
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  12-13-14 DE SETEMBRO DE 2015  EDIÇÃO 1546 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

O jornalista André Barreto 
lançará o livro infantil “O 
Cachorro e a Cadeira” du-
rante o 6° Festival de Li-
teratura de Monteiro Lo-
bato. Essa é a sua primeira 
obra destinada às crianças. 
André também é autor do 
livro “Monteiro Lobato – 
Cidade & Escritor”, lança-
do em 2012. Sobre a obra: 
“O Cachorro e a Cadeira” 
narra a história do cãozi-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza várias 
parcerias e convênios para 
oferecer diversos benefí-
cios à população. Como 
fruto deste trabalho, os 
moradores do Vale das 
Acácias e região recebe-
ram a quadra de esportes 
revitalizada. A solenidade 
de entrega da obra ocor-
reu na noite de quinta-
feira (3) e contou com a 
presença de autoridades 
municipais e comunidade.
A revitalização da quadra 
existente na Praça San-
ta Rita, na avenida das 
Orquídeas, no Vale das 

nho Toby que na busca de 
um bom lugar para se viver 
encontra uma velha cadei-
ra de madeira. A história é 
baseada em fatos reais da 
vida do escritor e de seu 
cão que viveu durante 15 
anos. A obra é um lança-
mento da Editora Giostri 
com ilustrações do artista 
Arthur Fernandes. O lan-
çamento do livro ocorrerá 
no dia 17 de setembro de 

Acácias, é resultado de 
um convênio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
com o Ministério do Es-
porte, por intermédio da 
Caixa Econômica Fe-
deral. Foram investidos 
R$ 66.572,38 no local, 
houve troca de alambra-
do, revitalização do piso 
da quadra, pintura, troca 
dos refletores e instala-
ção de traves de futebol, 
entre outras melhorias.
Fabiana Cristina Leite, 
presidente de bairro do 
Vale das Acácias, afirma 
que com esta revitaliza-
ção muitas crianças irão 

2015 (quinta-feira), às 19h 
na Câmara de Monteiro 
Lobato. Os livros tam-
bém estarão disponíveis 
para aquisição durante o 
6° Festival de Literatura 
Infantil. Serviço: Lança-
mento do Livro “O Ca-
chorro e a Cadeira” Dia 17 
de setembro (quinta-feira)
Horário: 19h
Local: Câmara Municipal
Monteiro Lobato-SP

sair das ruas e essa me-
lhoria foi boa não só para 
os moradores do Vale das 
Acácias, mas, também 
para todos que mo-
ram nas proximidades.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba destaca que a 
revitalização da quadra foi 
possível por meio deste 
convênio e que a popula-
ção deve cuidar deste es-
paço, porque é um local de 
lazer da comunidade. Ele 
também agradece o auxí-
lio do deputado Arnaldo 
Faria de Sá por ter feito a 
indicação de emenda para 
esta melhoria no distrito. 

Jornalista de Monteiro 
Lobato lança primeiro

livro infantil
“O Cachorro e a Cadeira”

Vale das Acácias recebe 
quadra de esportes

revitalizada em Pinda

A Caravana do Emcena 
Brasil chega a Taubaté 
com seu teatro móvel, um 
contêiner com uma gran-
de tenda adaptada, nos 
dias 26 e 27 de setembro 
de 2015. O projeto vai se 
instalar na praça Santa Te-
rezinha, no Centro, e irá 
realizar durante os dois 
dias oficinas, contação de 
histórias, apresentações de 
espetáculos teatrais para 
crianças e adultos, além 
de circo, show de música, 
sessão de cinema, entre 
outras atrações. A progra-
mação começa sempre a 
partir das 15h00 e vai até 
às 22h. Nos últimos sete 
anos, o Emcena Brasil já 
percorreu mais de 350 ci-
dades em todo o país, aten-

