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A GAzetA dos Municípios

1ª Audiência Pública do 
Plano Diretor Municipal

de Tremembé

A Prefeitura Municipal  
convida toda a comuni-
dade a participar da 1ª 
Audiência Pública do Pla-
no Diretor Municipal de 
Tremembé, no dia 28 de 
abril, às 19h, na Câma-

ra Municipal (Rua Bom 
Jesus, nº145 – Centro)
O objetivo principal da 
audiência é apresentar o 
Diagnóstico Municipal, 
que é o resultado dos estu-
dos e das oficinas técnicas e 

comunitárias já realizadas. 
Além de debater as ques-
tões mais importantes da 
região e assim contribuir 
para um melhor planeja-
mento e desenvolvimento 
do Município. Participe!

Eleitores de Ilhabela 
têm até o dia 7 para

regularizar
serviços eleitorais

Em Ilhabela, o Posto de 
Atendimento Eleitoral 
de Ilhabela informa que 
dia 7 de maio é prazo fi-
nal para a regularização 
de pendências e serviços 
eleitorais. Nesse período 
eleitores poderão regula-
rizar na Justiça Eleitoral a 
inscrição eleitoral, a revi-
são dos dados eleitorais e 
transferência de domicílio.
O eleitor que não regulari-
zar a própria situação terá 
o título cancelado, ficando 
proibido, por exemplo, de 
obter passaporte e renovar 

matrícula em estabeleci-
mentos de ensino oficiais. 
O Posto Eleitoral de Ilha-
bela comunica ainda que 
nos dias que antecedem 
o prazo final para a regu-
larização dos serviços o 
tempo de espera é maior.
Quem já completou 16 
anos, ou completa até o 
fim do ano receber o título 
pela primeira vez já pode 
retirar seu título. O interes-
sando precisa levar carteira 
de identidade, certificado 
de quitação com o serviço 
militar (para homens com 

mais de 18 anos) e com-
provante de residência.
De acordo com o Posto 
de Atendimento Eleitoral, 
até o momento, o arqui-
pélago de Ilhabela não 
possui nenhuma progra-
mação de revisão do elei-
torado para a implantação 
do sistema de biometria. 
Mais informações no Pos-
to de Atendimento Elei-
toral de Ilhabela, situado 
Rua Benedito dos Anjos 
Sampaio, 20, Barra Ve-
lha (Fórum), ou no te-
lefone (12) 3895-7482.

Campanha Nacional de
Vacinação contra a

Gripe vai até 9 de maio

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe, 
promovida pelo Ministé-
rio da Saúde teve início 
nesta terça-feira, e visa 
imunizar mais crianças do 
que em anos anteriores. 
No ano passado, apenas 
crianças com até 2 anos 
podiam receber a vacina. 
Este ano, a faixa etária de-
finida pelo Ministério da 
Saúde foi ampliada e com 
a nova regra, crianças de 6 
meses a menos de 5 anos 
poderão ser vacinadas. 
Com a ampliação para essa 
faixa etária, o Ministério 
da Saúde acredita que vai 

beneficiar tanto as crianças 
quanto outros grupos vul-
neráveis, como menores 
de 6 meses de idade que 
ainda são amamentados, 
alem de idosos e pesso-
as com doenças crônicas.
Segundo o governo, a va-
cina também será disponi-
bilizada para grupos consi-
derados mais vulneráveis 
à gripe, como as pessoas 
com 60 anos ou mais, tra-
balhadores da saúde, po-
vos indígenas, gestantes, 
mães até 45 dias após o 
parto, população privada 
de liberdade e funcioná-
rios do sistema prisional.

Pessoas com doenças crô-
nicas não transmissíveis 
ou que estão em condi-
ções clínicas especiais, 
também foram incluí-
das na campanha. Mas, 
o Ministério da Saúde 
não definiu uma meta a 
ser atingida nesses casos. 
Essas pessoas terão que 
apresentar prescrição mé-
dica no ato da vacinação.
A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gri-
pe  segue até 9 de maio e 
a meta do governo é va-
cinar pelo menos 80% do 
público, que representa 
49,6 milhões de crianças. 

