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A GAzetA dos Municípios

Palestra  
“O Mar como Carreira” 
orienta jovens sobre 
como ingressar na  

carreira militar

Disputas da 60ª edição 
dos Jogos Regionais 

são sorteadas  
em Caragua

 A Prefeitura de 
Ilhabela promoveu nes-
sa semana a palestra “O 
Mar como Carreira” que 
faz parte da programação 
da 43ª Semana Interna-
cional de Vela. A palestra 
foi ministrada por três dos 
alunos da Efomm (Escola 
de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante), 
dois deles moradores de 

 O Congresso Téc-
nico definiu as chaves 
e os grupos dos 60º Jo-
gos Regionais do Inte-
rior nesta da semana, no  
Teatro Mario Covas, no 
Indaiá.  O município se-
diará o evento pela 7ª 
vez em 12 anos, entre 
os dias 20 e 30 de julho.   
 A cerimônia de 
abertura será no dia 20 de 
julho, às 19h, no Centro 
Esportivo Municipal Ubal-
do Gonçalves (Cemug), no 
Jardim Britânia.
 O Congresso Téc-
nico contou com as pre-
senças do secretário mu-
nicipal de Esportes, Luiz 
Carlos de Mello Cardim; 
representando o prefeito 
Antonio Carlos; do dire-
tor Regional de Esporte e 
Lazer (São José dos Cam-
pos), Fabiano Morciano, 
representante do secretá-
rio estadual de Esportes, 
Lazer e Juventude, Paulo 
Gustavo Maiurino; da che-
fe do Comitê Dirigente, 
Maria Selma Araújo Mo-
reira Rocha; da assistente 
de chefia, Maria Cláudia 
da Cunha; do secretário 
adjunto de Esportes, Paulo 
Rogério Pimenta de Melo; 
e do capitão PM do 20º 
Batalhão da Polícia Mi-
litar do Interior I (20ªBP-
MI/I), Marcelo Eliano 
Leite; além de secretários 
municipais, chefes de de-
legações e membros dos 
Comitês Dirigente e Orga-
nizador dos 60º Jogos Re-
gionais.
 A chefe do Comi-
tê Dirigente, Maria Selma 

Ilhabela, os irmãos Jonas 
Muro Gomes e Carolina 
Gomes, além de Paulo Cé-
sar Quintino.
 Eles contaram a 
vivência na escola desde o 
processo seletivo até a en-
trada na corporação e das 
possibilidades de carreira 
dentro da Marinha Mer-
cante no Brasil e no exte-
rior.

Araújo Moreira Rocha, 
reconheceu o empenho do 
município na organização 
dos Regionais. “Faremos 
o possível e o impossível 
na realização dos Jogos”.
O diretor Regional de Es-
porte e Lazer (São José 
dos Campos), Fabiano 
Morciano, desejou boa 
sorte aos participantes do 
evento. “Vocês serão mui-
to bem atendidos pela che-
fia do Comitê Dirigente”, 
destacou.
 O secretário mu-
nicipal de Esportes, Luiz 
Carlos de Mello Cardim, 
fez um retrospecto dos 
campeonatos do Gover-
no do Estado sediados 
pela cidade recentemen-
te. “Em menos de um ano 
tivemos os 20º Jogos Re-
gionais dos Idosos (Jori), 
33º Jogos Abertos da 
Juventude (JAJ) e o 44º 
Campeonato Estadual de 
Futebol – Dente de Leite.  
 Receberemos os 
Jogos Regionais pela 7ª 
vez em 12 anos. É bom 
encontrá-los novamente.”
Mais informações sobre a 
60ª edição dos Jogos Re-
gionais do Interior podem 
ser obtidas no site www.
jogosregionais.caraguata-
tuba.sp.gov.br o pelo tele-
fone (12) 3885-2200.
  60º Jogos Regio-
nais do Interior
 Cerca de oito mil 
atletas de 38 cidades da 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba, Alto Tie-
tê e parte da Grande São 
Paulo (2ª Região Esportiva 
do Estado de São Paulo) 

 Além das ativida-
des para a formação dos 
alunos, há diversas prati-
cas esportivas e um grê-
mio de Remo e Vela. O 
grêmio inclusive participa 
com equipes na Semana de 
Vela, tendo a aluna Caro-
lina Gomes como compe-
tidora no veleiro Rainha, 
bicampeão da Semana de 
Vela na classe RGS C. 

