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A GAzetA dos Municípios

Taubaté Shopping
recebe 2ª edição

da Beer Run

	 Após	o	fim	das	ins-
crições,	 evento	 deve	 reu-
nir	 800	 pessoas	 para	 uma	
noite	de	esporte,	cerveja	e	
lazer	
	 Um	 dia	 diferente	
está	 chegando	 à	 cidade.	
No	sábado	(20),	às	19h,	o	
Taubaté	Shopping,	em	par-
ceria	com	a	XTry	Marke-
ting	 e	 Eventos,	 traz	 pelo	
segundo	 ano	 consecutivo	
uma	 ideia	 diferente	 e	 que	
une	 três	 grandes	 paixões	
do	brasileiro:	cerveja,	mú-
sica	e	esporte.	Trata-se	da	
Beer	Run	Night,	uma	pro-
va	 de	 corrida	 que	 aconte-
cerá	no	estacionamento	do	
shopping	e	que	tem	como	
intuito	 promover	 um	 dia	
de	diversão	ao	público.	
	 Incentivar	 a	 saúde	
e	 o	 esporte	 é	 fundamen-
tal	nos	dias	de	hoje.	Mas,	
além	 disso,	 a	 Beer	 Run	 

Night	 vem	 com	 um	 dife-
rencial	que	atrai	mais	ain-
da	 as	 pessoas:	 a	 cerveja.	
Serão	distribuídos	180	ml	
de	Madalena	antes	da	 lar-
gada	 e	 400	 ml	 com	 uma	
caneca	personalizada	após	
o	 término	da	prova.	Tam-
bém	 acontecerá	 uma	 pe-
quena	feira	sobre	a	história	
e	 curiosidades	 da	 bebida,	
que	 será	 armazenada	 em	
Kombis	 estilizadas	 e	mo-
dificadas	para	 se	 transfor-
marem	 em	 grandes	 barris	
de	chopp.	
	 Atrativos	 não	 fal-
tarão	 no	 dia,	 com	 oito	
Harley	 Davidson	 fazendo	
a	 abertura	 da	 prova	 e	 um	
show	 de	 duas	 horas	 da	
banda	Bellator	Rock	após	
o	fim	da	corrida.	O	evento	
contará	com	média	de	800	
pessoas,	 sendo	 cerca	 de	
500	atletas.	

	 Taubaté	Shopping
Com	uma	 área	 construída	
de	mais	de	42	mil	metros	
quadrados	 e	 um	 público	
anual	 de	 mais	 1	 milhão	
de	 pessoas,	 o	 Taubaté	 
Shopping	está	há	26	anos	
na	 região	 e	 gera	 cerca	 de	
3	 mil	 empregos	 diretos	 e	 
indiretos.	 Sua	 infraestru-
tura	 inclui	 200	 lojas	 saté-
lites,	 nove	 lojas	 âncoras,	
três	megalojas,	cinco	salas	
de	cinema	da	rede	Movie-
com	(três	delas	com	tecno-
logia	Moviecom	X),	boli-
che,	a	mais	completa	praça	
de	 alimentação	 da	 região,	
supermercado,	 academia,	
faculdade	 e	 mais	 de	 mil	
vagas	 de	 estacionamen-
to.	 Inaugurado	 em	 9	 de	 
novembro	 de	 1989,	
o	 empreendimento	 é	 
administrado	 pela	 AD	
Shopping.

Via Vale recebe  
Escolinha de Tênis do 

Guga Kuerten 

Aulas de informática para 
idosos tem  inscrições

abertas em Caragua

	 Ação	 acontece	
neste	 final	 de	 semana	 e	 é	
direcionado	 para	 crianças	
até	10	anos
	 Neste	 final	 de	 se-
mana,	 o	Via	Vale	 Garden	
Shopping	recebe	uma	ação	
especial.	Sempre	apoiador	
do	 esporte,	 o	 empreendi-
mento	desta	vez	vai	abor-
dar	 os	 fundamentos	 do	
Tênis,	esporte	que	ganhou	
mais	repercussão	nacional	
por	volta	dos	anos	2000.
	 Gustavo	 Kuerten	
foi	 o	 tenista	 responsável	
pela	 fama	 da	 modalidade	
no	 Brasil,	 após	 conquis-
tas	 em	 grandes	 campeo-

