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A GAzetA dos Municípios

Atleta de Caragua é  
tetracampeã nos Jogos  

Abertos dos Idosos

São Bento: 14ª Edição 
do Festival de Inverno 
acontecerá em Julho 

 A corredora de 
Caraguá, Maria Apareci-
da Ventura, conquistou o 
tetracampeonato na prova 
dos 1.500 metros rasos 
nos 20º Jogos Abertos dos 
Idosos (JAI) – Final Es-
tadual. A competição foi 
disputada entre os dias 29 
de junho e 3 de julho, em 
Barretos (SP). Ao todo, 
1.231 atletas com mais 
de 60 anos de 157 muni-
cípios paulistas passaram 
pela “Capital Nacional do  
Rodeio” no período.
  Maria Apareci-
da concluiu o percurso 
em 1º lugar, com tempo 
de 6’19”00. A atleta foi  
medalha de ouro nos 17º, 

 O tradicional Fes-
tival Arte no Inverno da 
Serra trará uma nova ver-
são este ano, o “Inverno na 
Praça 2016”, que aconte-
cerá na Praça Monsenhor 
Pedro do Valle Monteiro e 
na Praça Dr. Adhemar de 
Barros em São Bento do 
Sapucaí nos finais de se-
mana do dia 9 ao dia 30 de 
Julho.
 Realizado pela 
Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento e Dire-
toria de Cultura e Even-
tos, o Festival promete 
entreter o público em um 
novo formato de evento, 
ao ar livre, diferente dos 
anteriores que eram feitos 
dentro de uma tenda. Essa 
mudança aconteceu por 
conta do momento econô-
mico em que a cidade se 
encontra e também para 
unir a população e os turis-
tas, como explica a atual  
Diretora Municipal de Cul-
tura e Eventos, Walkyria 
Ferraz. “No ano passado, 
o Festival não aconteceu 
por conta da falta de recur-

18º e 19º Jogos Abertos 
dos Idosos – Final Esta-
dual, realizados nas cida-
des de Santos, Presidente 
Prudente e Campinas, em 
2013, 2014 e 2015, res-
pectivamente.
  Maria Aparecia 
Ventura sagrou-se tri-
campeã dos 19º Jogos  
Abertos do Idoso e asse-
gurou a vaga na Final Es-
tadual de 2016. A compe-
tição ocorreu entre os dias 
7 e 11 de outubro de 2015, 
em Campinas.
Além da corredora, os 
jogadores Marcelo Sona 
Filho, Manoel Santos da 
Silva e Oswaldo Lemos 
também representaram 

sos, pois a prefeitura já es-
tava nessa situação, e esse 
ano nós pensamos em não 
deixar o evento passar em 
branco pela segunda vez”.
 Contando com 
uma programação diver-
sificada que atinge to-
dos os estilos e gostos, 
o Festival trará artistas e 
atrações da cidade e tam-
bém da região. Além das  
apresentações musicais 
que acontecerão em todas 
as noites do evento, o Fes-
tival contará também com 
a presença dos famosos 
bonecões da cidade, Zé 
Pereira e família, oficina 
de aviãozinho, o Dia de 
Brincadeiras da Vovó e do 
Vovô, resgatando brinca-
deiras antigas como pete-
ca, perna de pau, bolinha de 
gude e outros jogos. Tam-
bém acontecerá o Festival 
do Cambuci e uma novi-
dade no município, o Fes-
tival Gastronômico Sobre  
Rodas, com os famo-
sos Food Trucks, cami-
nhões e/ou trailers com  
diversas comidas e quitutes  

Caraguá na competição. 
Os atletas conquistaram 
o 1º lugar nos Jogos Re-
gionais dos Idosos (Jori), 
disputados de 27 de abril a 
1º de maio, em Caraguá. A 
equipe é comandada pelo 
técnico Pedro de Lima.  O 
diretor de Eventos da Se-
cretaria de Esportes, Da-
goberto Oliveira Azevedo 
chefiou a delegação.
  Os 20º Jogos Aber-
tos do Idoso foram organi-
zados pelo Fundo Social 
de Solidariedade do Esta-
do de São Paulo, em par-
ceria com a Secretaria de 
Estado de Esporte, Lazer e 
Juventude e a Prefeitura de 
Barretos. 

