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A GAzetA dos Municípios

São Bento do Sapucaí  
promove Festival

 Acontece na cida-
de de São Bento do Sapu-
caí, a partir dessa semana 
a quarta edição do Festival 
Cultural de Inverno, que 
oferece atividades artís-
ticas para todos os tipos 
de público, da criança ao 
adulto. O evento é promo-
vido pelo Grupo Manifes-
ta de Arte Cômica e dispõe 
de atrações gratuitas para 
estimular a prática da cul-
tura.
 “Nosso objetivo é 
dar à população a oportu-
nidade de ter contato prin-
cipalmente com espetácu-
los de teatro e outras áreas 
das artes cênicas, pois são 
mais raras aqui na cidade, 
além de se divertir e se en-
treter. Este é o quarto ano 
que organizamos o Fes-
tival de Inverno e, desta 
vez, estamos oferecendo 
tudo de forma gratuita, 
para incentivar ainda mais 
a população a gostar de ir 
ao teatro”, explica Sergio 
Khair, ator fundador do 
Grupo Manifesta.
 Durante os dez 
dias de festival, os mora-
dores e turistas da região 

podem participar de peças 
de teatro, workshops, ci-
nema e oficinas culturais, 
ministrados por artistas do 
próprio grupo e também 
convidados de São Paulo, 
Ceará e Santos. A progra-
mação acontece sempre 
na sede do grupo, o Te-
atro Garagem Fuscalha-
ço, localizada à Rua Luiz 
Sadaki Hossaka, 121, em 
São Bento do Sapucaí.
 A atração que abre 
o festival é o espetáculo 
Pelada na Rua, que aconte-
ce nos dias 07 e 08, às 20h. 
No final de semana, o es-
petáculo de poesia O Tato 
Amarelo é exibido no dia 
09, e a peça Palhaço Chi-
rolitta no dia 10, ambos às 
20h. No dia 11 tem mais 
teatro, com Circo Delfino, 
às 20h, e entre os dias 12 
e 14 acontece o workshop 
para construção de um li-
vro artesanal, sempre às 
14h. A programação com-
pleta de todos os dias pode 
ser conferida no site www.
grupomanifesta.com.br.
 Serviço
 4º Festival de In-
verno Cultural de São 

Bento do Sapucaí
Quando: de 07 a 17 de ju-
lho
Onde: Rua Luiz Sadaki 
Hossaka, 121, (próximo à 
Prefeitura). São Bento do 
Sapucaí – SP.
Mais informações: (12) 
3971-1617 | contatotea-
trogaragemfuscalhaço@
gmail.com
 Sobre a Compa-
nhia
 O Grupo Mani-
festa de Arte Cômica atua 
desde 1990 com teatro e 
atividades culturais, com 
foco no interior de São 
Paulo. Presente em São 
Bento do Sapucaí há qua-
tro anos, é conhecido pela 
cidade por trabalhar o te-
atro na linguagem de rua 
com o seu fusca amarelo, 
o Fuscalhaço.
 Por meio de recur-
sos do Programa de Incen-
tivo à Cultura do Estado 
de São Paulo, o Proac, a  
companhia passa a ofe-
recer atividades culturais 
regulares para toda po-
pulação em seu espaço, o 
Teatro de Garagem Fusca-
lhaço.

Prefeitura de Ilhabela  
trabalha na construção 

de escola
 Em Ilhabela, a co-
munidade da Barra Velha 
será contemplada com 
mais uma unidade de en-
sino infantil construída 
pela Prefeitura. Trata-se 
da mais nova escola muni-
cipal do arquipélago, que 
ficará nas proximidades da 
Escola Ruth Cardoso, De-
legacia de Polícia, Centro 
de Referência Animal e do 
Centro de Apoio Social ao 
Idoso. A obra segue em rit-
mo acelerado.