	 O	 Centro	 Integra-
do	 de	 Atenção	 à	 Pessoa	
com	Deficiência	e	ao	Ido-
so	 (CIAPI)	 está	 com	 ins-
crições	abertas	para	as	au-
las	de	informática	e	de	uso	
de	 celular	 para	 idosos.	A	
nova	turma	terá	início	em	
setembro.
	 As	 aulas	 são	 mi-
nistradas	 pela	 professora	
Beatriz,	 todos	os	dias.	Às	
segundas	 e	 quartas-feiras,	
das	 8hrs	 às	 10hrs;	 segun-
das	 e	 quartas,	 das	 13hrs	
às	15hrs;	 terças	e	quintas,	
das	 8hrs	 às	 10hrs;	 e	 ter-
ças	e	quintas,	das	13hrs	às	
15hrs.	 Já	 as	 aulas	 de	 ce-
lular	 serão	ministradas	 às	

natos.	 Nos	 dias	 19,	 20	 e	
21,	 o	 Garden	 recebe	 um	
de	 seus	projetos	mais	 im-
portantes:	 a	 Escolinha	 de	
Tênis	do	Guga.	O	objetivo	
é	 promover	 a	 iniciação	 e	
o	 desenvolvimento	do	 es-
porte	 para	 crianças	 de	 5	
a	 10	 anos	 de	 idade,	 uma	
vez	 que,	 nesta	 faixa	 etá-
ria,	 reside	 o	maior	 poten-
cial	 de	 desenvolvimento	
do	talento	da	criança	e	da	
aquisição	 de	 habilidades	 
motoras,	cognitivas	e	afe-
tivas	para	a	prática	do	es-
porte.
	 Duas	mini-quadras	
de	 tênis	 serão	 montadas	

terças	 e	 quintas,	 das	 15h	
às	16h	e	às	sextas,	das	14h	
às	15h.
	 Pessoas	com	idade	
acima	de	60	anos	já	podem	
fazer	 a	 inscrição	 no	CIA-
PI,	 que	 fica	 na	Av.	 Jorge	
Burihan,	30	–	Jd.	Jaqueira.	
Mais	 informações	 podem	
ser	 obtidas	 pelo	 telefone	
3886-3131.
	 Nas	 aulas,	 os	 alu-
nos	 aprendem	 a	 usar	 o	
celular;	e	nas	de	 informá-
tica,	a	navegar	na	internet,	
os	 componentes	 presen-
tes	 no	 computador	 e	 suas	
funcionalidades	como,	por	
exemplo,	Microsoft	Word.	
A	 finalidade	 é	 trabalhar	 a	

próximo	 ao	Walmart	 para	
quem	 se	 interessa	 em	 co-
nhecer	 os	 movimentos,	
regras	e	jogadas.	O	espaço	
disponibiliza	material	ade-
quado	 e	 monitores.	 Para	
participar	 basta	 compa-
recer	 ao	 local	 das	 15h	 às	
19h.	A	ação	é	gratuita.
	 SERVIÇO
Escolinha	 de	 Tênis	 do	
Guga
DATA:	 19,	 20	 e	 21	 de	
agosto	 (sexta,	 sábado	 e	
domingo)
HORÁRIO:	 das	 15h	 às	
19h
LOCAL:	Próximo	ao	Wal-
mart

criatividade	 e	 capacidade	
intelectual	 para	 facilitar	 o	
dia-a-dia	do	aluno.		
	 O	mundo	está	cada	
dia	mais	digital,	todos	que-
rem	 estar	 incluídos	 nesta	
nova	era.	E	no	CIAPI	essa	
inclusão	é	possível.	As	au-
las	já	acontecem	no	CIAPI	
com	outras	turmas	de	alu-
nos	acima	de	60	anos.
		 A	aluna	Maria	Nu-
nes,	de	71	anos,	está	mui-
to	 contente	 em	 participar.	
“Gosto	 muito	 das	 aulas,	
antes	 eu	 não	 sabia	 nada	
de	 informática	 e	 agora	
estou	 aprendendo	 e	 gos-
tando	muito.	É	um	mundo	
novo”,	declarou.	

