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A GAzetA dos Municípios

Cursos do Espaço  
Juventude iniciam  

suas aulas em Pinda

Prefeitura de Pinda  
devolve  

Centro Comunitário

43ª Semana de Vela de  
Ilhabela

 As aulas para os 
cursos oferecidos no Espa-
ço Juventude começaram 
nesta semana. São aulas  
de decoração para festa 
com E.V.A., bijuteria, chi-
nelos decorados, pintura 
em vidro, confecção arte-
sanal de instrumentos mu-
sicais reciclados, cursos de  
espanhol e inglês e o pre-
paratório para o ENEM. 
As aulas são feitas na sede 
do Espaço Juventude e 
no CEU das Artes, para  

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, nes-
ta semana, a cerimônia  
oficial de devolução do  
centro comuni-
tário “Aristides  
Ribeiro do Couto” aos 
moradores do Castolira.
  Até então, o pré-
dio estava sendo ocupado 
por uma cooperativa de  

 Com a abertura ofi-
cial da 43ª Semana de Vela 
de Ilhabela nesta sexta-fei-
ra (1º/7), às 20h, no Race 
Village montado na Praça 
das Bandeiras, na Vila, a 
cidade terá eventos no mar 
ao longo do dia e muitas 
música e espetáculos cul-
turais todas as noites. A 
Prefeitura de Ilhabela pre-
parou uma programação 
que começa no dia 1º e só 
termina em 31 de julho.
 Larissa Cavalcanti 
na sexta
 Nesta sexta-feira 
(1/7), logo após o cerimo-
nial de abertura, sobe ao 
palco do Race Village a 
cantora Larissa Cavalcan-
ti. Larissa ficou conheci-
da por suas participações  
no Programa Raul Gil e 
no quadro Novos Talentos 
do Domingão do Faustão. 
Sua voz irradia alegria e 
boa música. A interprete 
se entusiasma no samba e 
encanta a plateia onde es-
tiver.
 Larissa divulga seu 
primeiro CD “Pele More-
na e Azul”. Em seu site a 

uma das turmas do prepa-
ratório do ENEM - Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio.
  Os cursos de arte-
sanato contam com qua-
tro turmas com cerca de 
12 alunos cada, que são  
realizadas quatro vezes 
por semana, no período da 
tarde.
  As aulas de inglês 
contam com cinco turmas 
com 20 alunos cada e as 
aulas de espanhol contam 

reciclagem, que está se 
transferindo parte para  
a cooperativa de Moreira 
César e parte para outro 
galpão, no Jardim Eloyna.
  Para a devolução 
do centro comunitário  
à população, a Prefeitura  
reformou o prédio, com  
a realização de pintu-
ra interna e externa,  

artista destaca o carinho 
que tem por Ilhabela, seu 
primeiro palco.
 Paralamas do Su-
cesso no sábado
 A banda Paralamas 
do Sucesso vai esquentar 
a noite de sábado (2/7), às 
22h. O conjunto ganhou 
destaque no início dos 
anos 80 com o sucesso que 
alavancou a carreira “Vital 
e sua Moto”. A partir daí 
começou a ser sucesso de 
público e crítica ganhando 
destaque na mídia. Desde 
a formação Herbet Vianna 
(guitarra e vocal), Bi Ri-
beiro (baixo) e João Baro-
ne (guitarrista) colecionam 
prêmios, participações e 
indicações importantes 
da música como o Rock 
in Rio, Grammy Latino,  
Prêmio Multishow da 
Música Brasileira, Vídeo 
Music Brasil e Troféu Im-
prensa.
 Os Paralamas do 
Sucesso tem 30 anos de 
carreira, 20 álbuns lança-
dos, 10 DVDs e uma lista 
extensa de sucessos como: 
Melô do Marinheiro,  

com três turmas, também 
com 20 alunos cada, re-
alizadas nos períodos da  
tarde e da noite.
  Outro curso que 
iniciou-se nesta semana  
foi o preparatório do 
ENEM para cerca de 
120 alunos, divididos em 
quarto turmas, com aulas  
realizadas sábados e quar-
tas-feiras. Uma dessas tur-
mas é realizada no CEU 
das Artes para os alunos 
de Moreira César.

revisão elétrica e hidráuli-
ca.
  O Centro Comu-
nitário “Aristides Ribeiro 
do Couto” fica na Tra-
vessa da Rua Felício Car-
pana Vitalli (antiga Rua 
5), nº 160, ao lado do  
Cmei (antiga creche) Pro-
fessora Olímpia Franco 
César, no Castolira. 