 A unidade terá 12 
salas de aula, além de bi-
blioteca, sala de adminis-
tração, refeitório, cozinha 
e banheiros.
 Vale salientar que 
o sistema de período inte-
gral terá uma importância 
fundamental com a cons-
trução da nova escola na 
Barra Velha. A unidade re-
ceberá os alunos da escola 
Eurípedes Ferreira, onde 
prédio será integrado ao 
PEII (Polo de Educação 

Integrada de Ilhabela) com 
as atividades do contratur-
no escolar. O investimento 
nesta obra é de R$ 1,6 mi-
lhão.
 A Prefeitura tam-
bém já iniciou a ampliação 
da escola municipal Mér-
cia do Nascimento Dias, 
que receberá mais oito sa-
las de aula, no bairro Saco 
da Capela. A escola José 
Benedito, no bairro do 
Reino, ganhará mais sete 
salas de aula.

Corrida Pinda chega a 
sua 10ª edição

 No próximo do-
mingo (10 de julho), 
acontece a 10ª edição da 
Corrida Pinda – evento pa-
trocinado pela Tenaris no 
Brasil, em parceria com 
a prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Neste ano, a 
prova será realizada no dia 
do aniversário de 311 do 
município e reunirá 5 mil 
participantes nas catego-
rias de 10 km, 5 km (corri-
da e caminhada) e infantis. 
As atividades acontecem a 
partir das 8h, com largada 
às 9h, na Praça Padre João 
Faria Fialho, o Largo do 
Quartel.
 As categorias se-
rão novamente reconheci-
das pelas diferentes cores 
das camisetas. Neste ano, 
a distribuição ficou defi-
nida da seguinte forma: 
cinza (10 km), fúcsia (5 
km), verde (infantil) e azul 
(caminhada). O percurso 

da prova irá englobar di-
versos pontos da cidade, 
como a Praça Monsenhor 
Marcondes e a Avenida 
Nossa Senhora do Bonsu-
cesso.
Assim como nas edições 
dos últimos anos, com 
apenas dois dias de ins-
crições o número máximo 
de participantes já esta-
va preenchido. Ao longo 
desses dez anos, o even-
to integra o calendário de 
festividades do aniversário 
da cidade e segue uma das 
propostas da política de 
Desenvolvimento Social 
da Tenaris de promover o 
esporte e lazer em prol de 
uma vida saudável. “Nós 
queremos seguir contri-
buindo e somando forças 
na busca de resultados que 
beneficiem o desenvolvi-
mento da nossa comuni-
dade através de projetos 
em educação, saúde e cul-

tura”, destaca o Presiden-
te da Tenaris no Brasil, 
Renato Catallini. “Dentro 
dessa proposta, a Corrida 
Pinda é um exemplo de 
sucesso e continuidade”.
 A Corrida Pinda é 
a maior prova do estado de 
São Paulo com isenção de 
taxa de inscrição e a com 
maior número de crianças 
participantes; além de pro-
porcionar a integração en-
tre amigos e familiares.
Programação completa:
9h – Corrida de 10 km
9h20 – Corrida de 5 km e a 
Caminhada
10h30 – Corrida Infantil 
de 50 metros
10h40 - Corrida Infantil de 
100 metros
10h50 - Corrida Infantil de 
600 metros
11h - Corrida Infantil de 1 
km
11h20 – Cerimônia de pre-
miação

Food Trucks invadem a  
Arena Banco Original, 
em Campos do Jordão

 Charmosos, con-
vidativos e febre na gas-
tronomia paulista, os 
food trucks já estaciona-
ram suas delícias nesta  
primeira temporada do 
espaço Arena Banco  
Original. 
 O festival chega a 
Campos do Jordão com a 
missão de inovar e agitar 
ainda mais a temporada 
2016 do inverno mais pro-
curado de São Paulo.
 Com atrações mu-
sicais, como Jota Quest, 
Nando Reis e Preta Gil, a 
Arena Banco Original re-
cebe o melhor da comida 
sobre quatro rodas. São 
mais de 20 food trucks 
como Cheers, Chopp Bike, 
Chop Oak Beer, Churros 