Sebrae-SP e Prefeitura 
inauguram Poupatempo 

do Empreendedor em
Tremembé

Objetivo da iniciativa é 
facilitar o processo de 
abertura de empresas e 
formalização de negócios
O local, que vai funcio-
nar na Rua Doutor Mon-
teiro, no Centro, tem o 
objetivo de orientar os 
empreendedores, simpli-
ficando os procedimentos 
de registro de empresas 
e trazendo facilidades 
que prometem desburo-
cratizar os processos de 
abertura de uma empresa.
A criação do espaço pro-
move um dos requisitos 
básicos da implementação 
da Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas, que 
tem como objetivo ofere-
cer um tratamento dife-
renciado aos proprietários 
de micro e pequenas em-
presas para promover o 
desenvolvimento local e 
ampliar a competitividade.
A intenção do Poupatem-
po do Empreendedor é 
reunir micro e pequenos 

empresários e interessa-
dos em abrir um negócio, 
com o propósito de pro-
mover conhecimento e 
experiências, favorecendo 
assim a competitividade 
dos negócios da região em 
parceria com contabilistas 
e consultores do Sebrae
-SP. O local também tem 
apoio do Banco do Povo.
Para o prefei-
to de Tremembé, 
Marcelo Vaqueli, a inau-
guração do Poupatempo 
do Empreendedor re-
presenta a concretização 
de uma importante eta-
pa do desenvolvimen-
to econômico da cidade.
“O espaço proporcionará 
aos pequenos empreende-
dores um atendimento a al-
tura de suas necessidades, 
por meio de um processo 
moderno, eficiente e muito 
mais célere. Tudo isso com 
a preciosa colaboração 
do Sebrae-SP, a quem ex-
ternamos o nosso sincero 

agradecimento”, afirmou.
O gerente do Escritó-
rio Regional do Sebra-
e-SP em São José dos 
Campos, José Fabio Tau 
Junior, ressaltou os be-
nefícios do Poupatempo 
para as micro e peque-
nas empresas da cidade.
“É de fundamental im-
portância à criação de 
um espaço único de aten-
dimento onde o empre-
endedor de Tremembé 
possa regularizar suas 
atividades e ter acesso 
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 Poupatempo do Em-
preendedor de Tre-
membé funcionará de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, na Rua Dou-
tor Monteiro, 260, Centro.
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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

Curiosidades:
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que per-
manecer em lugares fechados. Tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pou-
co tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos 
por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na 
parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo in-
tenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem 
ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um 
fator genético, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes com o mesmo 
problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem evitar estar em 
locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.
***
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o 
sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito 
do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a 
derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já 
os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal esta-
ria associado a manifestações do demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar 
sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.
***
A primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico pilotando um avião foi a norte-a-
mericana Amélia Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos de costa 
a costa. Amélia Earhart desapareceu no Oceano Pacífico, em 1937, quando tentava ser 
também a primeira a completar uma volta em redor da Terra, circulando o Equador.

Humor
Haja capim

Na aula de medicina, o professor se dirige ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
- Quatro? Replica o professor, arrogante, daqueles que sentem prazer em tripudiar sobe 
os erros dos alunos. Traga um feixe de capim, pois temos um asno na sala! Ordena o 
professor ao seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! Replicou o aluno ao auxiliar do professor.
O professor ficou ainda mais irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era, entretanto, 
o humorista Aparício Torelly Aporelly (1896/1971), mais conhecido como o “Barão 
de Itararé”. Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre:
- O senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós temos quatro, dois meus e dois 
seus. Nós é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e delicie-se com 
o capim.
“A vida exige muito mais compreensão do que conhecimento! As vezes as pessoas, por 
terem um pouco mais de conhecimento, ou acreditam que têm, se acham no direito de 
subestimar os outros”.
***
Um cara chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou prá casa! Minha sogra voltou prá casa!
Então um amigo encosta nele e pergunta:
- Meu amigo, isso não é uma notícia ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou prá casa de saúde!
***
Quando voltei da pescaria com um balde cheio de peixes, meu vizinho perguntou:
- Você pescou todos esses peixes?
- Não! Estes são os peixes suicidas que se afogaram no meu balde.

Mensagens:
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da qua-
lidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abuse 
das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que a vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel as causas sociais.
Mantenha sua crença na vida, no amor e na fraternidade.
***
Caminhe... Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu 
caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe a 
sua própria dor e de suas renúncias.
***
Se ouvisse a voz do vento e soubesses cantar com ele, sua vida assumiria a dimensão 
do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que não sentíamos e dar 
vida ao que não tem sinal de vida. Quando o infinito começa a crescer dentro de nós, 
a hora de acreditar que o amor existe. Por esse amor! Faça de sua vida uma partida 
de futebol, chute as tristezas, drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada 
estarei torcendo por você.