feitos na hora.
 O Festival, que 
será realizado com o apoio 
da Prefeitura Municipal, 
também contará com ou-
tros diversos apoiadores, 
patrocinadores e parcerias, 
que foram essenciais para 
que o evento acontecesse. 
Dayvid Benner, músico 
da Banda Jukebox, que se 
apresenta no Festival des-
de 2010 e também estará 
presente neste ano, fala 
da importância de even-
tos como esse para a cida-
de. “É muito importante 
para mostrar os talentos 
que a cidade tem e para 
mostrar ao turista que o  
município tem algo a 
oferecer além das be-
lezas naturais. Exis-
te a cultura da cidade,  
músicos bons, artistas 
bons, atores…”. E também 
faz um apelo para que os  
talentos da cidade não  
se percam. 
 “Até falta esse tipo 
de evento na cidade, pode-
riam ter mais festivais para 
incentivar o pessoal”.

Taubaté registra alta de 
15% no primeiro  
trimestre de 2016

O comércio eletrônico da 
região de Taubaté apre-
sentou alta de 15% no 
tíquete médio referente 
ao primeiro trimestre de 
2016, quando comprado 
com o mesmo período do 
ano passado. O valor mé-
dio das compras realizadas 
pela internet passou de R$ 
409,08 para R$ 470,39. 
 De acordo com 
os dados recebidos pelo 
Sincovat (Sindicato do 
Comércio Varejista), foi a 
maior alta observada entre 
as 16 regiões analisadas 
pela FecomercioSP/E-
bit. O faturamento real  
(já descontada a inflação) 
atingiu R$ 197 milhões no 
período, queda de 4,5% 
em relação a 2015.
  Já a participação 
do e-commerce no varejo 
restrito (que não considera 

o faturamento dos setores 
de material de construção, 
autopeças e acessórios e 
concessionárias de veícu-
los) passou de 4,2% para 
3,8%. Foram mais de 418 
mil pedidos no período.
  A pesquisa traça as 
comparações entre o fatu-
ramento mensal do e-com-
merce e das lojas físicas 
no Estado, segmentadas 
em 16 regiões, entre elas 
Taubaté, composta por 39 
municípios. Também são 
disponibilizados dados 
sobre os números de pe-
didos, tíquete médio e va-
riações reais das vendas do 
setor. 
 Para o presi-
dente do Sincovat, Dan  
Guinsburg, as lojas físi-
cas precisam ficar aten-
tas com esses números. 
“Isso ascende um sinal 

vermelho. Mostra que os 
consumidores daqui estão  
comprando, com um tí-
quete médio relativamen-
te alto, em outros lugares. 
Precisamos trabalhar para 
atrair esses clientes”, ex-
plica.
 A entidade está 
oferecendo, gratuita-
mente, consultorias de  
vendas e marketing para 
os lojistas, com o intuito 
de melhorar o atendimen-
to e a divulgação e venda 
dos produtos. “O empresá-
rio pode e deve aproveitar 
essas consultorias, para 
depois buscar esses clien-
tes que estão comprando 
pela Internet. No entanto, 
também é importante pen-
sar em atender esse consu-
midor virtual, construindo 
sua loja eletrônica”, co-
menta o presidente.

Conferência da Cidade  
encerra seus encontros  

com palestra na  
Prefeitura de Pinda

 A 5° Conferên-
cia Municipal da Cidade 
encerrou seus encontros 
nessa semana com uma 
palestra no Auditório da 
Prefeitura. A Conferência 
contou com a participação 
dos munícipes e recebeu 
propostas de melhorias 
para a cidade.
  Nesse último en-
contro  foi realizada uma 
palestra com o tema “A 

função social da cidade e 
da propriedade”, ministra-
da pelo presidente da OAB 
Dr. Marcel Moreira. Esse 
encontrou finalizou as ati-
vidades realizadas à nível 
municipal e foram eleitos 
os delegados que irão re-
presentar Pindamonhan-
gaba na etapa estadual da 
Conferência da Cidade 
que acontecerá em 2017.
  A 5° Conferência 

da Cidade superou as ex-
pectativas dos organiza-
dores, com cerca de 130 
participantes ao fim dos 
encontros. A participação 
popular foi muito impor-
tante para a coleta de pro-
postas de melhorias para 
a cidade e para aproximar 
a população do governo, 
pois essas propostas serão 
levadas para as próximas 
etapas da Conferência.
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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