da Si, Creptonita, Ho-
meworks, Kozinha Gour-
met, La na Roça, Made 
in Bike, Maria Bonita, 
Maria Gasolina, Milklan-
dia, Nanny Doces, Noma-
de Food Truck, Paulo É  
Massa Ft, Picanheria, 
Queiroz, Robbin Food, 
Top Churras e Vício De 
Coxinha.
 A Arena Ban-
co Original é um projeto  
realizado pela Musickeria, 
de Luiz Caladinho e Grupo 
Doria, com naming rigts 
do Banco Original. Duran-
te o mês de julho o público 
poderá visitar as atrações 
que vão de música, tea-
tro, cinema, artes plásticas  
e, claro, boa gastronomia.
 Com apoio de 

grandes empresas, diferen-
tes atrações passarão pelo 
espaço, de 8 a 31 de julho. 
Além de shows, o pro-
jeto promoverá um stan-
d-up comedy com Pauli-
nho Serra, o espetáculo  
“Elis, A Musical”, o in-
fantil Galinha Pintadinha, 
além de palestras com o 
chef Felipe Bronze e o 
músico Charles Gavin. A 
Ipiranga, Toyota e Lexus 
também terão ativações 
com o público, como des-
contos, exposições e test 
drives nos modelos Lexus 
CT200h, Lexus NX, Lexus 
RX, Toyota Prius, Toyo-
ta SW4, Toyota Hilux e 
Toyota Etios, considerado 
o hatch automático mais 
barato do Brasil.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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

 Julho Verde promove a 
conscientização sobre  

câncer
 A prática de hábi-
tos saudáveis é a melhor 
forma de prevenir o apare-
cimento de diversos tipos 
de câncer. Com os tumo-
res de cabeça e pescoço 
não poderia ser diferente. 
Segundo a Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia de Ca-
beça e Pescoço (SBCCP), 
a associação de bebidas 
alcoólicas e cigarro mul-
tiplica em até 20 vezes a 
chance de uma pessoa de-
senvolver algum tipo de 
câncer nestas regiões. 
  Outros fatores 
também estão associados 
ao aparecimento da doen-
ça, como as infecções vi-
rais, exposição solar, má 
higiene oral e, em particu-
lar, o HPV (papilomavírus 
humano), que hoje pode 
infectar cerca de 7% da 
população brasileira, ou 
seja, 14 milhões de pesso-
as. O Instituto Nacional de 
Câncer (Inca) aponta que 
o câncer de boca, laringe 

e áreas relacionadas é hoje 
o segundo mais frequente 
entre os homens e o quinto 
mais comum entre as mu-
lheres. 
  Pensando em pre-
venir a população sobre 
os riscos da doença, foi 
definido que o dia 27 de 
julho seria o Dia Mundial 
do Câncer de Cabeça e 
Pescoço. A data foi esco-
lhida em 2014 durante um 
congresso mundial sobre 
o tema, organizado pela 
Federação Internacional 
das Sociedades Oncológi-
cas de Cabeça e Pescoço 
e pela SBCCP. No Brasil, 
a campanha de conscien-
tização é conhecida como 
Julho Verde e tem como 
proposta promover o co-
nhecimento sobre este tipo 
de câncer.
 Como identificar a 
doença
 O câncer de cabe-
ça e pescoço compreende 
um grupo heterogêneo de 

tumores classificados por 
localização, como: cavida-
de oral; nasofaringe; oro-
faringe; hipofaringe; larin-
ge; cavidade nasal e seios 
paranasais; glândulas sali-
vares. São regiões que en-
volvem a fala, deglutição, 
respiração, paladar, olfato 
e outros.
  Segundo a onco-
logista clínica especialista 
no tema, Rafaela Pozzo-
bon, alguns dos sintomas 
são geralmente vagos, o 
que pode levar ao atraso 
do diagnóstico. Os mais 
típicos envolvem o apa-
recimento de nódulos 
no pescoço ou na face, 
feridas que não cicatri-
zam, dor na garganta que 
não melhora, dificulda-
de para engolir e altera-
ção ou rouquidão na voz.  
“O diagnóstico precoce e o 
rápido início do tratamen-
to são fundamentais para a 
cura do paciente”, explica 
a especialista.