Prefeitura de São José abre 
inscrições paraprofessores 

eventuais por prazo  
determinado

A	 Prefeitura	 de	 São	 José	
dos	 Campos	 está	 com	
inscrições	 abertas	 para	 o	
processo	seletivo	que	visa	
a	contratação	de	professo-
res	por	prazo	determinado	
e	 eventuais.	As	 inscrições	
estarão	 disponíveis	 até	 as	
17h	do	dia	2	de	 setembro	
de	2016.
Para	 a	 Educação	 Infantil	
ou	 anos	 iniciais	 do	 Ensi-
no	Fundamental	 (1º	 ao	 5º	
ano),	os	candidatos	devem	
ter	 formação	 em	 curso	
normal	 superior	 ou	 licen-
ciatura	 plena	 em	 Pedago-
gia	 e	 habilitação	 em	 edu-
cação	 infantil	 e/ou	 ensino	

fundamental,	ou	ainda	es-
tudantes	 de	 licenciatura	
plena	 que	 irão	 concluir	 o	
curso	até	julho	de	2017.
Para	os	 anos	finais	 (6º	 ao	
9º	ano)	do	Ensino	Funda-
mental,	 os	 candidatos	 de-
vem	 seguir	 as	 normas	 do	
edital	 que	 está	 disponível	
no	 site	 da	 Prefeitura.	 Os	
documentos	 pessoais	 se-
rão	apresentados	no	ato	da	
contratação.
Os	 candidatos	 que	 pos-
suem	tempo	de	experiência	
profissional	no	Magistério	
Público	e/ou	Particular	de-
verão	entregar	documento	
comprobatório	 em	 uma	

das	22	escolas	sedes	regio-
nalizadas,	 de	 acordo	 com	
o	edital.
A	 classificação	 provisó-
ria	 será	 publicada	 no	 site	
da	Prefeitura	em	7	de	no-
vembro	e	a	definitiva	em	5	
de	dezembro	de	2016.	Os	
professores	 classificados	
serão	contratados	de	acor-
do	com	a	demanda	da	Se-
cretaria	de	Educação	para	
o	ano	letivo	de	2017.
Todas	 as	 informações	 es-
tão	 disponíveis	 na	 página	
da	Secretaria	de	Educação,	
no	site	oficial	da	Prefeitu-
ra,	na	aba	de	serviços,	em	
processos	seletivos.
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Curiosidades

Pelo	dia	em	que	você	nasceu,	o	que	você	é?

Dia	1...	Exigente
Dia	2...	Teimoso	(a)
Dia	3...	Perfeccionista
Dia	4...	Divertido	(a)
Dia	5...	Tolerante
Dia	6...	Apaixonado	(a)
Dia	7...	Desconfiado	(a)
Dia	8...	Romântico	(a)
Dia	9...	Calmo	(a)
Dia	10...	Hilário	(a)
Dia	11...	Sonhador	(a)
Dia	12...	Simpático	(a)
Dia	13...	Ciumento	(a)
Dia	14...	Paquerador	(a)
Dia	15...	Impaciente
Dia	16...	Corajoso	(a)
Dia	17...	Carinhoso	(a)
Dia	18...	Simples
Dia	19...	Sincero	(a)
Dia	20...	Esquecido	(a)
Dia	21...	Tímido	(a)
Dia	22...	Caprichoso	(a)
Dia	23...	Vaidoso	(a)
Dia	24...	Lutador	(a)
Dia	25...	Observador	(a)
Dia	26...	Desastroso	(a)
Dia	27...	Amável
Dia	28...	Criativo	(a)
Dia	29...	Líder
Dia	30...	Namorador	(a)
Dia	31...	Dominador	(a)
 
Humor

Uma	loira	entra	numa	loja	e	pergunta:
-	Quanto	custa	essa	televisão?
E	o	atendente	responde:
-	Nós	não	vendemos	nada	para	loiras.
Passando	alguns	dias,	ela	volta	com	uma	peruca	preta	e	diz:
-	Moço,	quanto	custa	essa	televisão?
E	o	empregado,	novamente	diz:
-	Não	vendemos	nada	para	loiras.
Ela	fica	aborrecida	e	pergunta:
-	Como	é	que	o	senhor	descobriu	que	eu	sou	loira?
-	É	porque	isso	não	é	televisão.	Isso	é	um	forno	de	microondas.
***
Uma	loira	entra	numa	livraria	e	foi	direta	à	secção	de	livros	de	auto-ajuda	e	logo	
encontra	um	livro	com	um	título	que	lhe	agradou	muito:	“Resolva	todos	os	seus	
problemas”,	era	o	título	do	livro.	Como	ainda	estava	em	dúvida,	perguntou	ao	bal-
conista:
-	Por	favor,	moço,	este	livro	resolve	todos	os	meus	problemas?
-	Todos	eu	acho	que	não.	Digamos	que	ele	resolva	a	metade	dos	seus	problemas.
E	ela	muito	inteligente,	logo	acrescentou:
-	Bem,	sendo	assim,	então	eu	vou	levar	dois!
***
O	sujeito	entra	em	casa	completamente	louco,	agarra	a	mulher	pelos	braços	e	bem	
furioso	grita:
-	Você	vai	ter	que	me	explicar	o	que	é	que	a	sua	fotografia	está	fazendo	no	painel	da	
agência	matrimonial,	diz?
-	Ah!	Querido!	É	que	no	mês	passado	você	esteve	tão	doentinho,	você	lembra?

