofereci-
das 43 vagas para atuação 
em Pernambuco, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Rio Grande 
do Sul. No Estado de São 
Paulo as vagas para as ci-

dades de Araçariguama, 
Cotia, São José dos Cam-
pos, Guarulhos (Cumbi-
ca), Pindamonhangaba e 
para a capital. As inscri-
ções serão de 20 de agosto 
a 15 de setembro e devem 
ser feitas pelo website 
www.traineesgerdau.com.
br. Podem candidatar-se 
brasileiros ou estrangeiros 
recém-formados ou gradu-
ados há até dois anos nos 
cursos de Administração, 
Economia e Engenharias 
(Metalúrgica, de Produ-
ção, Mecânica, Mecatrô-
nica, Civil, de Materiais, 
Elétrica, Eletrônica, Quí-
mica, Florestal,  Ambien-

tal, de Minas, de Auto-
mação). É necessário ter 
fluência em inglês (espa-
nhol é um diferencial e ter 
disponibilidade para atuar 
em outras cidades e Esta-
dos do País.  O programa 
tem dois anos de duração, 
período em que os trainees 
passarão para uma série de 
treinamentos e avaliações. 
A seleção será feita em 
etapas eliminatórias, que 
incluem testes de conhe-
cimentos gerais e de ra-
ciocínio lógico, dinâmicas 
de grupo, entrevistas in-
dividuais com gestores da 
Empresa e exame de pro-
ficiência da língua inglesa.

Prefeitura de Tremembé 
zera demanda de exames 
de ressonância magnética

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 

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 

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.

Projeto Famuta Jovem está
com inscrições abertas para

novos integrantes
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 

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 

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.
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Campanha de doação de Medula 
Óssea em Shopping de Taubaté

O Via Vale Garden Sho-
pping e a ONG Grupo de 
Apoio Amigos da Medula 
Óssea (GAAM), promo-
vem no dia 23, a campa-
nha de incentivo a doa-
ção de medula óssea. O 
evento que acontece pela 
segunda vez no empreen-
dimento e tem por obje-
tivo incentivar e atrair as 
pessoas a fim de se tor-
narem novos doadores.
Quem comparecer ao sho-
pping, poderá esclarecer 
suas dúvidas e conhecer 
os trabalhos da ONG por 
meio de vários profissio-
nais. Além disso, materiais 
informativos serão distri-

buídos no local para re-
forçar a campanha. A ação 
contará ainda, com a pre-
sença e o trabalho volun-
tário dos ex BBBs André 
Martinelli e Fernanda Ke-
ulla. O casal que é padrinho 
da campanha em Taubaté, 
aproveitará a ação para 
distribuir autógrafos e tirar 
fotos com os fãs dispos-
tos a doar. Medula Óssea
Ela é um tecido esponjo-
so encontrado no interior 
dos ossos e é responsável 
pela produção das células 
do sangue, como glóbulos 
vermelhos, brancos e pla-
quetas. Qualquer doença 
ou anormalidade que afete 

a produção destas células 
pode causar um distúrbio 
da medula óssea, poden-
do levar a doenças como 
anemia, leucemia, apla-
sia medular, entre outras. 
Qualquer pessoa entre 18 
e 55 anos com boa saúde 
poderá doar medula óssea.
A campanha de incen-
tivo a doação de medu-
la óssea, acontecerá das 
10h às 20h, na Praça de 
Eventos do Via Vale Gar-
den Shopping. Informa-
ções: (12) 3683-1000. 
Serviço: Dia: 23 (sábado).
Horário: das 10h às 20h.
Local: Praça de Eventos do 
Via Vale Garden Shopping.

Apresentações irão acontecer no sábado e domingo  a partir das 20hrs
no Espaço Cultural Teatro Galpão - Pindamonhangaba/SP