A Caravana da Leitura vi-
sita Taubaté pela segunda 
vez e montará a sua tenda 
na Praça Dom Epaminon-
das no dia 10 de setembro, 
das 9h30 às 17h e no dia 
12, sábado, das 9h30 às 
14h. No dia 11, sexta-fei-
ra, a tenda será montada 
na Praça Santa Terezinha, 
das 9h30 às 17h, disponi-
bilizando livros que apre-
sentam histórias do coti-
diano em uma linguagem 
bem-humorada e pontua-
da por reflexões, pelo va-

dendo a mais de um mi-
lhão de pessoas. Com uma 
estrutura moderna, que 
inclui som, iluminação, 
tela de cinema, 400 ban-
quetas e uma grande ten-
da para abrigar a plateia, 
a caravana apresentará 
uma variada programa-
ção aos presentes, com a 
mesma qualidade de salas 
convencionais de teatro, 
porém, com a vantagem 
de ser totalmente gratuita. 
O projeto é realizado 
por meio do Programa 
de Ação Cultural (Pro-
AC) pela Cia Abarétea-
tro, com o patrocínio da 
Votorantim Cimentos e 
do Instituto Votorantim, 
e o apoio da Prefeitura 
de Taubaté. A Cia Abaré-

lor simbólico de R$ 2,00. 
Professores de escolas 
públicas poderão retirar 
gratuitamente, um kit com 
nove livros para serem uti-
lizados na biblioteca de 
sua escola. No momento 
da retirada, o professor 
deverá preencher um for-
mulário de identificação 
pessoal e da escola. Será 
disponibilizado um kit 
por escola. O leitor en-
contrará livros infantis, 
juvenis e adultos e pode-
rá receber um autógrafo 

teatro vem capitaneando 
o projeto desde 2007 e 
traz na sua programação 
quatro renomados grupos 
de teatro: Mamulengos, 
Música e Circo, 
que apresentarão os prin-
cipais espetáculos de seus 
vastos repertórios. Todos 
trazem na bagagem mais 
de 20 anos de experiên-
cia, tanto nos principais 
centros culturais do Brasil, 
quanto nas participações 
importantes em Festivais 
de Teatro e Cultura no 
Brasil e no exterior, além 
de um excelente currículo 
com diversas premiações. 
Ao todo serão mais de 30 
artistas e técnicos que des-
filarão suas habilidades 
em dois dias de eventos.

do escritor Laé de Souza, 
idealizador do projeto, que 
estará no evento para con-
versar com os leitores e 
professores. O proje-
to, realizado pelo Grupo 
Projetos de Leitura, pa-
trocinado pelo Magazi-
ne Luíza e aprovado pelo 
Ministério da Cultura, 
acontece em Taubaté, em 
parceria com a Prefeitura, 
através da Secretaria de 
Turismo e Cultura. Cerca 
de 40 cidades são visita-
das por ano desde 2004.

Taubaté recebe pela
3ª vez a Caravana
do Emcena Brasil Taubaté recebe

Caravana da Leitura 
pela segunda vez
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA

Curiosidades
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 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 pouco 
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 intenso. É 
bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inúme-
ras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um fator gené-
tico, 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.
***
A primeira lei de trânsito chamava-se Lei da Bandeira Vermelha e foi promulgada em 
1816, na Inglaterra. Além de limitar em 10 quilômetros por hora a velocidade máxima, 
obrigava que o carro fosse precedido por um homem portando uma bandeira vermelha 
para alertar os pedestres, a no mínimo 60 metros de distância.

