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A GAzetA dos Municípios

Comunidade do
Cerâmica recebe 

quadra de areia em 
Pinda

Escolas do Trabalho 
promovem Feira de  

Artesanato em Taubaté

Atendendo as solicitações 
da população, a Prefeitu-
ra entrega, oficialmente, 
nesta quarta, uma quadra 
de futebol de areia para os 
moradores da comunidade 
do Cerâmica. A solenidade 
será realizada às 16 horas, 

As Escolas do Traba-
lho de Taubaté, unidades 
Jaboticabeiras I e Esti-
va, realizam de 2 a 6 de 
maio  uma Feira de Arte-
sanato. As peças produzi-
das pelas alunas estarão à 
venda e expostas na pró-
pria sala de aula. Na 
Jaboticabeiras I a fei-
ra estará montada de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 21h. Já na Es-

ao lado do galpão do Pro-
jeto Cerâmica. A quadra 
tem 15,5m x 26,5m e re-
cebeu cerca de 150 m³ de 
areia. A Prefeitura cons-
truiu, ainda, alambrado 
com 4 metros de altura, em 
base de alvenaria, além de 

tiva, funcionará segunda 
e quarta-feira, das 13h às 
21h30, e na terça e sexta-
feira, das 8h às 16h30. A 
feira tem a finalidade de 
oferecer opções de presen-
tes para o Dia das Mães, 
que será comemorado no 
dia 8 de maio, próximo 
domingo. Quem visitar a 
Feira de Artesanato po-
derá encontrar bijuterias, 
peças em tricô, caminhos 

instalar traves para fute-
bol. Para o evento de inau-
guração, a Secretaria de 
Esportes está organizando 
atividades de lazer do pro-
jeto “Crescendo no Espor-
te” e uma partida de fute-
bol com atletas da Sejelp. 

de mesa, panos de prato, 
almofadas, caixinhas para 
presentes, entre ou-
tros artigos. Serviço:
Feira de Artesana-
to Escola do Trabalho
Jaboticabeiras I: Ave-
nida Monte Castelo, 
15 / Horário: 8h às 21h
Estiva: Rua Edmundo Mo-
rewood, 551 / Horário:das 
13h às 21h30 (2f e 4f) e 
das 8h às 16h30 (3f e 6f)

Prefeitura de Tremembé 
realiza evento em  

comemoração ao dia 
das mães no Mercado  

Municipal

Mistau exibe filme
Tapete Vermelho com 
Matheus Nachtergaele

A Prefeitura Municipal 
juntamente com a Secre-
taria de Ação Social, rea-
lizará no próximo sábado 
dia 07 de maio, um evento 
em comemoração ao Dia 
das Mães . O evento terá 
início às 9h00  e será rea-
lizado no Mercado Muni-
cipal (Rua Sete de Setem-
bro, S/N) em um espaço 
confortável prepara-
do especialmente para 
elas serem homena-

O Mistau (Museu da Ima-
gem e do Som de Tauba-
té), em parceria com o 
Pontos Mis-S.Paulo, exi-
be nos dias 13, 20 e 27 
de maio, sempre às 14h, 
o filme “Tapete Verme-
lho – Ele Só Queria Ver 
um Filme do Mazzaropi”, 
na sala Chico do Cinema. 
O longa é de 2006 e tem 
no elenco Matheus Na-
chtergaele, Gorete Mila-
gres e Vinicius Miranda.
Quinzinho tem uma pro-
messa a cumprir: levar seu 
filho a cidade para assistir 
a um filme do Mazzaropi, 
astro do cinema nacional 
durante a década de 1960. 

geadas e valorizadas.
O evento contará com 
uma série de atra-
ções desenvolvidas 
especialmente para cele-
brar essa data tão especial.
8h30 – Música ao vivo 
durante todo o dia.
– Massagem express 
para as mamães. Esfolia-
ção e Hidratação Facial.
– Aulas de artesana-
to do Fundo Social
– Dança Cigana 

Eles moram em um pe-
queno sítio no interior de 
São Paulo. Nessa verda-
deira odisseia por cidades 
do interior paulista, mui-
tas que sequer tem cine-
ma, ele também leva sua 
esposa Zulmira e o burro 
Policarpo. Na jornada, 
eles encontram peculiari-
dades regionais e passam 
por situações mágicas. 
Comédia com temperos 
regionais, dirigida por Luiz 
Alberto Pereira, natural 
de Taubaté, onde grande 
parte da filmografia de 
Mazzaropi foi gravada. 
A classificação etá-
ria é de 10 anos

com às mamães da 3ª Idade
– Sorteio de brindes 
durante todo o dia e 
encerramento com 
um prêmio oficial, 
uma linda bicicleta.
Não deixe de partici-
par, traga sua mamãe. A 
pessoa mais importan-
te da sua vida merece!
Abaixo o cartaz ofi-
cial do evento. Mais 
informações pelo tele-
fone (12) 3674-3660.