Mensagens

Toda	vez	que	você	praticar	um	ato,	mesmo	que	seja	pequenino,	com	um	bom	pen-
samento,	você	o	preenche	de	uma	energia	que	beneficiará	você	de	uma	forma	ou	
de	outra,	mais	adiante.	Mas	se	o	fizer	no	sentido	do	mal,	esse	mal,	por	ele	retido,	se	
voltará	contra	você,	mais	cedo	ou	mais	tarde.	Tenha	equilíbrio	e	orientação.	Faça	
tudo	com	sentido	nobre,	bondade,	esperança,	beleza,	alegria	a	fim	de	receber	essas	
mesmas	coisas	de	volta	na	vida,	o	que	ocorrerá	no	momento	que	delas	mais	neces-
sitar.	No	chão,	como	na	vida,	colhe-se	o	que	se	planta,	Todo	bem	ou	todo	mal	que	
você	faz	para	os	outros,	acredite,	você	estará	fazendo	para	você	mesmo.	
***
A	felicidade	vem	do	íntimo,	não	depende	de	fatores	externos	ou	de	outras	pessoas,	
nós	nos	tornamos	vulneráveis	e	poderemos	ser	facilmente	ferido	quando	os	nossos	
sentimentos,	segurança	e	felicidade	dependem	do	comportamento	e	ações	de	ou-
tras	pessoas.	Nunca	transfira	seu	poder	pra	ninguém.	Tente	não	se	apegar	a	coisas	
porque	no	mundo	aprendemos	por	meio	de	relacionamentos,	não	de	coisas.	Todos	
nós	sabemos	que	não	poderemos	levar	nada	conosco	quando	deixarmos	este	mundo
***
Muito	do	que	lhe	foi	ensinado	já	foi,	um	dia,	a	visão	radical	de	indivíduos	que	tive-
ram	a	coragem	de	acreditar	o	que	sua	mente	e	seu	coração	diziam	era	verdadeiro,	
ao	invés	de	aceitar	as	crenças	comuns	de	sua	época.	Isto	é	de	forma	básica	a	única	
coragem	exigida	de	nós:	 ter	coragem	para	o	mais	estranho,	mais	singular	e	mais	
inesquecível	que	possamos	encontrar.

Pensamentos,	provérbios	e	citações

Em	política	tudo	é	possível,	exceto	deixar-se	surpreender.

Se	casamento	fosse	bom	não	precisava	existir	o	divórcio.

Confiança	não	se	impõe,	confiança	conquista-se.

O	dia	de	amanhã	ainda	ninguém	usou	e	ele	pode	ser	seu.
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Guaratinguetá realiza
17ª Festa Italiana da
Colônia do Piagui

Guaratinguetá	 prepara	
para	o	próximo	mês	 a	 re-
alização	 da	 Festa	 da	 Co-
lônia	Italiana	do	Piagui.	O	
evento	 terá	 programação	
distribuída	 nos	 períodos	
de	15	a	18	e	de	21	a	25	de	
setembro.	A	iniciativa	é	da	
Secretaria	 Municipal	 de	
Turismo	e	integra	o	calen-
dário	 turístico	 do	municí-
pio.

	 A	festa	está	na	sua	
17ª	Edição	e	é	organizada	
pelo	Consulado	Italiano	de	
Guaratinguetá	e	pela	Paró-
quia	Nossa	Senhora	de	Fá-
tima.	As	atividades	e	atra-
ções	 serão	 oferecidas	 as	
quintas	e	sextas	feiras,	das	
19h	às	24h	e	aos	sábados	e	
domingos,	das	11h	às	24h.
	 A	 programação	
litúrgica	 é	 um	 dos	 prin-