Lourinha Bombril, Ócu-
los, Lanterna dos Afoga-
dos, Cuide bem do seu 
amor e Aonde quer que eu 
vá.
 Rock de Luana Ca-
marah no domingo
 Encerrando o 
fim de semana, direto de 
Taubaté a cantora Luana 
Camarah chega em Ilha-
bela para uma noite que 
promete ficar marcada na 
memória. Luana ganhou 
destaque na mídia ao ir 
para a semifinal do pro-
grama The Voice Brasil. 
A cantora fazia parte da 
equipe de Lulu Santos e 
abrilhantou o palco do 
The Voice com sua voz e 
performance. Ao contrário 
do que se pensa, a canto-
ra continua como voca-
lista da banda Turne, que  
recentemente participou 
do programa SuperStar, 
mas não chegou até a final 
dessa vez. O conjunto toca 
há 10 anos em bares e ca-
sas noturnas em diversas 
cidades inclusive na capi-
tal paulista, tendo público 
fiel e cativo.

Prefeitura de Taubaté  
inaugura Centro  

Dia do Idoso

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social, inaugurou 
nessa semana o Centro 
Dia do Idoso “Pe. Hugo 
Bertonazzi”, localizado na 
rua Doutor Benedito Cur-
sino dos Santos, s/n (es-
quina com a Avenida Prof.  
Walter Thaumaturgo – 
Avenida do Povo).
 O local é um es-
paço destinado a propor-
cionar a proteção integral 
de idosos semidepen-
dentes, com idade igual 
ou superior a 60 anos, 
que possuam limitações 
para a realização das  
atividades da vida diária 

(AVD) cujas famílias não 
tenham condições de pro-
ver estes cuidados duran-
te o dia ou parte dele. Ao  
final da tarde, o idoso vol-
ta para sua casa, sem per-
der os vínculos familiares.
 A unidade fun-
cionará das 8h às 17h, 
de segunda a sexta-fei-
ra (exceto feriados), com 
um serviço diferenciado 
que inclui: alimentação,  
atividades de lazer, cultu-
ra, banheiros adaptados, 
área de descanso, sala 
de convivência com TV/
DVD, entre outros.
 Serão oferta-
das 40 vagas para ido-
sos de Taubaté e a porta  

d e  
entrada será mediante ava-
liação técnica da equipe 
do Centro de Referência  
Especializado de Assis-
tência Social (CREAS), 
situado no piso superior da 
Rodoviária Velha.
 Uma equipe  
composta por 18 funcio-
nários realizará o atendi-
mento, entre coordenador-
técnico, assistente social, 
psicólogo, educador fí-
sico, oficineiros, médico 
geriátrico, técnico ou au-
xiliar de enfermagem, cui-
dadores de idosos, agente  
administrativo, auxiliar de 
serviços gerais, cozinheiro 
e auxiliar de cozinha.
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Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
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tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
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SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
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(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

 
 
 
 
 
Curiosidades

Não é segredo pra ninguém que a atividade física, em qualquer idade é muito impor-
tante pra saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, ela realiza alterações quími-
cas no cérebro que causam felicidade e satisfação. Na terceira idade, fazer exercícios 
se torna ainda mais necessário. Isso porque o organismo está em constante alteração e 
trabalhar o corpo e a mente pode auxiliar no combate a diversas doenças e, principal-
mente, no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça caminhada, 
pratique hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao ar livre. A diferença será 
notada logo nos primeiros dias. Lembre-se, porém, de procurar seu medico antes de 
iniciar qualquer tipo de exercício físico. Cada pessoa tem ritmo e disposição diferen-
tes, portanto, precisa de orientação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos de agrotóxicos. 
Além de serem mais ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos são resultados de um 
sistema de produção agrícola que busca incentivar a conservação do solo e dos demais 
recursos naturais a longo prazo, reduzindo a poluição. As técnicas de produção orgâni-
ca são também destinadas a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e a textura 
originais do alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgâ-
nicos, os consumidores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e saborosa. 
Apesar de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimentos fracos e “in natura”, 
há opções industrializadas para quem tem pouco tempo para se dedicar ao preparo de 
suas refeições, mas sem deixar de levar o prazer da boa mesa e um estilo de vida mais 
saudável.