disputam competições de 
atletismo, atletismo ACD, 
basquetebol, biribol, bo-
cha, capoeira, ciclismo, 
damas, futebol, futsal, gi-
nástica artística, ginástica 
rítmica, handebol, judô, 
karatê, malha, natação, 
natação ACD, taekwondo, 
tênis de campo, tênis de 
mesa, vôlei de praia, volei-
bol e xadrez, além das mo-
dalidades extras futevôlei, 
skate, futebol de mesa (fu-
tebol de botão) e gateball.
 Além de Caraguá, 
os Jogos Regionais reúne 
as delegações de Apareci-
da, Arujá, Biritiba-Mirim, 
Caçapava, Caieiras, Caja-
mar, Campos do Jordão, 
Canas, Cruzeiro, Cunha, 
Ferraz de Vasconcelos, 
Francisco Morato, Gua-
rarema, Guaratinguetá, 
Ilhabela, Jacareí, Lagoi-
nha, Lavrinhas, Lorena, 
Mairiporã, Mogi das Cru-
zes, Natividade da Ser-
ra, Paraibuna, Pindamo-
nhangaba, Piquete, Poá, 
Redenção da Serra, Ro-
seira, Salesópolis, Santa  
Branca, Santa Isabel, São 
José dos Campos, São 
Sebastião, Tremembé, 
Taubaté e Ubatuba.
  O Caraguá rece-
beu o torneio nos anos de 
2004, 2005, 2008, 2012, 
2013 e 2014.
Os 60º Jogos Regio-
nais do Interior são uma  
realização da Secretaria 
de Esporte, Lazer e Ju-
ventude do Estado de São 
Paulo em parceria com a  
Prefeitura de Caraguatatu-
ba.

Audiência Pública  
promoveu debate sobre 

o orçamento de 2017
 O Governo do 
Estado, por meio da Se-
cretaria de Planejamento 
e Gestão (SPG), realizou 
audiência pública sobre 
o orçamento de 2017, na 
Câmara Municipal de São 
José dos Campos, nesta se-
mana. Estiveram presentes 
prefeitos, secretários, ve-
readores e representan-
tes da sociedade civil dos 
municípios que integram 
a região administrativa do 
Vale.   
 No encontro, as 
pessoas tiveram a oportu-
nidade de propor ações e 
opinar sobre programas, 
distribuição e realocação 
de investimentos. Todas as 
sugestões propostas serão 
consolidadas e posterior-
mente encaminhadas para 
análise das respectivas se-
cretarias. Na última fase 
do processo de elaboração 
do orçamento, as propos-
tas reunidas durante as au-

diências serão consolida-
das e encaminhadas para 
apreciação e validação da 
Assembleia Legislativa. 
 Na apresentação, 
o assessor técnico da SPG 
Mauricio Hoffmann fez 
uma exposição sobre as 
principais ações realizadas 
na região e os programas 
previstos para os próximos 
anos.
 Hoffman comen-
tou sobre o cenário crítico 
do país e as dificuldades 
que os estados estão en-
frentando com a perspec-
tiva de queda na arrecada-
ção. Para administrar essa 
tendência de desacelera-
ção da economia, ele re-
forçou a postura constante 
que São Paulo adotou de 
austeridade máxima no 
controle do gasto público 
e adoção de medidas de 
ajuste fiscal para enfrentar 
os efeitos da crise.
 Para o Secretário 

de Planejamento e Gestão, 
Marcos Antonio Monteiro, 
o debate sobre políticas 
públicas deve ser aberto 
aos diferentes setores da 
sociedade. “As audiências 
públicas são uma opor-
tunidade para o cidadão 
participar da escolha de 
prioridades e fortalecer o 
exercício da cidadania”, 
afirma.
 As audiên-
cias são abertas à par-
ticipação de todos.  
 O calendário pode 
ser acessado nos sites da 
Secretaria (www.plane-
jamento.sp.gov.br) e no 
Portal do Governo (www.
saopaulo.sp.gov.br). Es-
tão sendo realizadas 18 
Audiências Públicas, no 
período de 22/6 a 21/7. A 
agenda contempla todas 
as Regiões Administrati-
vas (RAs), Aglomerados 
Urbanos (AUs) e Regiões 
Metropolitanas (RMs).
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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 Confiança dos empresários 
do varejo paulistano cresce 