Curiosidades

Cada profissional tem sua especialidade

Apicultores: são os criadores de abelhas
Cinófilos: são os criadores de cães
Columbófilos: são os criadores de pombo correio
Entomologistas: são os especialistas de insetos
Ornitólogos: são os especialistas de pássaros
Piscicultores: são os criadores de peixes
Sericultores: são os criadores de bicho de seda
Zoólogos: são os que estudam os animais
***
Coletivos de animais

Alcatéia de lobos
Bando de pássaros
Cardume de peixes
Comboio de animais de carga
Manada de elefantes
Mantilha de cachorros
Plantel de cavalos
Rebanho de gado
Tropa de cavalos
Vara de porcos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido chegou em casa, 
jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e ligou a TV. Nesse momento, 
a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinícius enquanto eu faço nosso jantar?
- Agora estou ocupado, meu bem! Você troca essa e eu troco a próxima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança, voltou e continuo a fazer o jantar. Mais 
tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebê!
- Minha vez? Perguntou ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança!
***
Duas amigas loiras se encontram:
- Olá querida! Como vai? Não te via há tanto tempo. Onde é que você esteve?
- Ah! Você não soube? Eu passei uma semana em coma.
- Mesmo? Que bom! Você é que sabe viver, viajando. Faz mais de dois anos que o meu 
marido não me leva a lugar algum.

Mensagens

Pra você viver melhor: Seja religioso, tome mais banhos frios, cante no chuveiro, não 
relaxe demais, fique um pouco estressado, consuma comida temperada e beba água 
mineral.
***
A beleza que tanto buscamos está em nosso interior. Não há roupa, nem penteado que 
embeleze a falta de caráter. Vivemos em um mundo preocupado com o exterior, onde 
por tudo tem que haver uma retribuição, até no amor, espera-se recompensa. Nas brigas 
de casais, de familiares ou de amigos, quase sempre ouvimos queixas do tipo: depois 
de tudo o que eu te fiz? Verdades, cobranças infundadas, cheias de ressentimentos e 
mágoas, frutos das atitudes exteriores que praticamos. Esperamos demais sem oferecer 
tanto assim. Alma querida! Antes que o Sol se ponha novamente, aprenda o que vale é 
o que vai dentro de você! Faça tudo com serenidade, mantenha-se de bem com você. 
Faça o seu melhor, não espere nada dos outros, você mesmo deve olhar para o que fez, 
se sentir-se bem. Ainda que venham criticas, desaforos, mal-entendidos, nada disso 
vai te afetar, porque você sabe que fez o melhor. Vista a alma com bons pensamentos, 
perfume-se com boas ações, penteie as emoções com o bem, seja uma pessoa linda no 
seu interior e, brilhe pelo encanto de refletir n sua face, a própria face de Deus. Aquilo 
que somos é o nosso mundo!

Pensamentos, provérbios e citações

Uma bela velhice é comumente a recompensa de uma bela vida.

A doença inevitável acompanha uma decisão errada.

O passado não se apaga com borracha.

Um amigo é uma pessoa com a qual se pode pensar em voz alta.

Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Se não sabes escutar, não deves 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 cara chato.

O entendimento busca, mas quem encontra é o coração.

O problema não é perdoar, o problema é confiar de novo.

Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos.

A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.

A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo.

A felicidade nasce quando se dá felicidade.

Um homem que não chora tem mil razoes para chorar.

Prefiro os erros do entusiasmo a indiferença da sabedoria.

MISCELÂNEA
VAGAS

DISPONÍVEIS
NO PAT

DE TAUBATÉ

Borracheiro – PCD
Desenhista de pági-
nas da internet (web 

designer)
Eletricista de instala-

ções de
veículos automoto-

res- PCD
Mecânico de manu-

tenção hidráulica
Mecânico de motor a 

diesel- PCD
Monitor de siste-

mas eletrônicos de 
segurança interno 

(CFTV)
Protético dentário

Tapeceiro de veícu-
los- PCD

Vendedor de serviços

PCD – Pessoa Com 
Deficiência

DOCUMENTOS  
NECESSÁRIOS 

PARA  
CADASTRO

-RG
-CPF

-CARTEIRA DE 
TRABALHO

-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO 
PAT:

Piso superior da Ro-
doviária Velha

TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE  

FUNCIONAMEN-
TO:

SEGUNDA A  
SEXTA-FEIRA  

DAS 08H ÀS 17H
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Cursos do Espaço  
Juventude iniciam  

suas aulas em Pinda

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  

 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 

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.

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.

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.

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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