Humor

Um brasileiro entra na delegacia em plena Caxias do Sul e dirige-se o delegado:
- Vim me entregar. Cometi um crime e desde então não consigo viver em paz.
- Meu senhor, as leis daqui são muito severas e são cumpridas e se o senhor é mesmo 
culpado não haverá apelação, nem dor de consciências que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul de Caxias.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atravessam as ruas 
e as estradas a todo momento!
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o senhor seria 
outro qualquer.
- Mas não tive a hombridade de avisar a família daquele homem, sou um crápula.
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repúdio popular, pas-
seata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, acho o senhor um pacifista, 
merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da e estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, és um benfeitor, outro qual-
quer o abandonaria ali mesmo para ser devorado pelos urubus ou outros animais, pro-
vavelmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava ele gritava: Estoy vivo! Estoy vivo! No estoy muerto!
- Tudo mentira, esses argentinos mentem muito! Vá em paz!

Mensagens

A causa que defendemos não é só nossa, ela é igualmente a causa de todo mundo. Uma 
nação baseada em sólidos princípios de justiça e recíprocas conveniências uniria hoje 
todos os irmãos, tornando mais forte e respeitado nossos ideais.
***
Se você se importa com seus objetivos, abandone as condições. Vá diretamente à sua 
meta. Seja a sua meta! As condições freqüentemente se disfarçam em tragédias para 
fugir da responsabilidade. Por que não simplesmente assumir e criar a expectativa que 
você está procurando.
***
Há uma grade confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para 
justificar as dificuldades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que 
acreditam na reencarnação, tudo que alguém está vivendo nesta existência é cármico, 
conseqüências de suas ações passadas. Assim, uma experiência ruim não é um casti-
go, mas sim o resultado de uma ação passada, que traz à pessoa a oportunidade de se 
corrigir.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o ânimo para 
lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a alegria de viver. São 
realistas e não criam falsas expectativas. Mobilizam-se e usam suas energias para che-
gar aonde desejam, sem perder tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões 
que nos tiram da fantasia e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Neces-
sárias para os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer não 
é fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira de 
trabalho.

Pensamentos, provérbios e citações

O duro não é levar chifre, duro mesmo é ter que sustentar a vaca.

Os matriculados na escola da vida, nunca têm férias.

Quando estão muitos, pouco se fala.

Sempre antes que as coisas aconteçam, o coração suspeita.

Também a liberdade deve ser limitada para ser possuída.

A razão faz o homem e o entusiasmo o conduz.

Nunca deixe para amanhã o que alguém poderia fazer hoje

O exemplo é sempre o mais eficaz dos preconceitos.

O que eu faço é simples: Ponho a mão na massa e compartilho-a.

Uma vez por ano é lícito perder a cabeça.

MISCELÂNEA

Clientes do Via Vale Garden 
Shopping tem aulas  
gratuitas de inglês

 Entre um passeio 
e outro, no Via Vale Gar-
den Shopping, também 
é possível investir em  
conhecimento. No mês 
de julho, clientes po-
derão frequentar aulas 
gratuitas de inglês, apri-
morar a pronúncia da lín-
gua e trocar experiências 
em uma ação diferente. 
 As aulas serão 
oferecidas pela escola de  
inglês Wise Up, referên-

cia na cidade e destaque 
do mall, e acontecerão 
todas as sextas-feiras, 
das 19h às 20h. As vagas 
são limitadas e os inte-
ressados devem se ins-
crever na própria escola.  
 O conteúdo será 
destinado ao público 
teen (a partir de 11 anos) 
e adultos. “Em parce-
ria com o Shopping, 
nossa ideia é oferecer, 
cada vez mais, algum di-