E x p o s i ç ã o
O Mistau também apre-
senta de 11/05 a 10/06, a 
Exposição Griôs do artis-
ta plástico Davi Mariano. 
O título é uma palavra de 
origem africana que na sua 
essência significa ancião, 
sábio ou guardião do co-
nhecimento, o responsável 
em preservar e transmi-
tir a cultura de geração a 
geração. O evento é uma 
homenagem às persona-
lidades afro-brasileiras.
O Mistau fica Av. Tomé 
Portes Del Rey, 761 – 
Jardim Ana Emília. Mais 
informações pelo tele-
fone: (12) 3631-3955.
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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.
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das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
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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

Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardápio repleto de 
nutrientes. Anote o que não pode faltar e inclua nas suas refeições os alimentos que 
contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofú, gema de ovo, cereais integrais e 
bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. O banho de 
Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvimento do bebê. 
Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cereais), que são absorvidos mais 
lentamente e, por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São responsáveis por 
construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervoso central do 
feto. Encontrados mais em carnes, leite e derivados, abacate, azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação do broto 
dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestante. Encontrada no leite 
e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e vegetais amarelos.
7 – Niacina (Vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo a vitalidade das 
células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento cerebral do feto. Encontrada 
em verduras, legumes, gema de ovo, carne magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (Vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da mamãe. 
Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e leveduras.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e problemas 
como a hipertensão e o diabetes gestacional, além de desconfortos como enjôos, can-
saço e prisão de ventre.

Humor

Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as ultimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói,
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica de saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou prá praia.
***
Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obede-
cem quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam 
dormindo, sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres 
apreciam nos gatos todo comportamento que detestam nos homens.

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a testa 
e apenas 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador 
quanto uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir o 
seu próprio nome.
4º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, po-
rém você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, sabe encorajar, 
dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o seu, 
o do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sempre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto ao fazer 
alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.
***
Harmonia

A visão da vida vem sendo um drama, uma grande peça que nos ajuda a viver em har-
monia. Significa que somos atores com nossos próprios papéis e que há apenas um só 
diretor, Deus, que quer o melhor para cada um de nós. Ao atuarmos da melhor maneira 
possível em nossas atribuições, ao mesmo tempo sentindo bons votos e cooperando 
com o progresso de outros, nós próprios crescemos como indivíduos. No entanto, se 
um ator se considerar o próprio diretor geral e quer controlar a peça da vida, bem como 
outros atores, muitos danos podem ser causados.

Pensamentos, provérbios e citações

O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem.
Eu trocaria os meus amanhãs por um dia do meu passado.
É melhor viver do que ser feliz.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
As paixões ensinam a razão aos homens.

MISCELÂNEA Licenciamento 2016:  
veículos com placa final  

2 devem ser licenciados no 
mês de maio

A taxa do serviço é de 
R$ 80,07, mas não basta 
pagá-la. Motorista pre-
cisa portar o documen-
to de 2016 para circular 
a partir de 1º de junho
Proprietários de veícu-
los com placas de final 2 
devem realizar o licen-
ciamento obrigatório do 
exercício 2016 durante 
o mês de maio. Isso sig-
nifica que no dia 1º de 
junho esses veículos es-
tarão em situação irre-
gular caso circulem sem 
o licenciamento do ano. 
O serviço pode ser feito 
de forma eletrônica via 
sistema bancário, com 
entrega do Certificado de 
Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV) pelos 
Correios, ou presencial-
mente nos postos do De-
tran.SP e do Poupatempo. 
Em 2016, o valor do licen-
ciamento é de R$ 80,07 
para todos os veículos. É 
importante ressaltar que 
não basta pagar a taxa. É 
preciso portar o CRLV 
atualizado para o veículo 
circular, conforme esta-
belece o Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB), 
válido em todo o país. 
Quem optar pela entrega 
via postagem, com custo 
adicional de R$ 11, pre-
cisa fazer o licenciamen-
to com antecedência para 
receber o documento até 
o final do mês. Após a 
emissão do CRLV, o pra-
zo de entrega dos Correios 
é de até sete dias úteis. 
Conduzir veículo com o 
licenciamento em atraso 
é infração gravíssima (ar-
tigo 230 do CTB): multa 
de R$ 191,54, inserção de 
sete pontos no prontuário 
do proprietário, além de 
apreensão e remoção do 