Humor
A loira entra no restaurante, chama o garçom e quando ele se aproxima, ela levanta e 
fala baixinho ao ouvido dele:
- Onde é o banheiro?
E o garçom responde:
- Do outro lado.
A loira se aproxima do outro ouvido do garçom e repete:
- Onde é o banheiro:
***
O cara chega para um amigo e diz:
- A mãe da minha mulher morreu e agora fiquei na dúvida: não sei se vou trabalhar ou 
se vou ao enterro dela. O que você faria?
E o amigo, muito distraído, responde:
- Bem, primeiro a obrigação, o trabalho e depois a diversão...
***
Um louco vai ao administrador do manicômio fazer queixa:
- Venho porque meu companheiro de quarto não me deixa dormir, ele tem complexo 
de motocicleta.
- E o que incomoda é o barulho que ele faz?
- Não senhor, o que me incomoda é o cheiro que sai o escapamento dele.
***
Um turista brasileiro em Las Vegas havia prometido à sua esposa não jogar nos cassi-
nos. Resistiu no primeiro e no segundo dia, mas no terceiro, sucumbiu. Era sexta-feira 
treze, saiu do hotel, sorrateiramente e quando voltou encontrou esposa esperando no 
quarto com a cara de poucos amigos. A mulher ficou assustada ao vê-lo extremamente 
abatido e perguntou:
- O que aconteceu?
- Perdi tudo no jogo.
- Mas eu disse a você pra não jogar, principalmente hoje que é sexta-feira treze, que 
dá um azar danado!
- Ah é! E o cara que ganhou, por acaso ele estava jogando num Sábado de Aleluia? 
Tava?

Mensagens
Não tenha medo de falhar. Você já falhou muitas vezes, embora possa até não se lem-
brar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você quase se afogou na pri-
meira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocupe-se com as chances que você 
perde quando nem mesmo tenta fazer.
***
Narudin conversava com um amigo:
- Então, Mullah, nunca pensaste em casamento?
- Muito, respondeu ele. Em minha juventude, resolvi conhecer a mulher perfeita. Atra-
vessei o deserto, estive em Damasco e conheci uma mulher espiritualizada e linda, 
mas ela não sabia nada das coisas do mundo. Continuei a viagem e fui a Isfahan. Lá 
encontrei uma mulher que conhecia o reino da matéria e do espírito, mas não era bo-
nita. Então resolvi ir até o Cairo, onde finalmente, jantei na casa de uma moça bonita, 
religiosa e conhecedora da realidade material.
- E porque não casaste com ela?
- Ah! Meu companheiro! Infelizmente ela também estava procurando um homem per-
feito...
***
Certa noite o mestre encontrou-se com seus discípulos e pediu para que acendessem 
uma fogueira para que pudessem conversar e diz:
- O caminho espiritual é como o fogo que arde adiante de nós. Um homem que deseja 
acendê-lo, tem que se conformar com a fumaça desagradável que torna a respiração 
difícil e arranca lágrimas do rosto. Assim é a recompensa da fé. Entretanto, uma vez o 
fogo aceso a fumaça desaparece e as chamas iluminam tudo ao redor nos dando calor 
e calma.
- E se alguém acendê-lo para nós? Pergunta um dos discípulos. E se alguém nos ajuda 
a evitar a fumaça?
- Se alguém fizer isso, é um falso mestre, que pode levar o fogo para onde tiver vontade 
ou apagá-lo na hora que quiser. E como não ensinou a acendê-lo é capaz de deixar todo 
mundo na escuridão.

Pensamentos
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.
Se não sabes escutar, não deve falar.
Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.
Quem tem frases de vidro não atira crases no vizinho.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cada chato. 
O entendimento busca, mas quem encontra é o coração.

Todas as regiões paulistas 
apresentaram redução nos 
homicídios intencionais e
culposos por acidente de 
trânsito; vítimas feridas di-
minuíram 12,31% em sete 
meses. A quantidade de 
mortes nas ruas, avenidas e 
estradas do Estado de São 
Paulo está diminuindo. De 
janeiro a julho deste ano, o 
registro das ocorrências de 
homicídio culposo e dolo-
so por acidente de trânsito 
caiu 20,85%. A quantida-
de de vítimas feridas sem 
intenção recuou 12,31%, 
quando há comparação de 
2015 com os mesmos sete 
meses do ano passado. A 
principal redução é refe-
rente aos homicídios não 
intencionais causados em 
acidentes. O total passou 
de 2.654 para 2.100 ocor-
rências, numa queda de 
20,87%. Foram 554 casos 
a menos que o observado 
entre janeiro e julho do 
ano passado. As ocorrên-
cias de mortes intencionais 
também estão diminuindo. 
Em sete meses, houve me-
nos 18,92% registros que 
no período equivalente 
de 2014. O total passou 
de 37 para 30. O aumen-
to da fiscalização de ruas 