ferencial aos clientes.  
 A ação vai ao 
encontro do perfil da  
escola: inovador e acessí-
vel a todos”, destaca An-
dresa Alvarenga, proprie-
tária.
 Para mais infor-
mações sobre o minicur-
so, basta procurar pelo 
departamento comercial 
da Wise Up pelo telefone: 
(12) 3621-8863. Vale a 
pena participar.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 26, Termo nº 6321
Faço saber que pretendem se casar LEANDRO ARAUJO DA SILVA e NATALIA DOS SANTOS MAR-
TINS DE JESUS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Barra do Garças - MT, nascido em 19 de junho de 1989, de 
profissão pedreiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, 
nº 15, Chácara das Rosas, nesta cidade, filho de VILMAR SOUZA DA SILVA, falecido em Cuiabá/MT na 
data de 31 de janeiro de 2005 e de DEUSUITA AUXILIADORA ARAUJO, de 44 anos, nascida na data de 
24 de abril de 1972, residente e domiciliada em  Cocalinho/MT, natural de Goiás Velho/GO. Ela é natural 
de Taubaté - SP, nascida em 24 de agosto de 1996, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ANDRÉ MARTINS DE JESUS, falecido em Tre-
membé/SP na data de 22 de outubro de 2011 e de MARIA NEUSA DOS SANTOS DE JESUS, de 56 anos, 
nascida na data de 16 de julho de 1959, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Redenção da 
Serra/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser 
afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 27, Termo nº 6322
Faço saber que pretendem se casar VITOR ANDRÉ ALVES DE AGUIAR e JOSIENE DA SILVA FER-
REIRA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 14 de setembro de 1992, de profissão contador, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua José Higino de Siqueira, nº 450, Jardim Santana, nesta 
cidade, filho de EDSON ANDRÉ DE AGUIAR JÚNIOR, de 50 anos, nascido na data de 6 de outubro de 
1965, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Resende/RJ e de MARIA DE FÁTIMA ALVES 
DE AGUIAR, de 49 anos, nascida na data de 11 de maio de 1967, residente e domiciliada em Taubaté/
SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Aparecida - SP, nascida em 25 de agosto de 1983, de profissão 
contadora, de estado civil solteira, residente e domiciliadsa no mesmo endereço do contraente, filha de 
LUIZ CARLOS FERREIRA, falecido em Taubaté/SP na data de 2 de janeiro de 2003 e de HELENA DA 
SILVA FERREIRA, falecida em Taubaté/SP na data de 24 de novembro de 2015. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa 
local desta cidade. 

Prefeitura inaugura décimo 
laboratório de informática 

em escola municipal

 A Prefeitura de 
Ubatuba inaugurou na 
noite da última terça-fei-
ra um novo laboratório de 
informática com 16 novos 
computadores na Escola 
Governador Mário Covas, 
no Ipiranguinha, região 
oeste da cidade.
 Segundo a equipe 
da Secretaria de TI, é o 

décimo laboratório inau-
gurado em instituições 
escolares e outros cinco 
começam a funcionar nas 
próximas semanas.
 Essa é mais uma 
iniciativa que proporcio-
na o acesso do cidadão à 
tecnologia, informação e 
conhecimento.
 “Uma das grandes 

marcas de nosso governo é 
a da tecnologia, da inova-
ção e do investimento na 
modernização em várias 
esferas. Somos uma das 
poucas cidades que possui 
uma Secretaria Municipal 
de Tecnologia da Infor-
mação e esse é um esforço 
contínuo”, enfatiza o pre-
feito Mauricio.

Aviso de recurso – A P.M. de S. L. do Paraitinga torna público que foi interposto 
recurso referente ao Pregão nº 026/2016 - Objeto: Registro de Preços para aquisi-
ção de Material de Expediente. Desta forma, inicia-se o prazo de 3 dias úteis para 
a apresentação das contrarrazões, por parte dos interessados, contando-se o prazo a 
partir da data da presente publicação.
 