Festival da Tainha em 
Caraguá terá início nesta 
quinta-feira às 18 horas

 O 13º Festival da 
Tainha acontece entre os 
dias 7 a 10 de julho. A 
abertura será nesta quin-
ta-feira, dia 7, a partir das 
18h, com diversas atrações 
musicais.
 O evento, realiza-
do anualmente, atrai mora-
dores da cidade e turistas 
de diversas regiões, com 
as tradicionais e deliciosas 
receitas à base da tainha.

 Além dos pratos 
gastronômicos e a música, 
o evento conta com atra-
ções imperdíveis, como 
apresentações culturais, 
artesanato, diversão para 
as crianças e barracas com 
doces típicos. 
 O Festival é rea-
lizado pelo Governo Mu-
nicipal, por meio da Se-
cretaria de Turismo, em 
parceria com a Associação 

dos Pescadores da Zona 
Sul de Caraguatatuba (As-
sopazca). Em 2015 foram 
comercializadas nove to-
neladas de tainha.
 Criado em 2003, o 
evento tem como objetivo 
a valorização deste pesca-
do, oferecer entretenimen-
to para a população e o 
aumento do turismo na re-
gião Sul de Caraguatatuba 
na baixa temporada.
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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 reali-
za essa semana encontros 
presenciais em São José 
dos Campos e Pindamo-
nhangaba para responder 
as perguntas mais frequen-
tes sobre o ProAC – Pro-
grama de Ação Cultural -, 
nas modalidades ICMS e 
Editais. O evento é total-
mente gratuito e para par-
ticipar basta comparecer 
no local – as vagas serão 
preenchidas 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.  
 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 Edi-
tais busca descentralizar 
o acesso da população à 
arte, estimulando a circu-
lação de espetáculos e a 
produção em cidades do 
interior, litoral e da Gran-
de 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 conhe-
cer a programação cul-
tural de todo o estado, 
acesse a plataforma SP 
Estado da Cultura –  
www.estadodacultura.sp.
gov.br.

Prêmio São Paulo de  
Literatura tem 175 livros 

concorrentes em  
sua 9ª edição

Alckmin entrega 35 novas 
viaturas para a  
Polícia Militar  Promovido pelo 

Governo do Estado de São 
Paulo, o Prêmio São Pau-
lo de Literatura terá 175 
obras concorrentes em sua 
nona edição. Autores de 14 
estados brasileiros concor-
rem ao prêmio de R$ 200 
mil para “Melhor Livro 
do Ano” e de R$ 100 mil 
para cada um dos vence-
dores da categoria “Autor 
Estreante”, dividido nas 
submodalidades “mais de 
40 anos” e “menos de 40 
anos”, totalizando R$ 400 
mil em premiação.
 Na categoria prin-
cipal estão classificados 
79 livros; para autor estre-
ante de até 40 anos, foram 
habilitadas 52 obras; já 
para autor estreante com 
mais de 40 anos, são 44 os 
inscritos.
 Editoras
 Das 175 obras ha-
bilitadas, 80 foram inscri-
tas por editoras e 95 foram 
inscritas pelos próprios 
autores. Dessas, 10 são 
edições do próprio autor. 
 A editora Record 
é a que conta com maior 
quantidade de livros em 
competição – 16 no total. 
A Companhia das Letras 
está competindo com 7 
obras, enquanto a Saraiva 
conta com 6. A editora Pa-
tuá, por sua vez, compete 
com 5 e a Rocco com 4. 
A Cosac Naify habilitou 2 
obras.
 Concorrentes