e rodovias estaduais aju-
dou a poupar essas vidas. 
Em todo o Estado, tam-
bém recuaram os registros 
de lesão corporal culposa 
em acidentes de trânsito. 
A quantidade diminuiu de 
77.687 para 68.123 casos, 
ou seja, 12,31% a menos. 
Com isso, ao menos 9.564 
pessoas deixaram de fi-
car feridas, considerando 
que cada ocorrência pode 
ter mais de uma vítima. A 
cidade de São Paulo di-
minuiu os registros fatais 
dolosos e culposos em 
23,84%. O total caiu 323 
para 246, com 77 a me-
nos. De janeiro a julho, 
houve redução de 10,9% 
no total de vítimas feridas 
sem intenção. A quantida-
de passou de 14.356 para 
12.791, com 1.565 a me-
nos. A mesma tendência 
é apresentada na Grande 
São Paulo. As mortes no 
trânsito baixaram 28,64%, 
de 412 para 294. As ocor-
rências culposas diminuí-
ram na mesma proporção 
(passando de 407 para 
291), enquanto as dolosas 
caíram de cinco para três 
registros. A quantidade de 
feridos foi 11,72% me-
nor na comparação com 

os mesmos sete meses de 
2014. Os homicídios nas 
ruas e estradas foram re-
duzidos em todas as re-
giões do Estado. No inte-
rior de São Paulo, as dez 
regiões policiais obser-
varam queda de 18,84% 
nas mortes no trânsito. O 
total passou de 1.959 para 
1.590 na comparação do 
total das regiões. As re-
giões com maior redução 
percentual de mortes in-
tencionais e não intencio-
nais foram a de Piracicaba 
(-33,33%), a de Araçatuba 
(-31,94%) e a região de 
Bauru (-29,91%). Em todo 
o interior, também estão 
em queda os registros de 
lesão corporal culposa 
em acidentes: 12,83% a 
menos. De janeiro a julho 
deste ano, houve 45.284 
ocorrências, ante 51.949 
do mesmo período de 
2014. Desse total, as re-
giões com maior redução 
percentual de vítimas fe-
ridas foram a de Sorocaba 
(-20,07%), a de São José 
do Rio Preto (-16,66%) 
e a região de Presiden-
te Prudente (-16,52%). 
Todas as demais regiões 
também apresentaram 
queda nesse indicador.

Mortes no trânsito diminuem 
20,85%  em todo o Estado de 

São Paulo

O atendimento à popu-
lação feito no Paço Mu-
nicipal (rua Dona Maria 
Alves, 865) será realizado 
das 8 às 13 horas a partir 
da próxima terça-feira, 15 
de setembro. O período 
entre 13 e 14 horas será 
destinado aos serviços in-
ternos. A decisão foi de-
terminada pelo prefeito de 
Ubatuba, Maurício Hum-
berto Fornari Moromiza-
to, através do Decreto n. 
6217, de 8 de setembro de 
2015. O objetivo é o de 
garantir a capacidade de 
investimentos da Prefei-
tura e a manutenção dos 

serviços aos cidadãos e 
cidadãs, frente aos ajustes 
econômicos promovidos 
pelos governos estadual 
e federal. A medida não 
se aplica aos serviços das 
secretarias de Educação, 
Obras e Saúde, que con-
tinuarão com sua carga 
horária normal. A Central 
de Atendimento da Dívida 
Ativa – CADA – também 
continuará a funcionar 
normalmente, entre 9 e 16 
horas, em razão do PPI – 
Programa de Parcelamen-
to Incentivado. Conforme 
o decreto, horas extras se-
rão cortadas, com exceção 

dos serviços essenciais e, 
neste caso, somente serão 
pagas mediante justifica-
tiva autorizada pela Co-
missão de Controle Orça-
mentário (CCO). No caso 
das secretarias localizadas 
fora do Paço Municipal, 
o horário será ajustado 
conforme determinação 
do secretário da pasta, 
por meio de ordem inter-
na. O horário reduzido de 
atendimento vale por 90 
dias. O horário anterior 
poderá ser restabelecido 
antes desse prazo a partir 
de avaliação dos impac-
tos da medida na prática.