 
 
 
AVISO DE LICITAÇÃO

A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade 
Pregão N°032/2016 - Objeto: Registro de Preços para aquisição de refrigerador de 
vacinas, para o PSF (Programa De Saúde da Família) Núcleo Oswaldo Cruz. Data 
da realização: 13/07/2016 às 14:30 hs. Local da realização: P.M.S.L.P., Pça Dr. 
Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra: www.
saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

 
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N° 22/16 - No dia 28 de junho de 
2016, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente, Sr. LUIZ CARLOS PIÃO, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os 
itens do pregão em epígrafe, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, à empre-
sa: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. Me na ordem de R$ 
152.780,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de R.P. no prazo de 05 dias 
úteis a partir desta publicação.

Extrato de Inexig. de Licitação Nº 051/2016 - Processo Adm. Nº 187/2016 - Ob-
jeto: Contratação de show musical do grupo de musica regional “Seresteiros” para 
apresentação no dia 01/07 às 21h no Centro Histórico da cidade - Contratante: Pre-
feitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: E.G.G. PALLARES PRO-
DUÇÕES-ME - CNPJ: 06.139.268/0001-95 - Valor: R$ 750,00 - Data: 29/06/2016 
- Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93.
 

 
Extrato de Inexig. de Licitação Nº 052/2016 - Processo Adm. Nº 188/2016 - Objeto: 
Contratação de show musical do grupo regional “Clube do Choro Waldir Azevedo” 
para realização de roda de choro no coretinho da Praça Euclides Vaz de Campos 
no dia 01/07 às 10h - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga 
- Contratada: LUIZ PAULO DE SIQUEIRA MURUCY 21443215821 - CNPJ: 
20.082.653/0001-74 - Valor: R$ 940,00 - Data: 29/06/2016 - Base Legal: Art. 25, 
Inciso III, da Lei Nº 8.666/93.
 

 
Aviso de Alteração - Edital nº 36/2016 - Chamada Pública nº 006/2016 para aquisi-
ção parcelada diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, para 
Alimentação Escolar. Informamos que foram alteradas as cláusulas 5.2, 7.1, 11.4 
e renumerado alguns itens do presente Edital, no qual poderão ser consultadas no 
Site da Prefeitura Municipal bem como o novo Edital; permanecem inalteradas as 
demais disposições do edital, inclusive em relação à data de abertura. André Luis 
Almeida Guimarães - Diretor de Compra e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.

Recadastramento do  
transporte para  

universitários em Caraguá 
 A Prefeitura de 
Caraguá, por meio da  
Secretaria de Educa-
ção, informa aos alunos 
que utilizam o transporte 
universitário, com des-
tino às faculdades de 
São José dos Campos 
e Taubaté, que o prazo  

do recadastramento será 
entre 1º e 15 de julho.
  Os usuários devem 
se dirigir à Avenida Bahia, 
845, Indaiá, das 8h30  
às 11h30 e das 14h  
às 16h30 para efetuar o re-
cadastro ou a inscrição.
  Caso o aluno não 

confirme novamente seu 
registro, perderá o direito 
de usufruir o benefício. 
 Os alunos novos, 
que pretendem concor-
rer a uma vaga no trans-
porte para universitários,  
deverão se inscrever para a 
lista de espera.



Paratletas de Caraguá  
conquistam medalhas no 
Campeonato Paulista de 

Atletismo e Natação 

Avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso recebe  

recapeamento de asfalto 
em Pinda

 Os paratletas do 
Programa de Apoio e In-
centivo ao Esporte 
Paraolímpico (Paiep) 
faturaram 19 medalhas 
para Caraguá, no Campeo-
nato Paulista de Atletismo 
e Natação para Pessoas 
com Deficiência (PcD). As 
disputas foram no sábado 
(18/06/2016), no Centro 
Paraolímpico Brasileiro, 
em São Paulo.
 Na natação foram 
11 medalhas, seis de ouro, 
quatro de prata e uma de 
bronze. No atletismo 
foram oito medalhas, duas 
de ouro, quatro de prata e 
duas de bronze.
 A nadadora Ana 
Maria Laurindo faturou 
ouro nos 100m borboleta e 
100m costas, e prata nos e 
200m medley. 
 Débora Ferreira 
conquistou três medalhas 
de ouro nos 50m borbo-