6,1% em junho e atinge  
80,6 pontos

 São Paulo, 05 de 
julho de 2016 - Após seis 
meses de estabilidade en-
tre 74 e 76 pontos, o Índice 
de Confiança do Empresá-
rio do Comércio (ICEC) 
atingiu 80,6 pontos em 
junho - elevação de 6,1% 
em relação a maio. Na 
comparação com o mesmo 
período de 2015, o indica-
dor ficou estável. Mesmo 
com a elevação em junho, 
o índice permanece abaixo 
dos 100 pontos - a última 
vez que superou a marca 
foi em dezembro de 2014 
-, sinal que continua o pes-
simismo dos empresários 
com relação ao nível de 
atividade em geral da eco-
nomia.
  Apurado mensal-
mente pela Federação do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado 
de São Paulo (Fecomer-
cioSP), o ICEC varia de 
zero (pessimismo total) a 
200 pontos (otimismo to-
tal). Segundo a Entidade, o 
pessimismo dos empresá-
rios reflete principalmen-
te a queda das vendas do 
varejo. Entretanto, assim 
como já vinha sendo ob-
servado entre os consumi-
dores, houve uma melhora 
das expectativas decorren-
te da formação de uma 
nova equipe econômica 
e do anúncio de medidas 
para enfrentar a crise.
  De acordo com a 
pesquisa, em junho, houve 
diferença na evolução da 
confiança entre os donos 
de grandes e pequenas em-
presas. Enquanto nas com 
menos de 50 funcionários 
o ICEC cresceu 6,3%, nas 
grandes companhias, que 
empregam mais de 50 pes-
soas, o índice caiu 2,1%. 
Apesar da diferença do 
resultado, a FecomercioSP 
acredita que exista uma 
espécie de unanimidade 

de diagnóstico sobre os 
problemas e de medidas 
para reverter o quadro de 
desemprego e baixo cres-
cimento. Essa convergên-
cia rara de opiniões entre 
técnicos, economistas e 
políticos abre espaço para 
mudanças positivas, al-
gumas que podem gerar 
efeitos inclusive no curto 
prazo. Essas perspectivas 
se refletem de imediato na 
confiança de consumido-
res e de empresas.
  Indicadores
 O Índice das Con-
dições Atuais do Empresá-
rio do Comércio (ICAEC), 
um dos componentes do 
ICEC, atingiu 40,4 pontos, 
elevação de 1,5% na com-
paração com maio. O item 
que mede o humor do em-
presariado em relação às 
condições atuais da econo-
mia (CAE) foi o principal 
responsável pela elevação 
no mês, pois subiu 5,5%. 
Na comparação com junho 
de 2015, porém, houve re-
tração de 3,7% no ICAEC.
  O Índice de Ex-
pectativa do Empresário 
do Comércio (IEEC) de 
junho, por sua vez, mostra 
que o empresariado está 
um pouco mais otimista 
em relação ao futuro e re-
gistrou alta de 6,8%, pas-
sando dos 118,9 pontos de 
maio para 126,9 pontos 
em junho. A alta no IEEC 
foi motivada pela expec-
tativa da economia brasi-
leira (EEB), que cresceu 
11,5%.
  Já o Índice de In-
vestimento do Empresário 
do Comércio (IIEC), que 
mede a propensão dos em-
presários em relação a no-
vos investimentos, cresceu 
7,6% em junho e atingiu 
74,4 pontos. O indicador 
que mais contribuiu para 
a elevação do índice foi 
de contratação de funcio-