Horário de atendimento ao 
munícipe de Ubatuba é
alterado a partir do dia

15 de setembro
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Serão   quatro se-
manas de espetácu-
los por toda a cidade
Ilhabela será tomada pela 
dança a partir da próxi-
ma sexta-feira (11/9) até 
o dia 4 de outubro.  Ao 
todo, 14 espetáculos cir-
cularão pelo teatro do Pés 
no Chão, por escolas, pela 
rua e, no último final de 
semana, em um grande 
palco montado na Vila.
Essa é proposta do 18º 
Dança e Movimento, 
promovido pelo “Espa-
ço Cultural Pés no Chão” 
com o apoio da Prefeitu-
ra de Ilhabela, por meio 
da Secretaria de Cultura 
e Fundaci (Fundação Arte 
e Cultura de Ilhabela).
Na programação estão es-
petáculos de tirar o fôlego, 
inspirados na imaginação 
ameríndia, como Xapiri 
Xapiripë, apresentado pela 
Cia 8 Nova Dança, pro-
duções inovadoras como 
Anseio, da Companhia de 
Danças de Diadema, além 
de trabalhos com inspi-
ração regional, como Re-
memorações do Chão, do 
Espaço Expressão Cia de 
Dança, que promove um 
mergulho nas pulsações 
da natureza e da cultura do 
povo do Vale do Paraíba.
Já as escolas municipais 
do Bexiga e da Água 
Branca receberão a visita 
da troupe do Paraladosan-
joS, que apresentará seu 
Cabaré da Lua, um freak 
show com personagens 
como gigantes lunares e 
o lobisomem. A meninada 
da Escola José Benedito, 
no Reino, assistirá - na sa-
ída da aula - ao espetáculo 

Retalhos Populares com a 
querida Palhaça Carmela 
(Iris Fiorelli), em sua fa-
ceira Kombi cor-de-rosa.
Grandes expoentes da 
dança marcarão presen-
ça no evento, é o caso de 
Luis Arrieta, que ao lado 
de Irupé Sarmiento apre-
sentará Tango aDois, e a 
internacional compagnie 
“à fleur de peau”, com 
sua “Conférence Dansée”.
Como é tradição no Dan-
ça e Movimento, uma das 
noites – quando se espera 
casa cheia - será dedicada 
às apresentações de alunos 
de instituições educacio-
nais e culturais de Ilha-
bela e região do Litoral 
Norte, entre elas Fundaci, 
Sectur, Studio de dança 
Pró-Arte, Apaes e outras.
No último final de sema-
na, o evento expõe a ri-
queza de sua diversidade 
temática e estética: a ale-
gre Cia. Repentistas do 
Corpo nos traz “Tupili-
ques – O espetáculo”, um 
cruzamento entre dança, 
teatro, percussão corporal 
e humor, a Ribeirão Pre-
to Cia. de Dança levanta 
questionamentos intra e 
interpessoais em seu Link, 
e o Corpo de Baile de 
Caraguatatuba pro-
põe um resgate da an-
cestralidade, através 
de Colcha de Retalhos.
Pela primeira vez no Dan-
ça e Movimento, a presen-
ça de uma das mais con-
ceituadas companhias do 
país, a Cisne Negro Cia de 
Dança. Ela apresenta core-
ografias marcantes de seu 
repertório: O Boi no Telha-
do (1994), Além da Pele 