 O segundo trecho 
da Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso – do pé 
do viaduto central até pro-
ximidades do bairro Ouro 
Verde –, recebe, nesta se-
mana, o recapeamento de 
sua pavimentação. A obra 
teve início nesta segunda-
feira (27), com o início da 
fresagem do asfalto, que 
vai preparar a via para 
receber a massa asfáltica.
 O recapeamen-
to propriamente dito está 
previsto para ser iniciado 
nesta terça-feira 

leta, 50m livre e 100m 
peito. Os homens também 
tiveram excelentes resul-
tados. O atleta Jefferson 
Silva levou prata nos 50m 
borboleta e bronze 100m 
peito; Adalberto Roma-
no ouro nos 50m costas; 
e Tiago dos Santos, prata 
nos 200m medley e 100m 
peito. Os técnicos respon-
sáveis pelo treinamento 
dos nadadores são Thiago 
Intrieri e Rosângela Silva.
 No atletismo, Da-
niel Juvenildo foi de prata 
nos 1.500m para cadeiran-
tes; Álvaro Alencar prata 
nos 100m e 400m (corri-
da); Cristiane de Siqueira 
prata no arremesso peso; 
Eliano Lucas prata no lan-
çamento de glub (pino de 
madeira) e no lançamento 
de disco. 
 O destaque ficou 
com Micheli Castilho que 
conquistou ouro no lan-

(28) ou quarta-feira (29) e 
tem previsão para ser fina-
lizado na próxima semana. 
Durante o recapeamento, 
trechos da avenida serão 
interditados, conforme o 
andamento do serviço.
 A intenção da Pre-
feitura é evitar fechar a 
avenida, deixando sempre 
meia pista para que o trân-
sito não seja prejudicado. 
A equipe dos agentes 
municipais de trânsito dará 
o apoio necessário durante 
essas interdições, para que 
o fluxo de veículos sofra 

çamento glub (pino de 
madeira) e no lançamento 
de disco - primeira mulher 
brasileira a competir na 
categoria F51 (atletas que 
competem em cadeira por 
causa de sequelas da Poli-
mielite, lesões medulares 
ou amputações).
 O coordenador 
do Paiep, Felipe Leite, 
disse que o desempenho 
da equipe de paratletas 
tem crescido a cada ano 
desde que o programa 
iniciou em 2013. “Prati-
camente todos os atletas 
conquistaram o pódio.  
 E os que não con-
quistaram também progre-
diram em suas performan-
ces individuais”, afirmou.
 O Paiep é uma 
iniciativa do Governo Mu-
nicipal de Caraguá, por 
meio da Secretaria dos Di-
reitos da Pessoa com Defi-
ciência e do Idoso.

o menos possível com as 
alterações.
 Segundo os res-
ponsáveis pela empresa 
terceirizada que está reali-
zando o serviço, serão f
eitos desvios conforme 
cada trecho for recapeado.
 Importante desta-
car que as obras serão 
realizadas durante o dia 
todo, ou seja, a partir das 
7 horas até cerca de 18 ho-
ras, dependendo da 
quantidade de massa 
asfáltica utilizada naquele 
dia. 

Prefeitura de Taubaté  
entrega novo Sistema  

Viário Sul do município

 A Prefeitura de 
Taubaté inaugurou nesta 
semana o novo túnel e as 
marginais do Sistema Vi-
ário Sul, próximo ao Via 
Vale Garden Shopping. 
As obras foram feitas em 
parceria com o shopping, 
e contemplam a extensão 
e requalificação das mar-
ginais da Av. Dom Pedro 
I e Av. Bandeirantes e a 
construção de um novo 
túnel sob a Rodovia Pre-
sidente Dutra. As vias 
ganharam asfalto novo, 
sinalização de solo e pla-
cas, além das ciclofaixas. 
A principal alteração será 
a inversão de sentido do 

túnel Daruma, que passará 
a seguir sentido Av. Inde-
pendência.  O novo túnel 
terá sentido contrário, da 
Av. Bandeirantes para a 
Av. Dom Pedro I. A Ave-
nida Bandeirantes foi es-
tendida, do Frango Assado 
até o novo túnel, para que 
fosse possível o acesso. As 
duas marginais passarão 
a ser mão única no trecho 
entre os dois túneis. Para 
o motorista que está vin-
do pela Av. Bandeirantes 
e for acessar o novo túnel 
será permitido o acesso à 
esquerda, pois o trecho do 
túnel em diante será mão 
dupla, para não prejudicar 

