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A GAzetA dos Municípios

Tocha Olímpica passa 
dia 27 de julho  
por Ubatuba

Caraguatatuba  
apresenta culinária  
caiçara no Festival  

Revelando São Paulo

Festival de Inverno 
em São Bento teve  
início neste final de  

semana

 Ubatuba é uma das 
329 cidades brasileiras 
que participam do Reveza-
mento da Tocha Olímpica.  
 A Chama Olím-
pica, importante símbolo 
dos Jogos, passa pelas ruas 
do município no dia 27 de 
julho. 
 O Comitê Organi-
zador ainda não confirmou 
quais serão os esportistas e 

 Entre os dias 6 e 10 
de julho, Caraguá partici-
pou da 15ª edição do Re-
velando São Paulo – Vale 
do Paraíba, realizado em 
São José dos Campos, no 
Parque da Cidade “Rober-
to Burle Marx”. O evento 
reuniu gastronomia, arte-
sanato, músicas, danças e 
costumes tradicionais da 
cultura paulista.
 Nesta edição, Ca-
raguá apresentou o prato 
“Caiçarola de Frutos do 
Mar”, desenvolvido e cria-
do pelo chef de cozinha, 
Manoel Vicente da Silva, 
conhecido como Manú.
 Para o chef, que 
participa do festival há 
oito anos, esta receita é 
uma homenagem aos cai-
çaras de Caraguá. “Amo 
cozinhar e me sinto re-
alizado ao participar de 
eventos como este e poder 
ver o público saboreando 
meus pratos. O verdadeiro 
cozinheiro é aquele que se 
alimenta ao ver as pessoas 
se deliciando com as suas 
invenções”, afirma.
  A Secretária de 
Educação de Caraguá, 
Marta Regina de Oliveira 
Braz, disse que participar 
deste evento, é poder ad-

 O Festival de In-
verno “Inverno na Praça 
2016”, de São Bento do 
Sapucaí, começou neste 
sábado, 09/07. E a aber-
tura trouxe apresentações 
incríveis que encantaram 
a todos e aqueceram os 
corações no friozinho da 
Serra.
Teve bonecões da Família 
Zé Pereira nas ruas da ci-

cidadãos que carregarão a 
tocha. 
 Informações da 
Polícia Militar, respon-
sável pela segurança do  
trajeto, indicam que o 
evento deve começar por 
volta das 12 horas na ro-
dovia Oswaldo Cruz. 
 Trajeto
 Durante a pas-
sagem da tocha,  

mirar a cultura artística e 
gastronômica do Estado 
de São Paulo.
 Durante os cin-
co dias, o público visitou 
stands de artesanato de pe-
ças em fibras naturais, ce-
râmica e bonecas de pano. 
No quesito musical, Cara-
guá foi representada pela 
Orquestra de Viola Caipira 
“Estrela de Ouro”; Cia. de 
Folia de Reis de Santo An-
tonio, do bairro Tinga; pela 
Fanfarra Municipal Co-
munidade Alaor (Famcal) 
e pelos bonecões gigantes.
Cerca de 100 municípios 
do estado, participaram 
desta edição do Revelan-
do São Paulo. A proposta 
das atividades é resgatar 
a cultura de comunidades 
caipiras, caiçaras, piraqua-
ras, tropeiras, quilombolas 
e indígenas.
 Revelando São 
Paulo - O Programa Reve-
lando São Paulo foi criado 
em 1996 pela Abaçaí Cul-
tura e Arte, em parceria 
com o Governo do Esta-
do de São Paulo. Sempre 
voltado para a Cultura 
Tradicional do Estado de 
São Paulo (Patrimônio 
Imaterial) é um articula-
dor e promotor de ações e 

dade; e apresentações na 
Praça Padre Pedro do Sa-
rau Líricas e Prosas e Ban-
da Jukebox.
 Além disso teve 
sorrisos, danças, palmas, 
alegria e muito mais.
Já o segundo dia de fes-
tival, no domingo 10/07, 
contou a apresentação do 
sexteto de metais Black 
and Blues. Parabéns aos 

diferentes vias ficarão 
temporariamente interdi-
tadas:   O s w a l d o 
Cruz - Trevo do Pescador 
(BR 101), Thomás Galhar-
do, Cel 
Domiciano, Cel Ernesto 
de Oliveira (Pça. Exalta-
ção Santa Cruz), avenida 
Iperoig, rua Guarani, ave-
nida Leovigildo Dias Viei-
ra e Capitão Felipe.