O governador Geral-
do Alckmin entre-
gou nessa semana,  
mais 35 novas viaturas 
para a Polícia Militar, re-
forçando a frota do 2º, 3º e 
4º BPChq da Capital e de 
todos os canis da Grande 
São Paulo e Interior. O se-
cretário da Segurança Pú-
blica, Mágino Alves Bar-
bosa Filho participou da 
cerimônia.
 “Estamos entre-
gando viaturas para o 
 policiamento militar com 
cães, importante para 
detectar entorpecentes,  
controle de distúrbios, re-
beliões, ações preventi-
vas. Também entregamos 
viaturas para o Choque, 
um batalhão com arma-
mento mais pesado, com  
veículos maiores. 
 Mais três veículos 
lançadores de água, com a 
cabine blindada para agir 
em grandes distúrbios, 
com ação não letal, que 
evitam confronto policial. 
Estamos trazendo o que 
há de mais moderno para 
nossa Polícia”, comentou 
Alckmin.

 Escritores que já 
foram agraciados em ou-
tras edições do Prêmio 
também estão na compe-
tição. Jacques Fux, ven-
cedor da categoria “Au-
tor Estreante com até 40 
Anos de Idade”, em 2013, 
com o livro “Antiterapias” 
(Scriptum), volta à com-
petição com “Brochadas” 
(Rocco). Marcos Peres, 
vencedor em 2014 da ca-
tegoria “Autor Estreante 
com até 40 Anos de Ida-
de”, com “O Evangelho 
Segundo Hitler” (Record), 
está na competição com 
o livro “Que fim levou 
Juliana Klein?”, também 
da Editora Record. Pau-
la Fábrio, vencedora pela 
categoria “Autor Estrean-
te com mais de 40 Anos 
de Idade”, em 2013, com 
“Desnorteio” (Patuá),  
concorre nesta edição com 
“Um dia toparei contigo” 
(Foz).
 Edições anteriores
 Em 2015, Tempo 
de Espalhar Pedras (Cosac 
Naify), do potiguar Es-
tevão Azevedo, foi eleito 
pelo júri do Prêmio São 
Paulo de Literatura o Me-
lhor Livro do Ano. Já a 
pernambucana Micheliny 
Verunschk, com Nossa 
Teresa – Vida e Morte de 
uma Santa Suicida (Pa-
tuá), foi contemplada na 
categoria Autor Estrean-
te +40 e Débora Ferraz,  
também pernambuca-

 Ao todo, as 35 
novas viaturas foram ad-
quiridas com um inves-
timento estadual de R$ 
11.876.143. São 23 ve-
ículos do modelo GM/
Spin para o policiamento 
com cães; quatro veículos  
lançadores de água 
(V.L.A.) e oito Mitsubishi 
L200, para as operações 
dos batalhões de choque.
 Distribuição de 4 
viaturas V.L.A. para o BP-
Chq
 2º BPChq (An-
chieta): 2
 3º BPChq (Humai-
tá): 2
 Distribuição de 8 
viaturas Mitsubishi L200 
para o BPChq
 4º BPChq: 8
 Distribuição de 
23 viaturas GM/Spin para 
Canil
Franco da Rocha: 1
 Osasco: 1
 Suzano: 1
 Taubaté: 1
 Campinas: 2
 Ribeirão Preto: 1
 Araraquara: 1
 Barretos: 1
 Bauru: 1

na, recebeu prêmio na  
categoria Autor Estrean-
te -40, com o romance 
Enquanto Deus Não Está 
Olhando (Record).
 Grandes nomes da 
literatura nacional já ven-
ceram outras edições do 
Prêmio, tais como Cristó-
vão Tezza (O Filho Eter-
no), Ronaldo Correia de 
Brito (Galiléia), Raimun-
do Carrero (Minha Alma 
é Irmã de Deus), Tatiana 
Salem Levy (A Chave de 
Casa), Rubens Figueire-
do (Passageiro do Fim do 
Dia), Daniel Galera (Bar-
ba Ensopada de Sangue) 
e Bartolomeu Campos 
de Queirós in memoriam 
(Vermelho Amargo).
 Sobre o Prêmio 
São Paulo de Literatura
 Criado em 2008 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo, o Prêmio 
São Paulo de Literatura 
é o maior do País em va-
lor individual e tem como 
principais objetivos in-
centivar a produção literá-
ria de qualidade, apoiar e  
valorizar novos autores e 
editoras independentes, 
além de incentivar a leitu-
ra. Desde que foi criado, o 
Prêmio teve participação 
de mais de 1.200 livros 
e premiou 19 romances, 
contribuindo de forma  
decisiva para dar visibili-
dade não só às obras ven-
cedoras, mas também aos 
trabalhos finalistas.