cipais	 destaques,	 com	 a	
exaltação	 religiosa	 em	
louvor	 à	 São	 Francisco,	
santo	 padroeiro	 da	 Itália. 
	 A	 celebração	 da	
missa	será	no	dia	25	de	se-
tembro,	às	11h.	Como	par-
te	da	solenidade,	haverá	o	
hasteamento	de	bandeiras.
	 Quanto	à	gastrono-
mia,	 e	 como	 não	 poderia	
deixar	 de	 ser,	 a	 festa	 terá	
como	atrativo	a	tradicional	
comida	 italiana	 diversas	
barracas	típicas,	shows	re-
gionais	de	músicas	e	dan-
ças	 italianas	 e	 atividades	
artesanais.	Também	have-
rá	parque	infantil.
	 O	evento	celebra	a	
imigração	italiana	e	a	fixa-
ção	de	muitas	 famílias	no	
bairro	 da	Colônia	 do	Pia-
gui,	com	importante	refle-
xo	 na	 cultura	 e	 economia	
do	município.	
	 A	entrada	é	franca.	

FundArt divulga a programação 
do 11º Festival de Cultura

Popular – Caiçarada
O	 evento	 acontece	 de	 26	
a	 28	 de	 agosto	 na	 Ilha	
dos	Pescadores	 e	 tem	por	
objetivo	 promover	 uma	
reflexão	 sobre	 a	 situação	
cultural	 e	 socioambiental	
das	comunidades	caiçaras,	
e	 principalmente,	 mos-
trar	 a	 beleza	 e	 a	 riqueza	
das	 culturas	 tradicionais	
da	região.	O	festival	é	re-
alizado	 pela	 FundArt	 em	
parceria	 com	 a	 Colônia	
de	Pescadores	Z10,	e	con-
ta	 com	 apoio	 cultural	 da	
Associação	 Comercial	 de	
Ubatuba,	 AARCCA,	 	 O	
Limoeiro,	Patto	Loko,	Pis-
tache	 Gelateria,	 Pizzaria	
São	 Paulo,	 Projeto	Tamar	
e	Wizard	Idiomas.

A	 programação	 do	 even-
to	 conta	 com	 diversas	
atrações,	 como	 a	 corrida	
de	 canoas,	 o	 Encontro	 de	
Contação	de	Causos	“João	
de	Souza”,	torneio	de	tru-
co,	 além	 de	 barracas	 de	
comidas	típicas	e	apresen-
tações	 de	 grupos	 de	 cul-
tura	 tradicional	da	 região,	
encerrando	 com	 o	 já	 tra-
dicional	 Festival	 de	Viola	
“João	Alegre”.
Festival	 de	 Viola	 “João	
Alegre”.
Como	parte	da	programa-
ção,	a	FundArt	realiza	 to-
dos	 os	 anos	 o	Festival	 de	
Viola	 “João	Alegre”,	 que	
tem	 como	 finalidade	 pro-
mover	 a	 criação	 musical	

e	 artística,	 proporcionan-
do	aos	violeiros	da	região	
e	 ao	 público	 presente	 um	
belo	encontro	de	harmonia	
e	muita	música.
As	 inscrições	 podem	
ser	 feitas	 até	 o	 dia	 22	 de	
agosto	 na	 sede	 adminis-
trativa	 da	 FundArt,	 via	
e-mail	 ou	 pelos	 correios.	 
O	festival	premiará	a	me-
lhor	 música	 inédita	 e	 os	
três	 melhores	 intérpretes	
com	performances	solo	ou	
em	dupla.
O	 regulamento	 comple-
to	 pode	 ser	 conferido	 no	
edital	no	site	da	FundArt	e	
mais	 informações	 podem	
ser	 obtidas	 pelo	 telefone	
(12)	3833-7000.

26	de	agosto	–	sexta-feira
12h	–	Almoço	Caiçara
19h	–	Abertura	Oficial
19h30	–	Maracatu	Itaomi
20h30	–	Ostinho	Garcez
22h	–	Anderson	Leon

27	de	agosto	–	sábado
12h	–	Almoço	Caiçara
14h	–	Orgulho	Caipira	de	Lagoinha
15h	–	Grupo	“Ô	de	Casa”
16h	–	Encontro	de	Contação	de	Causos	“João	de	Souza”
17h	–	Encontro	de	Congadas	“Ney	Martins”