políticas culturais em todo 
o Estado, envolvendo pes-
quisas, relações institucio-
nais, contatos com as mais 
diversas comunidades, 
diálogos e parcerias com 
os dirigentes culturais dos 
municípios e instituições 
privadas de natureza cul-
tural e/ou educacional.
 No festival, par-
ticipam mais de 300 gru-
pos de cultura tradicional, 
como batuques, folias, 
jongos, congos, grupos 
folclóricos de comunida-
des de imigrantes, cururus, 
comunidades indígenas, 
trança fitas, bandas e fan-
farras, irmandades religio-
sas, quilombolas, violeiros 
e orquestras de violas, ci-
ganos, fandangos, além da 
rica culinária paulista e, 
também, seu rico artesana-
to, em mais de 180 estan-
des. Atualmente são pro-
movidas quatro edições 
do Festival por ano: Entre 
Serras e Águas, em Ati-
baia; Vale do Ribeira, em 
Iguape; Vale do Paraíba, 
em São José dos Campos; 
e Capital, em São Paulo.
  Outras informa-
ções podem ser obtidas 
pelo telefone (12) 3897-
5661.

integrantes da banda, que 
fizeram um show brilhan-
te, digno de aplausos calo-
rosos de pé.
 E final de semana 
que vem tem mais. Con-
sulte a programação com-
pleta de inverno AQUI
Agradecemos a todos os 
colaboradores que estão 
ajudando para que estes 
momentos aconteçam.

Senac Taubaté realiza 
curso de doces  

brasileiros

  Senac Taubaté está 
com inscrições abertas 
para um curso intitulado 
“Doçaria Brasileira: doces 
em massa e cristalizados”
 O curso possibili-
ta ao aluno o desenvolvi-
mento de conhecimentos, 
valores e habilidades para 
preparar doces brasileiros 

em massa e cristalizados.
Este curso é voltado a pro-
fissionais da área de con-
feitaria com a interesse em 
aperfeiçoar as técnicas de 
preparo de doces brasilei-
ros.
 As aulas terão iní-
cio no dia 20 de julho e 
vão até 3 de agosto; na se-

gunda, quarta e sexta-fei-
ra, das 14h às 17h.
 Os interessados 
podem se inscrever pelo 
telefone (12) 2125-6099 
ou pelo site www.sp.se-
nac.br/taubate. 
 O Senac Taubaté 
fica na Rua Nelson Freire 
Campello, 202.
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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

A águia é membro de uma família da rapina, que também se inclui o falcão, o gavião e 
o abutre, As águias têm aproximadamente um metro de comprimento, chegando suas 
asas abertas a medir mais de um metro e oitenta centímetros. Os machos são menores 
que as fêmeas. Alimentam-se de galos do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pe-
quenas ovelhas. O ninho é feito na copa das árvores e preferencialmente em penhas-
cos. Quase sempre as águias regressam aos velhos ninhos.
***
Durante a Guerra de Secessão, quando as tropas voltavam nos quartéis, após uma ba-
talha, sem nenhuma baixa, escreviam numa imensa placa: 0 Killed (sem morto), daí 
surgiu a expressão OK para indicar que tudo está bem.
***
O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, o kiwi é rico 
em fosfato, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém, para aproveitar todos esses 
nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela é descascada. As propriedades do 
kiwi regulam os níveis de colesterol do sangue, estimula o funcionamento do intestino 
e do estômago e, assim, melhora a prisão de ventre. Os médicos recomendam que o 
kiwi seja consumido diariamente, já que não existem contradições para a fruta.

Humor

Uma velhinha é atropelada por um motoboy e levada às pressas para o hospital. Rapi-
damente um médico chega para examiná-la e vai relacionando as lesões, ditando para 
a enfermeira anotar em uma ficha:
- Escoriações na cabeça, fratura no braço esquerdo, luxação na clavícula, desarticula-
ção do tornozelo esquerdo, secção longitudinal na coxa esquerda.
E virando-se para a idosa, pergunta:
- Qual é a sua idade, minha senhora?
- Trinta e cinco anos! Respondeu a idosa.
O médico vira-se para a enfermeira e acrescenta:
- Anote também... Perda da memória.
***
Depois de dar a luz um bebê, a loira começa a andar pelos corredores do hospital. Pre-
ocupada uma das enfermeiras pergunta à paciente:
- O que você está fazendo aqui? O certo era você estar em seu quarto descansando.
- Eu queria uma lista telefônica. Diz a loira aflita.
- Mas pra que você quer uma lista telefônica agora?
- Estou tentando escolher o nome do meu bebê.
- Mas você não precisa usar uma lista telefônica para fazer essa escolha. Nós vamos 
lhe dar um livrinho com os significados dos nomes.
- Eu já recebi esse livrinho, mas ele só tem sugestões para o primeiro nome. Eu quero 
arranjar um sobrenome.