Pensamentos:
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
A palavra futuro é uma palavra sem decadência.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
Procure ser feliz, porque não sabes o dia de amanhã.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Pessoas de espírito jovem nunca envelhecem.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
A natureza dando-nos as lágrimas prova que nos criou sensíveis.
Os erros são proveitosos quando nos educam.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora o sua força.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.

Senac Taubaté realiza Sala 
de Educadores 2014

O futuro da educação, 
processos inovadores nas 
salas de aula e quais os 
caminhos a serem trilha-
dos para alcançar a edu-
cação que queremos são 
os temas da Sala de Edu-
cadores 2014 que será 
promovida, de março a 
dezembro, em 25 unidades 
do Senac São Paulo em 
todo o Estado. As ativida-
des programadas trazem 
sempre um especialista 
que agrega sua experiên-
cia educacional ao debate. 
No Senac Taubaté, o des-
taque é o tema Metodolo-
gias Ativas, no dia 29 de 
abril, das 19 às 22 horas.
O Senac realiza o evento 
com o objetivo de pro-
mover a reflexão sobre te-
mas da área de educação 
a fim de contribuir com o 
processo de formação de 

educadores para que pos-
sam atuar como agentes 
na geração do conheci-
mento e no desenvolvi-
mento de uma sociedade 
mais equitativa. Este ano, 
serão debatidos assuntos 
relacionados a mediação 
de conflitos, educação in-
clusiva, desafios da atu-
alidade, uso de recursos 
tecnológicos na educação, 
cultura de paz, entre outros.
Docentes dos setores pú-
blico e privado, diretores e 
coordenadores de ensino, 
estudantes e demais inte-
ressados na área são o pú-
blico-alvo do evento que 
visa incentivar que eles 
atuem como agentes na 
geração do conhecimento 
e no desenvolvimento de 
uma sociedade mais justa 
e igualitária. “A cada edi-
ção novos temas são suge-

ridos pelos participantes 
para o ano seguinte. Isso 
mantém o evento atualiza-
do e alinhado às expecta-
tivas do público”, explica 
Carolina Tiemi Sato, coor-
denadora da área de edu-
cação do Senac São Paulo.
Com metodologia di-
nâmica e participativa, 
na Sala de Educadores 
o público é convidado 
a apresentar questões e 
contribuições, o que fa-
vorece o debate, o com-
partilhamento de ideias e 
o livre pensar. O evento é 
O Senac Taubaté fica na 
Rua Nelson Freire Cam-
pello, 202, Jardim Eulá-
lia. As inscrições podem 
ser feitas pelo site www.
sp.senac.br, pelo telefo-
ne (12) 2125-6099 ou 
pessoalmente nas uni-
dades participantes.
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PAT de Caraguá atualiza
vagas de emprego

disponíveis na cidade

Câmara de Taubaté aprova 
prorrogação da Comissão 

Especial de Combate
à Violência

Veja as vagas desta se-
mana do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT). O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais.
Açougueiro, atendente de 
farmácia – balconista, au-
xiliar contábil, balconista 
de lanchonete, barman, ca-
mareiro de hotel, chapeiro, 
churrasqueiro, copeiro, 
costureira em geral, cozi-
nheiro geral, empregado 
doméstico arrumador, em-
pregado doméstico diaris-
ta, encarregado de cons-
trução civil, engenheiro 

A Comissão Especial de 
Combate à Violência, da 
Câmara de Taubaté, terá 
até junho para concluir 
seus trabalhos, com a 
aprovação de requerimen-
to de prorrogação do prazo 
por sessenta dias. O docu-
mento, que teve aval do 
plenário na sessão do dia 
16, é de autoria da presi-
dente da Comissão, vere-
adora Vera Saba. O grupo 
foi constituído em junho 
de 2013, por meio do Ato 
nº 11 da Mesa da Câmara, 
com a finalidade de estu-
dar, analisar, buscar proje-
tos e soluções e apresentar 
propostas para os proble-
mas da criminalidade e 
violência contra a criança 
e o adolescente no municí-
pio. É composto também 
pelos vereadores Alexan-