veículo. Já conduzir sem 
portar o documento, mes-
mo que o licenciamento 
esteja em dia, é infração 
leve (artigo 232 do CTB): 
multa de R$ 53,20, três 
pontos na carteira e reten-
ção do veículo até que o 
CRLV seja apresentado. 
No Estado de São Paulo, o 
calendário de licenciamen-
to vai de abril a dezembro. 
Para os veículos de carga 
(caminhão) o cronograma 
começa em setembro. O 
serviço pode ser feito a 
qualquer momento, mas 
o proprietário deve ficar 
atento ao prazo limite para 
regularizar a situação, de 
acordo com o número final 
da placa (tabela abaixo). 
Passo a passo – A taxa de 
licenciamento pode ser 
paga na internet, em caixas 
eletrônicos ou nas agências 
dos bancos credenciados. 
Ao realizar o licenciamen-
to, é preciso quitar possí-
veis débitos de IPVA, se-
guro obrigatório e multas. 
O pagamento deve ser 
feito por meio do núme-
ro do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam). Para receber 
o documento via Correios, 
é preciso pagar junto com 
a taxa de licenciamento 
(R$ 80,07) o custo da pos-
tagem (R$ 11). O endere-
ço de cadastro do veícu-
lo deve estar atualizado, 
caso contrário não será 
possível fazer a entrega 
e o cidadão terá de reti-
rar o documento em uma 
unidade de atendimento. 
Quem preferir fazer o li-
cenciamento de forma 
presencial é só apresentar 
o comprovante de paga-
mento e um documento 
de identificação na uni-
dade do Detran.SP em 

que o veículo está regis-
trado ou nos postos do 
Poupatempo. Lembran-
do que nessa modalidade 
não se deve pagar o valor 
do envio pelos Correios. 
O serviço pode ser feito 
pelo proprietário do ve-
ículo, procurador ou por 
parentes próximos (pais, 
filhos, irmãos e cônjuge). 
O passo a passo completo 
está disponível na área de 
“Veículos” do portal De-
tran.SP (www.detran.sp.
gov.br) ou diretamente nes-
te link http://scup.it/8chl. 
Alerta via SMS e push – O 
Detran.SP envia lembre-
te sobre o prazo para li-
cenciamento por meio de 
SMS e push (notificações 
encaminhadas por aplica-
tivos para smartphone e 
tablet). O alerta é enviado 
ao usuário que não tiver 
feito o licenciamento até o 
começo do mês correspon-
dente ao final de placa de 
seu veículo, quando o li-
cenciamento é obrigatório. 
Quem quiser receber aler-
tas do Detran.SP deve 
criar um cadastro com lo-
gin e senha de uso pesso-
al no portal www.detran.
sp.gov.br, informar o nú-
mero do telefone celular e 
sinalizar que autoriza o re-
cebimento das mensagens. 
Para receber as notifica-
ções via push, basta insta-
lar gratuitamente o aplica-
tivo de serviços “Detran.
SP” por meio das lojas vir-
tuais Google Play ou Apple 
e habilitar a opção de re-
cebimento no aparelho. 
É importante ressaltar que 
não é enviado nenhum 
link com mensagem ou 
arquivo para download. 
Também não é necessá-
rio inserir nenhuma se-
nha para ler o conteúdo. 
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Guarda Civil Municipal de 
Taubaté inicia Campanha 

do Agasalho 2016
O Projeto A-GUAR (Ami-
gos da Guarda Munici-
pal), criado por servido-
res da Guarda Civil de 
Taubaté, inicia hoje, 02 
de maio, a Campanha do 
Agasalho 2016 que rece-
berá doações até o dia 30 
de junho nos pontos de co-
leta da Escola Madre Cecí-
lia, Sedes, Palácio do Bom 
Conselho e sede da Guarda. 
O material arrecadado será 
destinado a Instituições 
que atendem pessoas ca-
rentes no município. Em 
2015 o Projeto Esperança, 
a Casa Irmãos de Francisco 
e a Casa Madre Tereza de 
Calcutá receberam os mais 
de 800 itens fornecidos 

pela população. O Projeto 
A-GUAR tem como ob-
jetivo transmitir à po-
pulação os conceitos de 
solidariedade, sustentabi-
lidade e responsabilida-
de social e, desde a sua 
implantação em 2015, 
o Projeto já realizou a 
Campanha do 
Agasalho 2015, 
Campanha do Dia das 
Crianças e Campanha de 
Doação de Sangue 2015, 
em que os próprios guar-
das doaram sangue para 
o hemonúcleo da cidade, 
como forma de incentivo à 
população. Os guardas res-
ponsáveis pelo projeto di-
vulgam informações sobre 