Mensagens

Isso também passa...

Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: ISSO 
TAMBÉM PASSA! Então perguntaram a ele o porquê disso e ele respondeu que era 
para se lembrar que quando estivesse passando por momentos ruins, pudesse se lem-
brar de que eles iriam embora e que ele teria que passar por aquilo por algum motivo, 
mas essa placa também era para lembrá-lo que quando estivesse feliz, que não deixas-
se tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos difíceis 
viriam de novo... E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! Momentos 
os quais temos que passar, sendo bom ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por 
algum motivo... Nunca se esqueça do mais importante: NADA É POR ACASO! Ab-
solutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor 
maneira possível.
***
Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninha-
rá em sua alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens 
que você corromper viverão corruptas na tela da sua mente. Não faça de suas mãos 
lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas 
faculdades criadoras, centralizando-se nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que 
fizer delas. Não condene sua imaginação as excitações permanentes. Suas criações 
inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia 
do sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, in-
dicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o Céu será construída dentro 
de você mesmo.

Pensamentos, provérbios e citações

O bom humor não custa nada e compra tudo.

Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.

Um homem não envelhece, quando sente paixão.

Somos formados e talhados pelo que amamos.

A felicidade consiste em fazer o bem.

A filosofia de um século é o senso comum do próximo.

Permita que eu escute a mim e não os outros.

Somente o amor pode juntar duas almas em um só coração.

A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.

A humildade é o esforço do amor.

Nossa imaginação aumenta sempre o mal que nos é oculto.

Quem não vive para servir, não serve para viver.

O futuro é comprado pelo presente.

MISCELÂNEA Mês do Rock na Saraiva
 Quem tem rock 
na veia, pode aproveitar o 
mês de julho para passar 
na Saraiva mais próxima 
e comprar livros, discos e 
biografias de tudo que está 
ligado ao rock. Em 13 de 
julho é comemorado o Dia 
Mundial do Rock, uma ho-
menagem ao megaevento 
Live Aid, acontecido em 
1985 nos Estados Unidos, 
que teve o objetivo de ar-
recadar fundos em prol da 
Etiópia. A celebração con-
tou na época com grandes 
artistas do gênero, entre 
eles Paul McCartney, Mick 
Jagger e David Bowie. A 
Saraiva não poderia deixar 
passar essa data sem ba-
rulho e selecionou alguns 
produtos aos fãs do rock. 
Veja, abaixo, algumas su-
gestões:
 Acústico NYC Ao 
vivo - Capital Inicial (CD)
Marca: Sony Music
Preço: R$ 19,90
Descrição: 15 anos após 
o lançamento do primeiro 
projeto acústico, a banda 
Capital Inicial apresen-
ta seu mais novo projeto 
acústico, gravado ao vivo 
em Nova Iorque. Incluin-
do releituras de grandes 
sucessos e 3 faixas inédi-
tas, a apresentação con-
ta com as participações 
especiais de Seu Jorge e 
Lenine. Produzido pelo 
renomado Liminha, Acús-
tico NYC traz o melhor 
da maior banda de rock do 
país, com muitos sucessos 
e participações especiais.
 A marcante apre-
sentação conta ainda com 
as participações de Seu 
Jorge e Lenine, além da 
colaboração do músico 
Thiago Castanho e a sin-
gular percussão de Ma-
rivaldo dos Santos, inte-
grante do grupo STOMP, 
responsável por um dos 
musicais mais bem-suce-
didos da Broadway.
 O repertório com 
os últimos grandes suces-
sos do grupo inclui ainda a 
emocionante “Tempo Per-
dido”, numa homenagem à 
banda Legião Urbana.