(1999) e Trama (2001).
Na despedida do 18º Dan-
ça e Movimento, “Sem 
Eira Nem Beira” trará 
frevo, maracatu, cabocli-
nho, cavalo-marinho... É 
o Ballet de Londrina que 
vai transportar o público 
para as festas de devoção 
do nordeste brasileiro.
O Espaço Cultural Pés 
no Chão fica na Rua Ma-
capá, nº 72, na Barra 
Velha, em Ilhabela-SP. 
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3896-6727 
ou pelo site www.pesno-
chao.org.br. Indicação: 
Livre. Entrada Franca.
Programação do 18º 
Dança e Movimento
11/9 - 20h - Pés no 
Chão - Cia 8 Nova Dan-
ça - Xapiri - Xapirepë
12/9 - 20h - Pés no 
Chão - Cia 8 Nova Dan-
ça - Xapiri - Xapirepë
13/9 - 20h - Pés no 
Chão - Cia. de Danças  - 
de Diadema - Anseio
17/9 – 14h30 - E.M. Anna 
Leite - Bexiga - Paralado-
sanjoS - Cabaré da Lua
18/9 - 10h  - E.M. Verzeg-
nassi  - Água Branca  - Para-
ladosanjoS - Cabaré da Lua
19/9 - 20h  - Pés no 
Chão - Espaço Expres-
são  Cia de Dança - Re-
memorações do Chão
 20/9 - 20h - Pés no Chão 
- Luis Arrieta e Irupé Sar-
miento - Tango aDois
23/9 - 19h  - Pés no Chão 
- Escolas e Instituições
26/9 - 20h  - Pés no Chão 
- compagnie  «à fleur de 
peau»  - Conférance Dansée
30/9 - 18h  - E.M. José Be-
nedito - Reino - Iris Fio-
relli  - Retalhos Populares
02/10 - 21h - Vila  - Cia 
Repentistas do Corpo - 
«Tupiliques» O Espetácu-
lo  - 22:00 hs - Ribeirão 
Preto Cia. de Dança - Link
03/10 - 21h - Vila  - Corpo 
de Baile de Caraguatatu-
ba - Colcha de Retalhos  - 
22:00 hs - Cisne Negro Cia 
de Dança - Boi no Telhado 
- Além da Pele - Trama
04/10  - 21h - Vila  - 
Ballet de Londrina - 
Sem Eira nem Beira 

18º Dança e Movimento 
em Ilhabela

Campos do Jordão re-
cebe entre os dias 
8 e 11 de setembro, 
o Programa Sebrae Mó-
vel Empreende, com 
atendimento gratuito a 
empresários e interessa-
dos em abrir um negócio.
Os analistas do Sebra-
e-SP farão atendimentos 
individuais e coletivos 
sobre gestão de negócios, 

abordando temas como 
administração, planeja-
mento, finanças, marke-
ting, recursos humanos, 
qualidade e formalização.
No veículo custo-
mizado pelo Sebrae, 
os interessados 
também terão detalhes 
sobre os produtos e ser-
viços oferecidos e a 
programação de pales-

tras, oficinas e consulto-
rias existentes na cidade
Sebrae Móvel em 
Campos do Jordão
Data: 8 a 11 de se-
tembro de 2015
Horário: 10h às 16h
Local: Praça Marcos 
D. Caldeira – Praça 
da Telefônica – Aber-
néssia. Informações 
36642579 ou 3662 4929.

Programa sebrae móvel 
em Campos do Jordão



12-13-14 de setembro de 2015página 4 A GAzetA dos Municípios

O MACC – Museu de Arte 
e Cultura de Caraguatatu-
ba apresenta a partir desta 
sexta-feira (11/9), às 11h, 
a exposição “Egito Anti-
go – Civilização e Misté-
rios”. A entrada é franca.
Por meio de réplicas de 
artefatos exatas aos ori-
ginais, produzidas sob 
pesquisa artística e ar-
queológica, a mostra leva 
ao conhecimento do pú-
blico a história, a arte e 
os costumes de milênios 
atrás, que marcaram vi-
das às margens do Rio 
Nilo. O aspecto religio-

so, de enorme importân-
cia para egípcios, aparece 
com destaque, apresenta-
do em figuras de deuses, 
peças de rituais e vários 
tipos de objetos vincula-
dos aos mitos e crenças.
Com o objetivo de pos-
sibilitar ao público um 
contato mais aproximado 
com a referida civiliza-
ção, painéis informativos 
complementam a viagem 
ao passado, em uma pro-
posta didático-pedagógi-
ca, que há vários anos vem 
circulando por cidades de 
São Paulo e outros estados 