sustentabilidade e respon-
sabilidade social, além das 
campanhas solidá-
rias, via facebook, nas 
páginas “Projeto A-
Guar” e “Aguar GCM 
Taubaté”. SERVIÇO:
Escola Madre Cecí-
lia: Avenida Francis-
co Alves Monteiro, s/
nº – Novo Horizonte
Sedes: Avenida Ama-
dor Bueno da Vei-
ga, nº 220 – Jaraguá
Palácio Bom Conse-
lho (sede da Prefeitu-
ra): Avenida Tiraden-
tes, nº 520 – Centro
Sede da Guarda Civil: 
Rua José Vicente de Bar-
ros, nº 919 – Vila Marli

Programa Emergencial de 
Auxilio ao Desempregado 

realiza reunião de
capacitação em Pinda

Na última semana, ocor-
reu no auditório da Pre-
feitura a capacitação dos 
integrantes do PEAD - 
Programa Emergencial de 
Auxilio ao Desemprega-
do. O evento, que ocor-
re uma vez por mês, teve 
o objetivo de integrar os 
bolsistas com o programa, 
abordando temas relativos 
ao mercado de trabalho, 
como postura profissional 

e comunicação adequada 
no ambiente de trabalho. 
Também foi falado na 
reunião sobre a impor-
tância de novos aprendi-
zados, incentivando os
 participantes a não terem 
medo da necessidade de 
adaptação diante de uma 
oportunidade de empre-
go em uma função nunca 
antes exercida pelo tra-
balhador. O PEAD é um 

programa que busca aten-
der chefes de família (a 
pessoa responsável pelo 
sustento da casa) que se 
encontram desemprega-
dos há mais de seis me-
ses, ou que a renda per 
capita da família seja um 
terço do salário mínimo. 
Quem se interessar, pode 
procurar o CRAS - Centro 
de Referência em Assis-
tência Social da sua região.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D-24, FLS. nº 7, Termo nº 6282
Faço saber que pretendem se casar HUDSON ALVES VIANA e ROSALINA DA CUNHA MARTINS, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 25 de agosto de 1966, de profissão segurança, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Açucenas, nº 126, Flor do Vale, nesta cidade, filho 
de LAIR ALVES VIANA, falecido e de CREUZA DE SOUZA PORTO, residente e domiciliada no Rio de 
Janeiro. Ela é natural de Taubaté, São Paulo-SP, nascida em 18 de março de 1978, de profissão empresária, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Projetada Um, nº 16, Jardim Santa Tereza, Quiririm - 
Taubaté-SP, filha de MATARASSO MARTINS, de 75 anos, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural 
de Natividade da Serra/SP e de ANTONIA DA CUNHA MARTINS, de 68 anos, residente e domiciliada em 
Taubaté/SP, natural de São Luiz do Paraitinga/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.

13 °FESTA DO PINHÃO 
Santo Antônio do Pinha-SP
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Taubaté vacina mais de 
9.600 contra a gripe

Teatro Galpão apresenta 
filme gravado em Pinda

Equipes de Taubaté
disputam a Copa

Federação Paulista
de Handebol

Lei autoriza Município de Caçapava 
repassar recursos para Esquadrão 

Vida para Adolescentes

Balanço preliminar divul-
gado pela Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
mostra que 9.661 pessoas 
foram vacinadas contra 
a gripe entre sábado e a 
manhã de segunda-feira, 
totalizando uma cobertu-
ra de 15,85% da popula-
ção alvo da primeira fase 
da campanha. Durante os 
dias da semana, as ativida-
des acontecem em todas as 
unidades que possuem sa-
las de vacina, em horário 
normal de funcionamento 
do Pamo (Posto de Aten-
dimento Médico e Odon-
tológico). Nesta primeira 
fase, serão vacinados as 

Neste domingo (8), às 
19 horas, o Espaço Cul-
tural Teatro Galpão re-
cebe a exibição do cur-
ta-metragem rodado 
em Pindamonhangaba, 
“Herói Sem Memória”. O 
curta foi feito no formato 
de um drama de guerra, 
contado através das lem-
branças de Pedro, ex-pra-
cinha da FEB que lutou na 
2ª Guerra Mundial na Itá-
lia. O filme mostra sua tra-
jetória após a perda de sua 
esposa em meio as suas 
memórias do campo de ba-
talha e do dia que a conhe-
ceu. O segundo filme diri-
gido por Fernanda Galetti 
tem no elenco Celso Car-
lucci, morador da cidade, 
Ester Laccava, premiada 
atriz do teatro brasileiro, 