 Superbandas - The 
Beatles, The Who, LED 
Zeppelin, Pink Floyd, 
Rolling Stones
Marca: Coqueiro Verde
Preço: R$ 179,90
Descrição: A reunião das 
cinco bandas de rock mais 
influentes de todos os tem-
pos, numa incrível coleção 
com 10 DVDs, só poderia 
ter um nome: SuperBan-
das. Este box exclusivo 
traz os maiores sucessos 
dos Beatles, Pink Floyd, 
Led Zeppelin, The Who e 
Rolling Stones, em shows 
ao vivo e históricos.
 The many faces of 
Rolling Stones - Rolling 
Stones
Marca: Music Brokers 
Brasil Produções Fono-
gráficas
Preço: R$ 49,90
D e s c r i ç ã o : 
 Os Rolling Stones 
se tornaram a reencarna-
ção do próprio rock, sendo 
a representação, tanto mu-
sicalmente quanto em ter-
mos de imagem e compor-
tamento, o que representa 
o Rock and Roll. Em “The 
Many faces of The Rolling 
Stones”, vamos destacar 
seus projetos paralelos, 
suas raízes e suas músicas 
favoritas.
 Eu te odeio - Co-
rey Taylor
Editora: Planeta do brasil
Preço: R$ 39,90
Descrição: Masca-
rado, Corey Taylor 
arrasta multidões 
cantando músicas aterro-
rizantes com o Slipknot. 
 Ele tem muito mais 
a dizer e não será nada 
delicado! “Eu te odeio!” 
é uma crítica direta, sem 
meias palavras, ao mundo 
moderno e a tudo aquilo 
que consideramos comum.
 The Beatles - the 
little black songbook - the 
Beatles
Editora: omnibus press
Preço: R$125,20
Descrição: This surprisin-
gly compact pocket-sized 
book boasts a massive 
195 songs by the Liverpu-
dlian heroes, all arranged 

with full lyrics and gui-
tar chords. From She Lo-
ves You to The Long And 
Winding Road, this col-
lectable edition features 
all the Beatles tunes you 
could ever want to play, 
and each song is complete 
with a handy chord refe-
rence sheet. An ideal ad-
dition to your guitar case, 
ensuring that you will ne-
ver again be stuck for a 
crowd-pleasing favourite 
that everyone will know 
and love.
 Caixa de som Lo-
gitech stereo speakers 
Z120
Marca: Logitech
Preço: R$ 109,90
Descrição: Estes compac-
tos alto-falantes alimen-
tados por USB tornam 
simples a conexão de pra-
ticamente qualquer fonte 
de áudio. Por isso, é fácil 
desfrutar de suas músicas 
e vídeos preferidos.
 Caixa de som blue-
tooth sony X2
Marca: Sony
Preço: R$ 699,99
Descrição: Potência 20 W 
Rms | NFC | Disponível 
nas cores branca ou preta.
 Serviço

Grande São Paulo: (11) 
3065-7200 
Outras localidades: 0800-
754-4000
Site: www.saraiva.com.br
 Sobre a Saraiva
 A Saraiva, empre-
sa focada em educação, 
cultura e entretenimen-
to, esta&#769; presen-
te em todas as fases da 
vida de seus clientes. 
 A companhia ope-
ra por meio do concei-
to multicanal, que inte-
gra lojas físicas, internet 
e dispositivos móveis, 
com uma ampla gama 
de produtos e serviços.  
 A empresa conduz 
seus negócios de comér-
cio eletrônico pelo site  
saraiva.com.br, cuja  
operação é totalmente in-
tegrada à da rede de lojas 
físicas, com presença em 
todo o território nacional.
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AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a aber-
tura de licitação na modalidade Pregão N°033/2016 - Objeto: Contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviço de conexões de acesso 
contínuo à internet (IP Dedicado). Data da realização: 26/07/2016 às 10:00 
hs. Local da realização: P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São 
Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N°034/2016 - Objeto: Registro 
de Preços para aquisição de Pedra Britada, Pedra Marruada, Cascalho e Ma-
cadame. Data da realização: 27/07/2016 às 10:00 hs. Local da realização: 
P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. 
Edital na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 32, Termo nº 6332
Faço saber que pretendem se casar FELIPE RAMOS CORDEIRO e ANA BARBARA DO COUTO CAS-
TANHEIRA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Có-
digo Civil Brasileiro. Ele é natural de Guarulhos - SP, nascido a 26 de maio de 1987, de profissão consultor, 
estado civil divorciado, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 25, Res. Campos do Conde II, filho de 
SEVERINO RAMOS CORDEIRO, falecido em São Paulo/SP na data de 29 de março de 2001 e de SIR-
LENE NOVAES CORDEIRO, de 57 anos, nascida na data de 11 de julho de 1959, residente e domiciliada 
em Guarulhos/SP, natural de Rio de Janeiro/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 15 de dezembro de 
1985, de profissão enfermeira, estado civil divorciada, residente no mesmo endereço do contraente, filha de 
CLAUDIO LEOPOLDO CASTANHEIRA, de 59 anos, nascido na data de 8 de maio de 1957, residente e 
domiciliado em Fortlauderdale na Flórida, natural de Jacareí/SP e de MAGALI APARECIDA DO COUTO 
CASTANHEIRA, de 56 anos, nascida na data de 2 de junho de 1960, residente e domiciliada em Tremem-
bé/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. 
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Via Vale recebe sessão 
do “Tapa Olho  
Experimental”