nários (IC), que registrou 
crescimento de 15,3%.
  Para a Fecomer-
cioSP, o ICEC voltou a re-
gistrar a mesma pontuação 
apurada em junho do ano 
passado, e a variação men-
sal registrada em junho é 
a primeira alta expressiva 
desde outubro de 2013, 
quando o indicador regis-
trou crescimento de 7,4%.  
Tudo indica que a troca de 
governo foi o principal fa-
tor para a melhora do hu-
mor dos empresários, que 
já compreenderam que a 
recuperação do nível de 
atividade passa, necessa-
riamente, pela reorganiza-
ção política e econômica 
do País.
  Entretanto, na 
avaliação da Entidade, a 
combinação de juros altos, 
queda da renda e aumen-
to do desemprego deve 
manter baixo o volume de 
vendas do varejo no curto 
prazo e, consequentemen-
te, a confiança dos empre-
sários.
  Para que a con-
fiança continue crescendo, 
ressalta a FecomercioSP, 
é necessário que haja en-
tregas efetivas por parte 
da nova equipe econômi-
ca, como reformas estru-
turais, ajuste das contas 
públicas com corte de gas-
tos - e, não, aumento de 
impostos -, aprovação do 
teto de despesas do setor 
público e privatizações. 
As medidas apresenta-
das até agora e a rapidez 
com que elas vêm sendo 
anunciadas parecem estar 
animando consumidores e 
empresários.  No entanto, 
se esse ímpeto inicial não 
se confirmar em mudanças 
efetivas, os agentes econô-
micos podem voltar a ficar 
desanimados, minando as-
sim a esperada retomada 
do consumo. 
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Secretaria da Cultura do  
Estado realiza “Palestra  
Tira-Dúvidas” sobre o  

ProAC no Vale do Paraíba
A Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo rea-
liza em 6 de julho (quin-
ta-feira) encontros pre-
senciais em São José dos 
Campos e Pindamonhan-
gaba para responder as 
perguntas mais frequentes 
sobre o ProAC – Progra-
ma de Ação Cultural -, nas 
modalidades ICMS e Edi-
tais. O evento é totalmente 
gratuito e para participar 
basta comparecer no local 
– as vagas serão preenchi-
das por ordem de chegada.
 Em Pindamonhan-
gaba, a palestra será reali-
zada às 14h00, no Espaço 
Cultural Teatro Galpão, lo-
calizado na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
2750, Parque das Nações.
 Na cidade de São 
José dos Campos, o en-
contro será às 19h30, na 
Oficina Cultural Altino 
Bondesan, localizada na 
Avenida Olivo Gomes, 
100, no Bairro Santana.
 Participarão do 
evento Flávia Cristina da 
Silva Romano, superviso-
ra do Núcleo de Atendi-
mento do ProAC ICMS; e 

Anelise Cristina de Mora-
es, integrante da equipe do 
ProAC Editais.  
 Serviço
 Em Pindamonhan-
gaba
 Local: Espaço Cul-
tural Teatro Galpão
Endereço: Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
2750, Parque das Nações
 Data: 06 de julho 
(quinta-feira)
 Horário: 14h00
 Em São José dos 
Campos
 Local: Oficina 
Cultural Altino Bondesan
 Endereço: Aveni-
da Olivo Gomes, 100, no 
Bairro Santana
 Data: 06 de julho 
(quinta-feira)
 Horário: 19h30
 Sobre o Programa 
de Ação Cultural – ProAC
 O ProAC ICMS 
fomenta a produção cul-
tural independente em to-
das as regiões do Estado 
de São Paulo, por meio de 
patrocínios subsidiados. O 
Estado abre mão de arre-
cadar parte do Imposto so-
bre Circulação de Merca-

dorias e Serviços (ICMS) 
para que as empresas apli-
quem o valor correspon-
dente no apoio à produção 
de projetos culturais.
 Na modalidade 
“editais”, o ProAC tem o 
objetivo de fomentar e di-
fundir a produção artística, 
em todas as regiões do es-
tado, apoiando financeira-
mente projetos artísticos, 
selecionados por meio de 
editais. O ProAC Editais 
busca descentralizar o 
acesso da população à arte, 
estimulando a circulação 
de espetáculos e a produ-
ção em cidades do interior, 
litoral e da Grande São 
Paulo. No total, este ano 
serão disponibilizados 45 
editais em 12 linguagens: 
teatro, dança, música,  
literatura, circo, artes cêni-
cas para crianças, festivais 
de arte, audiovisual, mu-
seus, diversidade e artes 
visuais.
 Para conhecer a 
programação cultural de 
todo o estado, acesse a 
plataforma SP Estado da 
Cultura – www.estadoda-
cultura.sp.gov.br.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Livro D- 24, FLS. nº 29, Termo nº 6327
Faço saber que pretendem se casar CHARLES APARECIDO DA SILVA e TAMARIS CRISTINA ALVES 
DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Có-
digo Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 30 de junho de 1988, de profissão auxiliar de 
produção, estado civil solteiro, residente na Rua Alzira Lopes de Almeida, nº 61, Jardim Santa Tereza, Qui-
ririm - Taubaté/SP, filho de FLORENTINO GALVÃO DA SILVA, falecido na data de 9 de junho de 1991 
e de RUTE MEIRE DA SILVA, de 51 anos, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. 
Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido a 23 de fevereiro de 1997, de profissão do lar, estado civil 
solteira, residente na Rua Vinte e Três, nº 322, Jardim Maracaibo, nesta cidade, filha de PAULO SERGIO 
DOS SANTOS, de 43 anos, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de São José dos Campos/
SP e de ADRIANA ALVES RODRIGUES, de 41 anos, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Pindamonhangaba/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. 