brasileiros, sempre com 
incontestável sucesso de 
público. As peças apre-
sentadas foram trabalha-
das pelo experiente artista 
plástico paulista Eduardo 
Vilela e a consultoria histó-
rica foi assinada por Mau-
ricio Schneider, doutor 
em Arqueologia pela Uni-
versidade de São Paulo.
As civilizações antigas 
despertam grande interes-
se. Em especial, o Egito 
dos Faraós vem marcan-
do o imaginário do pú-
blico, dominado pelas 
referências de seus mo-
numentos, de sua arte, de 
sua rica mitologia e seus 
populares “mistérios”.
A exposição pode ser vi-
sitada até o dia 25/10, de 
segunda-feira, das 13h 
às 18h, e de terça-feira a 
sábado, das 10h às 18h. 
O MACC está localiza-
do no Polo Cultural Profª 
Adaly Coelho Passos, na 
Praça Dr. Cândido Mot-
ta, nº 72, no Centro de 
Caraguá. Mais informa-
ções: (12) 3883.9980 ou 
www.fundacc.com.br.
S e r v i ç o
Exposição “Egito Antigo 
– Civilização e Mistérios”
De 11/9 a 25/10
MACC – Museu de Arte e 
Cultura de Caraguatatuba
Entrada Franca
Classificação Livre

Museu de Artes de 
Caragua apresenta 

exposição Egito Antigo

Assessor de Gabinete da 
Secretaria Estadual de 
Turismo, Arnaldo Rodri-
gues esteve nesta semana 
em Ubatuba para deba-
ter assuntos referentes 
à Observação de Aves.
Durante a visita, Arnal-
do visitou a Secretaria 
Municipal de Turismo,
onde tratou do assunto 
com os técnicos da pasta 
e com guias do município,
e foi a campo conhecer al-
guns roteiros para a prática.
O assessor falou sobre o 
crescimento da atividade 
no mundo e usou os turis-
tas dos EUA como exem-
plo de quem se interessa 
em destinos propícios.
Ainda segundo Arnaldo, 
Ubatuba é um destino 
com capacidade para en-
trar na rota mundial, pois 
além da diversidade enor-
me de aves que compõe 
a fauna da Mata Atlân-

tica, conta com excelen-
te conjunto de atrativos.
Rodrigues ainda mani-
festou o interesse da Se-
cretaria de Estado em 
apoiar as iniciativas lo-
cais para o desenvolvi-
mento da Observação de 
Aves e deu exemplos de 
como pode ser a parce-
ria: apoio a promoção do 
destino Ubatuba e supor-
te da Fundação Florestal, 
órgão responsável pela 
gestão das unidades de 
conservação do município.
A atividade é um dos 
assuntos que devem entrar 
na pauta do Conselho Mu-
nicipal de Turismo. Segun-
do Claudinei Bernardes,
diretor municipal de De-
senvolvimento e Turismo 
Sustentável, é importante 
que o assunto seja trata-
do com as partes inte-
ressadas e representadas 
no CMT. “A ideia é criar 

uma politica pública para 
o desenvolvimento da 
atividade em Ubatuba”,
explica Bernardes.
Selando a intenção de ini-
ciar uma parceria para o 
desenvolvimento da ati-
vidade de Observação de 
Aves, Potiguara do Lago, 
secretário-adjunto de 
Turismo de Ubatu-
ba, presenteou o asses-
sor com um exemplar 
do Guia Roteiro-BR, 
que reúne informa-
ções sobre a cidade e 
tem páginas dedicadas 
à Observação de Aves.
Festival de Ob-
servação de Aves
A 11ª edição do Festival de 
Observação de Aves acon-
tece entre 20 de setembro 
e 10 de outubro em Ubatu-
ba. Programação comple-
ta e mais informações em 
breve no portal Viva Uba-
tuba e no site da Prefeitura.

Setembro é o mês de 
Observação de Aves 

em Ubatuba