 Uma das maiores 
revelações humorísticas 
valeparaibanas, o “Tapa 
Olho Experimental” está 
de volta ao Via Vale para 
uma apresentação especial.  
 O encontro aconte-
ce gratuitamente na próxi-
ma quinta-feira, 14 de ju-
lho, às 19h30, na praça de 
alimentação do shopping. 
Na oportunidade, um telão 
será montado para exibir 
os cinco melhores vídeos 

do TOE, que finaliza a noi-
te com um stand up.
 O humor escra-
chado, com referências 
ao cotidiano da região, é a 
principal característica do 
comediante Júnior Guima-
rães, que convida o público 
a prestigiar a apresentação.  
 “É uma oportuni-
dade para se divertir e dar 
boas risadas. Além da co-
letânea dos melhores víde-
os e do stand up, preparei 

uma surpresa especial para 
o final do show”, concluí 
Guimarães.
 Serviço:
 Tapa Olho Experi-
mental – vídeos e stand up
 Data: 14 de julho – 
quinta-feira
 Horário: 19h30
 Investimento: gra-
tuito
 Local: Praça de 
alimentação do Via Vale 
Garden Shopping 

Caraguá promove  
capacitação sobre violência 

para servidores
 Com o tema, “Diga 
não à violência”, os servi-
dores das Secretarias de 
Saúde, Educação, Esporte 
e Recreação, dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
e do Idoso e Desenvolvi-
mento Social e Cidadania 
e Conselhos Municipais 
de Caraguá passaram por 
capacitação sobre violên-
cia nessa semana, no au-
ditório do Centro Univer-
sitário Módulo. O objetivo 
do encontro foi desenvol-
ver em cada setor, habili-
dades ainda mais técnicas 
e humanizadas voltadas ao 
acolhimento, cuidado in-
tegral e proteção à pessoa 

em situação de violência.
  O evento também 
teve como meta ampliar a 
capacidade destes profis-
sionais nas fases de iden-
tificação, notificação e 
acompanhamento de casos 
suspeitos ou confirmados 
de violência.
  A capacitação foi 
ministrada por profissio-
nais do Núcleo Estadual 
de Violência e do Grupo de 
Vigilância Epidemiológi-
ca da Secretaria de Saúde 
do Estado, que abordaram 
desde o preenchimento da 
ficha de investigação - com 
o objetivo de aumentar as 
notificações e melhorar a 

qualidade destas informa-
ções - até a importância do 
acolhimento qualificado e 
humanizado às vítimas.
 De acordo com o 
setor de Vigilância Epi-
demiológica da Secreta-
ria de Saúde de Caraguá, 
este encontro promoverá 
um fortalecimento das 
Políticas de Promoção 
à Saúde no município, 
mediante as ações de vi-
gilância, prevenção e 
redução das violências. 
 Por meio destas 
capacitações, busca-se tra-
zer um novo olhar quanto 
a estas práticas aos profis-
sionais envolvidos.  