Monreale Hotels está entre 
as opções de hospedagem 
na cidade de São José dos  

Campos para as férias
 O Monreale São 
José dos Campos come-
mora um ano de atuação 
neste mês de Junho, o mais 
novo hotel da Rede Mon-
reale  - reconhecida pelo 
atendimento diferenciado, 
charme e personalidade. 
A unidade passou por pe-
quenas alterações desde a 
sua inauguração a fim de 
garantir mais conforto e 
comodidade aos hóspedes. 
Localizado próximo ao 
centro da cidade, o Monre-
ale está entre as opções de 
hospedagem para as férias 
que se aproximam.
 Segundo Flavio 
Delgado, diretor da rede 
de hotéis, a cidade é ex-
celente para passear nesta 
época do ano, pois une cul-
tura, tradição e tecnologia. 
“Os visitantes não podem 
deixar de conhecer a igre-
ja Matriz, inaugurada em 
1934, localizada no marco 
zero da cidade;  a Igreja 
São Benedito - construí-
da em 1870 e o primeiro 
Museu de Arte Sacra de 
São José dos Campos- ins-
talado na Capela Nossa 
Senhora da Aparecida -  o 

lugar  possui um acervo 
composto por imagens, 
parâmetros, objetos litúr-
gicos, oratórios, livros re-
ligiosos, bandeiras de pro-
cissão, entre várias outras 
peças”, afirma Delgado.
 O Parque Santos 
Dumont é a programação 
ideal para a família, exi-
be belíssima área verde, 
conta com pista de ska-
te, playground, equipa-
mentos de ginástica, pista 
para caminhada,árvores 
frutíferas, quiosques com 
churrasqueiras, jardim ja-
ponês e lago com peixes. 
É um Parque temático que 
contém réplicas de avi-
ões e foguetes.Já  oEspa-
ço Cultural São Benedito 
“ Galeria Helena Kalil”, 
inaugurado em 2003, ofe-
rece  áreas coberta e exter-
na dedicadas à exposições 
de trabalhos de artistas 
plásticos da cidade. Além 
disso, são realizadas ofi-
cinas culturais de aqua-
rela, desenho e gravura.  
  Outra opção é o 
Parque Vicentina Aranha, 
onde os visitantes podem  
caminhar e apreciar um 

belo espaço arborizado e 
cheio de histórias.
Para os amantes de boa 
música, a Orquestra Ba-
chiana Filarmônica Sesi se 
apresentará até o dia 27 de 
julho, no Parque da Cidade 
Roberto Burle Marx, palco 
nos Jardins da Residência 
Olivo Gomes. No reper-
tório, estão composições 
clássicas de Beethoven, 
Mozart, Gluck, Hadjidakis 
e Theodorakis.
 O Monreale São 
José dos Campos dispõe 
de 155 apartamentos com 
decoração clássica e aca-
bamento diferenciado. 
Todos contam com ar con-
dicionado, internet wire-
less gratuito, TV a cabo, 
frigobar e cofre. Além dis-
so, disponibiliza salas para 
reuniões e eventos, Fitness 
Center e piscina.
 A cidade está lo-
calizada estrategicamente 
entre São Paulo e Rio de 
Janeiro, próxima as praias 
do litoral norte, Campos 
de Jordão, Aparecida do 
Norte e outros destinos 
turísticos do Vale do Para-
íba.
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Caraguá suspende o  
consumo de Mexilhões