 Marília: 1
 Jaú: 1
 Assis: 1
 São José do Rio 
Preto: 1
 Santos: 2
 Tatuí: 1
 Votorantim: 1
 Presidente Pruden-
te: 1
 Panorama: 1
 Piracicaba: 1
 Rio Claro: 1
 Araçatuba: 1
 Investimentos
 O Governo tem 
investido, constantemen-
te, na melhoria dos recur-
sos de trabalho da Polícia 
Militar. Desde janeiro, a 
corporação recebeu 1.404 
novas viaturas, compradas 
por mais de R$ 109,7 mi-
lhões.
 Em relação a efe-
tivo policial, desde janei-
ro, o Governo do Estado 
de São Paulo empossou 
2.658 soldados na Polícia  
Militar. Também estão 
em formação mais 4.833 
soldados e 448 alunos
-oficiais. A distribuição 
do efetivo é feita após a  
formatura.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D-24, FLS. nº 28, Termo nº 6324.
Faço saber que pretendem se casar BRUNO DANIEL MARCOLINO RIBEIRO SILVA e CAMILA DE 
OLIVEIRA CAMPOS, 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 12 de outubro de 1984, de profissão 
técnico em enfermagem, de estado civil divorciado, residente na Avenida Amor Perfeito, nº 89, Residencial 
Vale das Flores, nesta cidade, filho de OSMAR DA SILVA, de 70 anos, nascido na data de 5 de maio de 
1946, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Igarapava/SP e de MARLENE RIBEIRO SIL-
VA, de 61 anos, nascida na data de 5 de julho de 1954, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 6 de abril de 1982, de profissão assistente contábil, 
de estado civil solteira, residente no mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ ANTONIO CAMPOS, 
de 54 anos, nascido na data de 31 de março de 1962, residente e domiciliado em São José dos Campos/SP, 
natural de São Tiago/MG e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, de 54 anos, nascida na data de 11 
de novembro de 1961, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Lagoinha/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. 

Caraguá é destaque no 
evento cultural mineiro  

Arena Show

 Nessa semana, a 
equipe da Arena High Fly 
Brasil – centro de treina-
mento de esportes radi-
cais, de praia e atividades 
circenses – participou 
do evento cultural Arena 
Show, que acontece em 
Belo Horizonte. Organiza-
do pela instituição religio-
sa Missão Mundo Novo, 
foram 12 horas de ativida-
des para todos os públicos.
 A equipe foi con-
vidada para apresentar e 
ensinar um pouco do que 
é praticado em Caraguá e 

teve grande destaque pelo 
talento e carisma passados 
aos presentes.
 Em publicação 
no Facebook, um dos re-
presentantes da cidade no 
evento, José Mario Sou-
sa, agradeceu aos colegas 
e disse estar orgulhoso. 
“Tenho orgulho e mui-
to prazer em representar 
nossa cidade num even-
to de muita importância 
em Belo Horizonte. Foi o 
primeiro ‘Arena Show’ na 
Arena Mundo Novo.   
Agradeço especialmente a 

todos os envolvidos”.
 Arena Show: A 
arte de restaurar vidas
 O Projeto trata da 
inclusão social, respeito, 
cultura e fé, por meio de 
ações que envolvem tea-
tro, dança, música e espor-
te, responsabilidade social 
e promoção do bem e da 
vida.
O Arena Show é uma re-
alização do grupo Expres-
so HG, em parceria com 
a Igreja Missão Mundo 
Novo e a Comunidade 
Shalom Belo Horizonte.
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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).

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
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.