“História da vida no 
Vale do Paraíba” é a 
nova exposição do 
Taubaté Shopping 

Público conhece  
histórias de aventureiros 

em palestras da 4ª Flai

 O tema da mais 
nova exposição da Ala-
meda Cultural do Taubaté 
Shopping é a “História da 
vida no Vale do Paraíba”. 
Em exibição até o dia 21 
de agosto, a mostra é gra-
tuita e retrata por meio de 
painéis como ocorreu a 
formação geológica da re-
gião do Vale e os animais 
pré-históricos que aqui 
viviam há 24 milhões de 
anos, bem antes do surgi-
mento do homem. 
 Um dos destaques 
é o Paraphysornis Brasi-
lienses, conhecido como a 
“Ave do Terror” por pos-
suir cerca de 2,4 metros de 
altura, pesar em torno de 
180 quilos e pertencer à fa-
mília de aves considerada 
a maior predadora da Ter-
ra depois dos dinossauros. 
Outra espécie que chama a 
atenção é o Taubatherium 
– apelidado de a “Fera de 
Taubaté” –, um mamífe-
ro herbívoro similar a um 
cavalo, nativo do Vale do 
Paraíba. 
 Junto às imagens, 
o visitante terá informa-
ções sobre cada uma das 

 A Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da Se-
cretaria de Cultura, pro-
move desde o dia 8 até o 
dia 17 do mês de julho a 
4ª Flai (Feira Literária de 
Aventura de Ilhabela), na 
Vila – centro histórico da 
cidade. Além da venda e 
exposição de livros, o úl-
timo domingo (10/7) foi 
marcado pelas palestras de 
três grandes aventureiros.
 O primeiro a contar 
as suas aventuras foi José 
Paulo de Paula e Silva, o 
Zé Paulo, de Ilhabela. Ele 
revelou que suas aventuras 
começaram ainda na ado-
lescência, quando cons-
truiu seu 1º barco aos 13 
anos de idade sem conhe-
cimento técnico algum, 
apenas na curiosidade de 
aprender. Hoje trabalha 
na restauração de barcos e 
gosta de velejar.

espécies, como altura, 
peso, alimentação e famí-
lia, além de outras curiosi-
dades. A exposição inédita 
foi criada pela produtora 
Almanaque Urupês com 
base no acervo do Mu-
seu de História Natural 
de Taubaté, que guarda 
um dos mais importantes 
acervos paleontólogos do 
Brasil. 
 Serviço:
 Exposição “Histó-
ria da vida no Vale do Pa-
raíba”
Visitação até o dia 21/08
Local: Alameda Cultural 
do Taubaté Shopping, na 
loja ao lado da Livraria 
Leitura 
Horário: Segunda-feira a 
sábado das 10h às 22h; do-
mingos e feriados das 13h 
às 20h 
Visitação gratuita
 Taubaté Shopping
Com uma área construída 
de mais de 42 mil metros 
quadrados e um público 
mensal de mais 1 milhão 
de pessoas, o Taubaté Sho-
pping está há 26 anos na 
região e gera cerca de 3 
mil empregos diretos e in-

 Passou um ano ve-
lejando pela costa brasilei-
ra com sua família a bordo 
de um veleiro. Após essa 
aventura escreveu o livro 
“É proibido morar em bar-
co” e “Divã náutico” seu 
segundo título.
 A skatista Pâmela 
Rosa, com apenas 16 anos, 
também falou de suas ex-
periências. Inicialmente 
sem patrocínio para dispu-
tar campeonatos no exte-
rior, a garota contou ape-
nas com a ajuda da família 
para realizar o sonho das 
competições fora do país. 
Conseguiu juntar dinhei-
ro e embarcou com a mãe 
para brilhar fora do Brasil. 
Com poucos recursos pas-
saram algumas dificulda-
des, todas recompensadas 
com a medalha de ouro 
que conquistou no último 
X Games, na Noruega. 

diretos. Sua infraestrutura 
inclui 200 lojas satélites, 
nove lojas âncoras, três 
megalojas, cinco salas de 
cinema da rede Moviecom 
(três delas com tecnologia 
Moviecom X), boliche, a 
mais completa praça de 
alimentação da região, 
supermercado, academia, 
faculdade e mais de mil 
vagas de estacionamento. 
Inaugurado em 9 de no-
vembro de 1989, o empre-
endimento é administrado 
pela AD Shopping.
 Sobre a AD Sho-
pping 
A AD Shopping, maior ad-
ministradora independen-
te de shopping centers do 
País, está presente em to-
das as regiões brasileiras. 
Com 25 anos de experiên-
cia e foco em planejamen-
to, comercialização e ges-
tão de shopping centers, a 
AD administra um patri-
mônio de R$ 5,3 bilhões. 
São mais de 5 mil lojas, 
em 1,9 milhão de m² de 
área construída e 790 mil 
m² de área bruta locável. 
Visite: www.adshopping.
com.br.