 Devido à passagem 
de uma corrente temporá-
ria no litoral, a secretaria 
municipal de Meio Am-
biente de Caraguatatuba 
suspendeu o consumo de 
mexilhões no município. 
Os estados de Santa Cata-
rina e Paraná já suspende-
ram a comercialização do 
molusco.
  A medida foi to-
mada em caráter preven-
tivo e em conjunto com a 
Associação dos Mariculto-
res da Cocanha. De acordo 
com o secretário Auracy 
Mansano, a corrente está 

sendo monitorada junta-
mente com a Cetesb. “Es-
tamos enviando amostras 
do nosso cultivo e da água 
para laboratórios oficiais 
do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento”, informou.
  Os sintomas da in-
toxicação do alimento por 
esta “corrente temporária” 
são diarreias, vômitos e 
náuseas. Conforme Man-
sano, ainda não há como 
informar em quanto tempo 
a situação estará normali-
zada para a comercializa-
ção da atividade. “Assim 

que as correntes passarem 
e não houver mais ris-
cos de contaminação pelo 
consumo, a população será 
avisada.”
  O secretário de 
Meio Ambiente disse que 
a contaminação do maris-
co é temporária. “Todos 
podem ficar tranquilos, 
pois os mexilhões (ani-
mais filtradores) não são 
afetados permanentemen-
te pelas toxinas. Com o 
tempo eles se purificam e 
acabam ‘engordando’ com 
essa alta quantidade de nu-
trientes”, explicou.

Funcionamento dos  
postos Poupatempo no 

feriado de 9 de julho 

TV Cultura retrata os  
60 anos da APCA em  
documentário inédito

 No próximo sába-
do, dia 9 de julho, os pos-
tos Poupatempo de todo o 
estado não funcionam de-
vido ao feriado da Revolu-
ção Constitucionalista de 
1932. O atendimento à po-
pulação retorna na segun-
da-feira, dia 11, no horário 
habitual de cada unidade.
Outras informações, como 
os serviços oferecidos, 
agendamento de atendi-
mento, endereços e horá-
rios dos postos, podem ser 
obtidas no portal www.
poupatempo.sp.gov.br, 

 A TV Cultura ho-
menageia uma das mais 
antigas e respeitadas enti-
dades de críticos do Brasil, 
a Associação Paulista de 
Críticos de Artes (APCA), 
com a produção e exibi-
ção do documentário iné-
dito APCA - 60 Anos de 
Arte, que irá essa semana. 
 Criada em 1956 
e, durante muito tempo,  
premiando apenas os  
espetáculos teatrais, em 
1971 a APCT (Associa-
ção Paulista de Críticos 
Teatrais) transformou-se 
em APCA e passou a pre-
miar diferentes categorias 
artísticas, entre elas a te-
levisão, o cinema, a músi-
ca popular e erudita, artes 
plásticas, dança, arquitetu-
ra e, mais recentemente, a 
moda.

pelo aplicativo SP Ser-
viços (para smartphones 
e tablets) e também pelo 
Disque Poupatempo (0800 
772 3633 - para telefones 
fixos - ou 0 operadora 11 
2930 3650 - para ligações 
de celulares).
Programa Poupatempo
 O Poupatempo é 
um programa do Gover-
no do Estado, executado 
pela Diretoria de Serviços 
ao Cidadão da Prodesp 
– Tecnologia da Informa-
ção, que, desde a inaugu-
ração do primeiro posto, 

 Atualmente, a 
APCA premia 12 diferen-
tes categorias de produ-
ções e artistas brasileiros, 
caracterizando-se como 
um dos maiores prêmios 
em abrangência artística 
de todo o mundo.
 Neste documen-
tário produzido pela TV 
Cultura, com direção de 
Helio Goldsztejn, o pú-
blico conhece não só as  
origens da APCA,  
mas também sua trajetória 
de luta, afirmação e reco-
nhecimento dos artistas 
durante o duro período da 
ditadura militar em nosso 
país e a percepção da críti-
ca de São Paulo em relação 
aos movimentos artísticos  
contemporâneos, an-
tecipando assim  
tendências e criadores 

em 1997, já prestou mais 
de 494 milhões de atendi-
mentos. Atualmente conta 
com 71 unidades instala-
das na capital, Grande São 
Paulo, interior e litoral 
que atendem mais de 171 
mil cidadãos por dia. Em 
2016, o Poupatempo foi 
eleito pelo segundo ano 
consecutivo o melhor ser-
viço público de São Paulo 
pelo Instituto Datafolha. 
Em pesquisa anual de sa-
tisfação, o Poupatempo 
obteve 97% de aprovação 
dos usuários.