o acesso dos trabalhadores 
da região. Essas melhorias 
fazem parte do projeto ini-
cial de alterações várias da 
Prefeitura, que foi iniciado 
em 2013 com a implan-
tação de sentido único na 
Av. Independência. Com 
o projeto concluído, fica 
formado o corredor viá-
rio sul, ligando a região 
sul para o Centro e outros 
municípios como Pinda-
monhangaba e Tremembé, 
passando pela Av. Inde-
pendência, Rua Dr. Emí-
lio Winther, Rua XV de 
novembro e Av. Marechal 
Deodoro da Fonseca, tudo 
um uma única reta.
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Inscrições para o  
Fórum de Saúde de  
Caçapava terminam  

30 de junho Caçapava
 Os participantes 
e candidatos à eleição do 
Conselho Municipal de 
Saúde (Comus) de 
Caçapava devem se ins-
crever até o dia 30 de 
junho, quinta-feira, na 

sala da secretaria de saúde, 
localizada à rua João 
Batista Ortiz Monteiro, 
345, Vila Antônio Augus-
to, até as 16h.
 A eleição vai acon-
tecer durante o Fórum 

Municipal de Saúde “Con-
trole Social para Conse-
lheiros de Saúde e mem-
bros de Conselho Gestor 
de Unidade”, que vai 
acontecer no dia 7 de ju-
lho.

O mundo nasceu com a  
música

Caraguá e Piracicaba  
disputam semifinal do  

futebol dos “Joguinhos”  Refletindo sobre 
em que períodos a músi-
ca se vem decisivamente 
manifestando pelas eras, 
podemos concluir que 
ela existe desde antes dos 
tempos. De fato, é instru-
mento dessa grande obra
-prima do Pai Celestial, o 
Universo.
 Ao lermos os ca-
pítulos iniciais do Gêne-
sis mosaico, sentimos a 
forte harmonia nascida 
do surgimento dos rios,  

 Caraguá e Piraci-
caba competem por uma 
vaga na final do futebol 
masculino dos 33º Jo-
gos Abertos da Juven-
tude nesta quinta-feira 
(30), às 14h, no campo do  
Barranco Alto. As equi-
pes de Sorocaba e Assis 
definem a outra vaga na 
final, no mesmo horário, 
no Centro Esportivo Mu-

das árvores, dos animais, 
da separação das terras, 
da expansão dos mares e 
da própria formação do  
nosso Espírito Eterno.
 A partir daí, é pos-
sível estabelecer diversos 
e significativos momentos 
em que a música se casa 
com a história das muitas 
civilizações e correntes de 
pensamento que dão vida  
à Terra. (...) Uma nota 
musical pode salvar  
muitas vidas. A boa músi-

nicipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug). Os donos da 
casa se classificaram para 
semifinal na tarde des-
ta quarta-feira (29), após 
vencer Franca por 1 a 0. 
A decisão movimenta a 
sexta-feira (1º), às 10h, 
no Centro Esportivo. An-
tes da partida pela meda-
lha de ouro, às 9h, have-
rá a disputa pelo 3º lugar.  

ca é um elo inquebrantável 
que une a criatura ao Cria-
dor, é instrumento da For-
taleza chamada Deus!
Diante disso, temos a  
noção exata de que o pul-
sar da Vida, o Bem, a  
Solidariedade, o Res-
peito e a Caridade são  
igualmente melodias, 
sons, ritmos que afi-
nam nossos pensamen-
tos, palavras e ações  
pelo diapasão da Justiça e 
do Amor. 

 A equipe de Cara-
guá é comandada pelo téc-
nico Edinho Mosquito. 
 Os 33º Jogos  
Abertos da Juventude – 
Final Estadual são uma 
realização da Secretaria 
de Esporte, Lazer e Ju-
ventude do Estado de São 
Paulo, em parceria com a  
Prefeitura de Caraguatatu-
ba.