Pâmela hoje é tricampeã 
Paulista, bi Carioca, tetra 
Brasileira, bi Sul-Ameri-
cana e bi Mundial.
 A jornalista Carol 
Barcellos encerrou as pa-
lestras da Flai. Ela contou 
um pouco da experiência 
que teve a frente de pro-
grama de tv onde viveu 
muitas aventuras. O con-
vite para o programa sur-
giu depois de uma matéria 
em uma maratona no Polo 
Norte. Pediram a ela para 
fazer um pequeno percurso 
para sentir todas as condi-
ções (físicas, climáticas e 
emocionais) que os atletas 
iriam sentir. Determinada, 
ela fez o percurso todo. A 
partir daí viveu grandes 
aventuras como marato-
nas, escaladas, mergulhos 
em altas profundidades e 
até enfrentou um terremo-
to no Nepal.

Via Vale promove “Aulão” 
gratuito de Muay Thai

 Com intuito de es-
timular a prática de exer-
cícios físicos e a valorizar 
atividades que promovam 
a saúde e o bem-estar, o 
Via Vale Garden Shopping 
oferece nos dias 15, 16 e 
17, um “aulão” gratuito de 
Muay Thai. A ação é fru-
to de uma parceria entre 
o shopping e o professor 
Artur Vidal, que apresen-
tará aos participantes as 
técnicas dessa arte marcial 
que tem foco no respeito e 
disciplina. 
 Além de conhecer 
um pouco mais sobre a 
história e os movimentos 
do Muay Thai, quem parti-
cipar poderá sentir in loco 
as vantagens da luta. Os 

benefícios não se limitam 
aos lutadores profissionais 
e proporcionam conside-
rável desenvolvimento 
na aptidão física, elevada 
queima calórica graças à 
aceleração natural do me-
tabolismo nos treinos, me-
lhoria no sistema imunoló-
gico, entre outras.
 Para quem se in-
teressou em aprender um 
pouco mais sobre a moda-
lidade, basta comparecer 
ao Via Vale nos horários 
programados, vestindo 
roupas leves e confortá-
veis. Vale lembrar que a 
idade mínima para partici-
par é de 6 anos!
 Muay Thai
 Originária da Tai-

lândia, Muay Thai é uma 
luta conhecida como a 
arte das “oito armas”, pois 
é caracterizada pelo uso 
combinado de punhos, co-
tovelos, joelhos, canelas 
e pés, e associada a uma 
boa preparação física que 
a torna uma luta de contato 
total muito eficiente.
 Serviço:
 Aulas gratuitas de 
Muay Thai
 Horário: 15/07 - 
sexta-feira às 20h
 16/07 - sábado às 
18h
 17/07 - domingo às 
16h
 Local: Praça de 
eventos do Via Vale Gar-
den Shopping

Emprega São Paulo/ Mais 
Emprego oferece 4.395  

vagas no Estado
 O programa Em-
prega São Paulo/Mais 
Emprego, agência de  
empregos pública e gratui-
ta gerenciada pela Secreta-
ria do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE), oferece nesta se-
mana 4.395 oportunidades 
em todo o Estado de São 
Paulo.
 Entre as mais 
ofertadas estão às oportu-
nidades para auxiliar de  
limpeza, auxiliar de pro-
dução, atendente de loja, 
costureiro(a), corretor de 
imóveis estoquista, me-
cânico, operador de cai-
xa, pedreiro, recepcionis-
ta, soldador, operador de  

telemarketing e vendedor.
 Aprendiz Paulista
 Programa coorde-
nado pela SERT, para pro-
mover a vivência e inserir 
os alunos dos cursos técni-
cos do Centro Paula Souza 
(ETECs) no mercado de 
trabalho, divulga nessa se-
mana 103 vagas.
 Entre os destaques, 
estão  vagas para o curso 
de administração, secreta-
riado e outras oportunida-
des .
 Como se cadastrar
 Para ter acesso às 
vagas e aos programas de 
qualificação da SERT, bas-
ta acessar o site www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br, 
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados.  

 Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Traba-
lho.
 Emprega São Pau-
lo                                                                
 Desde a implanta-
ção do Emprega São Pau-
lo, em agosto de 2008, o 
programa recolocou no 
mercado de trabalho mais 
de 700 mil trabalhadores. 
O sistema conta com um 
banco de 3,5 milhões de 
currículos cadastrados.
 Para mais informa-
ções sobre o Emprega São 
Paulo/Mais Emprego e ou-
tras ações da SERT, acesse:  
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br.