que viriam a se tornar, no 
futuro, ícones da cultura 
 brasileira.
 Fernando Mei-
relles, Tata Amaral, He-
lena Katz, Erika Palo-
mino, Maria Bonomi, 
Paulo Mendes da Rocha, Eva  
Wilma e figuras históricas da  
memória da APCA, como 
Ilka Zanotto, Oswal-
do Mendes e Sábato  
Magaldi, são alguns dos 
muitos nomes que partici-
pam desse documentário. 
 O longa  
conta ainda com vasto 
material de arquivo da 
própria emissora, onde o 
público reviverá momen-
tos marcantes da arte no 
Brasil e de figuras como 
Marília Pera,  Mario 
Lago, Camargo Guarnieri,  
Tomie Ohtake.

Revelando São Paulo 
chega a 

São José dos Campos
Congadas, Moçambiques, 
Folia de Reis, Bonecões 
de Rua, Orquestras de 
Viola e diversos elementos 
que formam a cultura pau-
lista tradicional chegam a 
São José dos Campos para 
o XV Revelando São Pau-
lo Vale do Paraíba. De 6 a 
10 de julho, das 9 às 21h, 
o Parque da Cidade “Ro-
berto Burle Marx” rece-
be culinária, artesanato e 
manifestações culturais de 
mais de cem municípios 
do Estado. O Festival é 
realizado pelo Governo do 
Estado de São Paulo, atra-
vés da Secretaria da Cultu-
ra do Estado, em parceria 
com a Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo e trans-
forma o acolhedor Parque 
da Cidade em uma gran-
de Mostra do Patrimônio 
Imaterial Paulista.
 Rodas de conver-
sa, música, culinária e ar-
tesanato são destaques do 
festival
 O pavilhão de ar-
tesanato do Revelando 
São Paulo apresenta uma 
grande mostra do que é 
produzido pelas comuni-
dades tradicionais em todo 
estado. O festival aumenta 
o foco no produtor, que é 
detentor destes saberes e 

ofícios, encontrados em 
trançados, bordados, es-
cultores, santeiros, rendei-
ras e ceramistas.
 Espaço já consoli-
dado em edições passadas 
do Revelando, o Arran-
chamento Tropeiro é uma 
local onde o visitante pode 
vivenciar o cotidiano da 
vida tropeira e conhecer as 
tralhas e histórias de quem 
carrega esta cultura. Outro 
espaço de oportunidade de 
conhecimento de nossas 
culturas é o Arranchamen-
to Indígena, no qual as et-
nias Cruaia, Guarani, Tu-
pi-Guarani e Tupi-Guarani 
Nhandeva compartilham 
seu artesanato e modo de 
vida.
 O Revelando São 
Paulo Vale do Paraíba 
2016 incentiva o compar-
tilhamento de conheci-
mentos com as Rodas de 
Conversa, espaços com 
metodologia participativa, 
que fortalecem ações de 
salvaguarda do patrimô-
nio cultural. Nesta edição, 
as rodas abordam temas 
como culinária com tor-
resmos, violeiros e as ben-
zedeiras, importante ele-
mento da cultura popular 
do Brasil com origens no 
sincretismo religioso.

 Culinaristas caipi-
ras, caiçaras e piraquaras 
também marcam presença 
no festival, com a produ-
ção de doces caseiros, bo-
linhos caipiras, bolos, vira-
dos, feijão tropeiro, broas, 
pamonhas, café caipira, 
virados, afogados, gali-
nhadas, farinha de man-
dioca, peixes e moquecas, 
entre outras iguarias que 
compõem a “Mesa Paulis-
ta”. 
 Outro destaque da 
programação são as Or-
questras de Violas, um 
fenômeno contemporâneo 
no qual canções, composi-
ções e ponteios da tradição 
caipira são executados por 
uma reunião de violeiros. 
O Revelando do Vale do 
Paraíba recebe, todo ano, 
o encontro de violas e vio-
leiros de todo o estado.
 O Festival da Cul-
tura Paulista Tradicional 
em São José dos Campos 
é gratuito e a programa-
ção será transmitida ao 
vivo pela internet através 
da TV Revelando.  Mais 
informações podem ser 
encontradas no site: www.
revelandosaopaulo.org.br 
e na página do Revelando 
no Facebook, /revelando-
saopaulo1.