mecânico, funileiro de 
veículos (reparação), gar-
çom, jardineiro, laminador 
de plástico, marceneiro, 
mecânico de bicicletas, 
montador de automóveis, 
motorista carreteiro, moto-
rista de caminhão, oficial 
de serviços gerais na ma-
nutenção de edificações, 
operador de caixa, padei-
ro, pizzaiolo, professor 
de educação física no en-
sino médio, recepcionista 
atendente, repositor - em 
supermercados, serralhei-
ro de alumínio, técnico de 
enfermagem, trabalhador 

dre Villela, João Vidal , 
Paulo Miranda e Pollya-
na Gama. No documento 
que pede a prorrogação do 
prazo, Vera lembrou que 
o prazo já foi prorrogado 
e justificou o novo pedido 
afirmando que a Comissão 
está aguardando respostas 
de órgãos e entidades refe-
rentes a questionamentos 
quanto à multiplicidade de 
causas e tipos de violência 
para definição de objeti-
vos, metas, técnicas e ações 
em torno de resoluções do 
fenômeno da violência.
Na discussão do reque-
rimento, a parlamentar 
acrescentou que a Comis-
são realizou audiência 
pública, que resultou na 
criação de uma Comissão 
pela Paz. Citou a proposta 
de criação do dia da paz e 

na fabricação de artefatos 
de cimento, vendedor or-
çamentista, vendedor pra-
cista e vidraceiro. As vagas 
possuem perfis específicos 
com relação à experiência, 
escolaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações e 
não estarem mais disponí-
veis se atingirem o limite 
máximo de encaminha-
mentos, ou ainda, em caso 
de encerramento pelos 
empregadores que as dis-
ponibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211.

da semana pela paz, fruto 
das discussões promovi-
das. Relatou que foram 
apresentadas indicações 
ao prefeito por escolas em 
tempo integral, revitaliza-
ção de quadras e compro-
misso para busca de recur-
sos para área de proteção 
à criança e adolescente.
Segundo Vera, a Comissão 
buscou parcerias, como 
com a Escola Legislati-
va, Movimento Escoteiro, 
Cavex, Instituto Montei-
ro Lobato, Instituto Po-
lis. “Muitas atividades 
foram desenvolvidas e 
documentos elaborados e 
precisamos concluir tra-
balhos com pesquisa de 
campo, documentário, 
elaboração de cartilha e 
folders, além de realização 
de audiência”, justificou.

Vale do Paraíba receberá 
mais de R$ 9 milhões para 

ações sociais
O secretário estadual ad-
junto de Desenvolvimento 
Social Henrique Almirates 
anunciará investimentos 
do Fundo Estadual para 39 
cidades e o novo Piso So-
cial. Os recursos extras se-
rão destinados às prefeitu-
ras que investiram mais de 
90% do FEAS. Henrique 
Almirates, secretário esta-
dual adjunto de Desenvol-
vimento Social, estará na 
Reunião do Codivap – Sa-
lão de eventos do Cigarras 
Praia Hotel em São Sebas-
tião (Rua Adhemar Perei-
ra de Barros, 212 – Praia 
das Cigarras), para assi-
natura e anúncio do novo 
Piso Social Paulista da re-
gião do Vale do Paraíba. 
Os municípios benefi-
ciados são aqueles que 
investiram mais de 90% 
dos recursos do Fundo 
Estadual de Assistência 
Social (FEAS). A ceri-
mônia contará com a pre-
sença do anfitrião José 
Bernardo Ortiz Monteiro 
Júnior, além dos demais 
prefeitos convidados.
Na ocasião, serão apre-
sentados os critérios para 
o recurso extra na área 
social e o valor que a re-
gião irá receber. Também 
serão assinados os termos 
de repasse do Fundo Es-
tadual de Assistência So-
cial (FEAS) aos fundos 
municipais das 39 cidades 
atendidas, garantindo in-
vestimentos estaduais de 
R$ 9.100.766,42 para a 
região. Saiba mais sobre o 
FEAS A Secretaria de De-
senvolvimento Social vai 
repassar, em 2014, o total 
de R$ 187 milhões do Fun-
do Estadual de Assistência 
Social (FEAS) aos Fundos 
Municipais. O dinheiro é 
destinado ao cofinancia-
mento de serviços, ações 
e projetos socioassisten-
ciais diversos, segundo os 
Planos Municipais de As-
sistência Social (PMAS).