Os atletas de Taubaté, nas 
categorias Infantil Femi-
nino e Cadete Masculino, 
disputaram no último final 
de semana a Copa Federa-
ção Paulista de Handebol, 
realizada em São José dos 
Campos. Jogando contra 
os donos da casa os meni-
nos do Taubaté perderam 

O Esquadrão Vida 
para Adolescentes de 
Caçapava vai rece-
ber uma subvenção de 
R$ 55 mil para prestar as-
sistência a adolescentes 
com dependência química 

pessoas com 60 anos ou 
mais, as crianças entre 6 
meses e menores de 5 anos, 
os indígenas, as gestantes, 
as puérperas (mães que de-
ram à luz recentemente) e 
os profissionais de saúde 
que trabalham nos hospi-
tais e unidades de pronto 
atendimento público e pri-
vado nas unidades básicas 
de saúde. A segunda eta-
pa da campanha acontece 
a partir do dia 9 de maio 
e é destinada às pessoas 
com comorbidades (doen-
ças crônicas) e os outros 
profissionais de saúde. A 
campanha de vacinação 
deste ano começou no dia 

e João Côrtes, novo talen-
to da televisão conhecido 
como o “ruivo da Vivo”. 
Também completam a 
equipe Mika Moret (1ª 
Assistente de Direção), 
Gabriel Helú (Produção), 
Rafael Sylos (Direção de 
Arte), Pedro Reali (Dire-
ção de Fotografia) e Kery-
ma Lourenço (Animação). 
A obra é realizada através 
da mistura do desenho 
animado - onde serão re-
tratadas as memórias de 
guerra do protagonista 
- e do live action (repre-
sentado por atores reais), 
que acontece no presente. 
O objetivo é trazer à tona 
um episódio pouco falado 
nos livros de história bra-
sileira, visando o resgate 
cultural e proporcionando 

com um placar aproxima-
do, de 22 a 19. João Vitor 
Rodrigues foi o grande 
destaque da equipe tauba-
teana. Com uma equipe 
nova, as meninas do In-
fantil foram derrotadas 
pelo São José por 18 a 6, 
com destaque para a atle-
ta Ana Cecília Brandão. 

em regime de residência. 
O objetivo é desenvolver 
apoio psicossocial e a rein-
serção social aos assistidos. 
A autorização para li-
berar os recursos está 
prevista em lei muni-

30 de abril e segue até dia 
20 de maio. Até o mo-
mento Taubaté não tem 
nenhum caso confirmado 
de H1N1. A informação 
mais atualizada é de que 
existem 33 pacientes in-
ternados em hospitais com 
quadros compatíveis para 
SRAG (Síndrome Res-
piratória Aguda Grave). 
Destes 33 pacientes, 3 ti-
veram exames negativos 
para H1N1 e os demais 
aguardam o resultado. 
Mais informações po-
dem ser obtidas junto à 
Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté pelo 
telefone 3629-6232.

ao espectador uma expe-
riência pautada em uma 
densa e vasta pesquisa his-
tórica realizada por Fer-
nanda Galetti e Keryma 
Lourenço, através de fil-
mes-documentários, livros 
e, principalmente, con-
versas com ex-soldados 
e familiares, preservan-
do, assim, a memória dos 
ex-combatentes. O filme 
foi gravado em Pindamo-
nhangaba em 2015 e seus 
produtores pretendem per-
correr festivais nacionais 
e internacionais, além de 
promover sessões espe-
ciais gratuitas para o pú-
blico de Pinda. A iniciativa 
tem o apoio da Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba, por meio do De-
partamento de Cultura. 

O próximo compromisso 
das equipes na competi-
ção acontece no próximo 
sábado, 7 de maio, em 
Pindamonhangaba.  As 
meninas do Infantil en-
frentam novamente o São 
José, enquanto o Cadete 
Masculino encara a equi-
pe de Pindamonhangaba.

cipal sancionada dia 8 
de abril pelo Executivo. 
Antes de se tornar 
lei, o projeto de lei, 
de autoria do Execu-
tivo foi aprovado pela 
Câmara de vereadores. 

Apresentação no Dia das Mães
do Projeto Guri de Natividade da Serra

O Departamento de Cultura juntamente com o Projeto Guri convida  
Vossa Senhoria para assistir à Apresentação dos alunos do Projeto e Membros 

da Corporação Musical de Natividade da Serra em Homenagem ao Dia das Mães.

Data:08/05/2016
Local:Praça Central de Natividade da Serra

Horário: 20 horas

Contamos com a sua presença!!!