Turma da Mônica estreia 
novo espetáculo

Para dar início às comemo-
rações de 1 ano do Parque 
da Mônica, a Mauricio de 
Sousa AO VIVO produziu 
um espetáculo inédito com 
novo formato tecnológico 
e interativo, que levará 
todos os visitantes a uma 
experiência única com 
o anúncio de um grande 
mistério que anda rondan-
do o Parque da Mônica: o 
desaparecimento do San-
são.
 Na apresentação, 
um programa jornalístico 
de TV é montado com câ-
meras e todos os equipa-
mentos característicos de 
um telejornal de verdade. 
A principal pauta do jornal 

é tentar descobrir onde foi 
parar o Sansão. Mas esse 
não será um programa 
convencional, ele terá uma 
plateia ao vivo que partici-
pará do show em diversos 
momentos.
 Durante o musical, 
os personagens Mônica, 
Cebolinha, Magali e Cas-
cão serão suspeitos pelo 
desparecimento do Sansão 
e deverão comparecer ao 
estúdio da TV para pres-
tar esclarecimentos. Pistas 
e objetos serão revelados 
pelo apresentador para que 
o coelhinho mais famoso 
do Brasil seja encontrado.
 Ao final do espetá-
culo, uma grande surpresa 

acontece! Uma produ-
ção feita sob medida para 
comemorar o 1° ano do 
Parque da Mônica, onde 
compartilhar é o lema! 
#eunoparquedamonica.
 Mônica, Ceboli-
nha, Magali e Cascão en-
cerram o espetáculo com 
a música exclusiva de ce-
lebração ao 1º ano do Par-
que da Mônica.
 Criado e dirigido 
por Mauro Sousa, diretor 
da Mauricio de Sousa AO 
VIVO, com supervisão de 
Mauricio de Sousa, o es-
petáculo musical Cadê o 
Sansão? tem aproximada-
mente 30 minutos de dura-
ção.

Prefeito de Caraguá assina 
convênio com governo do 

Estado para a construção de 
mais 240 casas populares

O prefeito de Caraguá, 
Antonio Carlos da Silva, 
esteve no Palácio dos Ban-
deirantes, no Auditório 
Ulysses Guimarães, nesta 
ultima semana, para as-
sinatura de um convênio 
com o Governo do Estado 
e a Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e 
Humano (CDHU). O acor-
do visa a construção de 
novas casas populares no 
município.
 O documento foi 
assinado durante a ceri-
mônia de lançamento do 
programa “Morar Bem, 
Viver Melhor”, com a pre-
sença do Governador do 
Estado de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin; do Secre-
tário de Estado da Habi-
tação, Rodrigo Garcia; do  
presidente da Câmara 
Municipal de Caraguá, 
Oswaldo Pimenta de 
Mello Neto (china); a ve-
readora de Vilma Teixeira 

de Oliveira, entre outras 
autoridades.
 O prefeito Antonio 
Carlos disse que este con-
vênio é de grande impor-
tância, pois visa atender as 
famílias de baixa renda ca-
dastradas no programa ha-
bitacional municipal, mas 
que não foram contempla-
das no “Minha Casa Mi-
nha Vida”.

Este convênio é destinado 
à construção de um con-
junto habitacional com 
240 unidades, no bairro 
Travessão, na Rua João 
Batista Fernandes, no Tra-
vessão, em frente à Esco-
la Estadual Benedito Paes 
Sobrinho.
 De acordo com o 
secretário municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania, Marcelo Paiva 
de Medeiros, até o final 
deste ano, serão entregues 
1.950 casas pelo progra-

ma “Minha Casa Minha 
Vida”. “Mas ainda temos 
muitas famílias de bai-
xa renda cadastradas, que 
não puderam ser contem-
pladas. Este convênio re-
força o comprometimento 
do Governo Municipal em 
propiciar aos nossos mu-
nícipes a realização do so-
nho da casa própria”, disse 
Medeiros.
 Desde 2012 em 
execução, o Programa 
Habitacional de interesse 
social de Caraguatatuba 
foi responsável pela cons-
trução de 500 moradias no 
bairro Jetuba e 1.470 no 
bairro do Travessão. “E 
agora, com a assinatura 
deste convênio, entrare-
mos na fase de licitação 
para a construção de mais 
240 unidades, que bene-
ficiarão cerca de 1.500 
pessoas pelas estimativas 
da prefeitura”, concluiu o 
secretário.