Festa de Quiririm
começa na próxima

semana
Começa na próxima terça-
feira (29) a 25ª edição da 
Festa da Colônia Italiana 
de Quiririm, em Taubaté. 
A festa segue até o dia 4 
de maio. Este ano, a fes-
ta celebra os 125 anos 
da chegada dos imigran-
tes italianos ao Brasil.
Os preparativos para o 
evento já estão aconte-

cendo. As barracas já 
estão montadas e o rit-
mo de produção das 
massas está acelerado.
De acordo com os orga-
nizados, este ano serão 
produzidas cerca de 30 
toneladas de massas para 
um público estimado em 
400 mil pessoas durante 
todos os dias de evento.

Serão 27 barracas que 
irão vender todos os ti-
pos de massas e tam-
bém doces e outros pra-
tos da culinária italiana.
Também acontecerá 
shows musicais, desfiles 
e  apresentações artísti-
cas para mostrar, junto 
com a gastronomia, o me-
lhor da cultura italiana.
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Tremembé recebe mais 
de 10 mil pessoas na 

Semana Santa

Com patrocínio da Pre-
feitura de Ubatuba e or-
ganização da Associação 
Ubatuba de Surf, a 37a 
edição do Circuito Muni-
cipal Ubatuba Pro Surf co-
meça entre os dias 9 e 11 
de maio na praia Grande, 
região central da cidade.
Cerca de 130 atletas par-
ticipam das disputas di-
vididos em 14 categorias. 
O circuito conta pontos 
para o ranking munici-

Entre as celebrações e a 
apresentação do Teatro 
da Paixão 2014, o Santu-
ário Basílica do Senhor 
Bom Jesus de Tremembé 
recebeu mais de 10 mil 
pessoas na Semana Santa.
O movimento no San-
tuário, se deu principal-

pal e vale como etapa 
classificatória para o cir-
cuito estadual paulista.
Durante as etapas, acon-
tecem atividades para-
lelas de entretenimento 
como gincanas pedagógi-
cas, espaço artístico, ati-
vidades ligadas ao Meio 
Ambiente, distribuição 
de brindes e exibição do 
trabalho do artista Uirá 
Martins, responsável 
pela arte do campeonato.

mente durante o Tríduo 
Pascal, que esse ano 
aconteceu nos dias 17, 
18 e 19 de abril, e duran-
te o Domingo de Páscoa.
A Semana Santa em 
Tremembé contou com 
todas as celebrações 
realizadas dentro do San-

Os eventos serão trans-
mitidos ao vivo pelo site 
da AUS e pelo excelen-
te Portal Surf Cam. Es-
timativas indicam que 
30 mil internautas vão 
acompanhar as bate-
rias pela web.Inscrições
As inscrições encontram-
se abertas e devem ser fei-
tas na sede da AUS. Para 
obter mais informações, 
entre em contato pelo tele-
fone: (0xx12) 3832-1007.

tuário, marcando a re-
abertura das portas da 
Basílica. Além disso, 
no sábado (19), os fiéis 
puderam participar de 
um show com a cantora 
Adriana Arydes, celebran-
do a alegria da ressurrei-
ção retratada no teatro.

Ubatuba Pro Surf
Praia Grande recebe

primeira etapa

Monteiro Lobato recebe 
Orquestra Paulistana 

de Viola Caipira

No dia 26 de abril de 2014 
(Sábado) a cidade de Mon-
teiro Lobato recebe pela 
primeira vez a Orquestra 
Paulistana de Viola Caipi-
ra para uma apresentação 
especial em homenagem 
ao Aniversário de 134 anos 
do município. A apresen-
tação ocorrerá às 20h, na 
Praça Comendador Freire.

Sobre a Orquestra: Des-
de 1997, data de sua fun-
dação, a Orquestra Pau-
listana de Viola Caipira 
vem cruzando as fron-
teiras e encantando as
 plateias ao interpretar 
na viola, além dos espe-
rados clássicos da mú-
sica raiz, aquilo que a 
caracterizou e a tornou 

um diferencial dentre as 
orquestras congêneres: 
interpretações e arranjos 
criativos e inusitados da 
música erudita, MPB 
e World Music.
O Aniversário de Mon-
teiro Lobato ocorrerá nos 
dias 25, 26 e 27 de abril. 
Participe. Todas as ati-
vidades são gratuitas. 