Grupo	Cultura	e	Identidade	de	Catuçaba
Congada	de	São	Benedito	do	Sertão	do	Puruba
Congada	 de	 São	Benedito	 e	Nossa	 Senhora	 da	Conceição	
de	Lagoinha
20h	–	Cantamar
22h	–	Praiera
28	de	agosto	–	domingo
09h	–	Corrida	de	Canoas	e	soltura	de	tartarugas	pelo	Projeto	
Tamar
12h	–	Almoço	Caiçara
15h	–	Fandango	Caiçara	de	Ubatuba
16h	–	O	Grito	de	Maria
17h	–	Concertada
19h	–	Festival	de	Viola	“João	Alegre”

Confira programação completa do evento
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A carta de Dilma

Uma lição dessa Olimpíada

Fundo Social de São José 
abre 120 vagas para

turmas de panificação

Previsão de crescimento 
do PIB em 2017 sobe

de 1,2% para 1,6%

Por	Célio	Pezza.	 	Dilma	di-
vulgou	 nesta	 3ª.	 feira,	 uma	
patética	 carta	 ao	 Senado	 e	
ao	 povo	 brasileiro,	 escrita	
em	 conjunto	 com	 seus	 con-
selheiros	políticos,	Lula,	Ri-
cardo	Berzoini,	 Jaques	Vag-
ner	e	José	Eduardo	Cardoso.	
Na	carta,	ela	 repete	os	mes-
mos	 mantras	 já	 conhecidos	
por	 todos:	 que	 é	 inocente,	
que	 é	 vítima	de	 um	golpe	 e	
que	preservá-la	na	presidên-
cia	 significa	 preservar	 a	 de-
mocracia.	Fora	isso,	lembrou	
o	 seu	 passado	 de	 heroína	
contra	a	ditadura	e	disse	ser	
a	favor	de	um	plebiscito	so-
bre	a	realização	de	uma	nova	
eleição,	 o	 que	 é	 inconstitu-
cional,	visto	que	não	houve	a	
renúncia	de	seu	vice,	Michel	
Temer.	
Além	disso,	foi	infeliz	quan-
do	 não	 reconheceu	 a	 legiti-
midade	 do	 Senado,	 dizendo	
que	 um	 afastamento	 pelos	
senadores,	 seria	 um	 golpe	
seguido	 de	 eleição	 indireta.	
Dilma	teve	sua	chance	de	de-
fesa	 perante	 o	 Senado,	 mas	
não	 compareceu	 e	 enviou	
seu	advogado,	José	Eduardo	
Cardoso,	 que	 usou	 os	 mes-
mos	argumentos.	Agora,	vem	
com	essa	mesma	ladainha	de	
golpe,	como	se	os	votos	que	
teve,	 dessem	 permissão	 vi-
talícia	 para	 afundar	 o	 nosso	
país.	
Dilma	está	alienada	da	reali-
dade.	Ela	sabe	que	o	impea-
chment	é	inevitável,	e	o	me-
lhor	que	ela	teria	a	fazer	seria	
apresentar	 sua	 renúncia.	Ela	
não	 reconhece	 a	 legitimida-
de	do	Senado	e	age	como	se	
estivesse	 em	 uma	 ditadura	
qualquer.	Ela	e	Lula	despre-
zam	as	instituições	democrá-
ticas,	mas	é	essa	democracia	
quem	 os	 está	 afastando	 da	
vida	pública.	No	futuro,	Lula	
poderá	ser	lembrado	como	o	
pai	do	Mensalão	e	do	Petro-
lão	e	Dilma,	como	a	sua	dis-
cípula,	que	mergulhou	o	país	

*Cristiano	Parente	Os	jogos	
estão	acontecendo	e	muitos	
ídolos	 que	 marcaram	 sua	
história	no	esporte	brasilei-
ro	 não	 conseguiram	 bons	
resultados	 na	 Olimpíada	
do	 Rio.	 Alguns,	 inclusive,	
disseram	 não	 mais	 parti-
cipar	 dos	 próximos	 Jogos	
Olímpicos,	 como	 o	 judoca	
Tiago	Camilo	e	a	saltadora	
Fabiana	Murer.	A	participa-
ção	 nos	 esportes,	 indepen-
dentemente	 de	 resultado,	 é	
sempre	 interessante	 como	
aprendizado,	 troca	 de	 ex-
periências	e	cultura.	Entre-
tanto,	 quem	 faz	 dessa	 área	
a	 sua	 profissão,	 tem	 como	
objetivo	 final	 alcançar	 seu	
melhor	 rendimento,	 se	 su-
perar	e,	na	maioria	dos	ca-
sos,	lutar	por	medalhas	e	tí-
tulos.	Se	para	o	público,	ver	
a	vitória	sempre	é	mais	 in-
teressante	e	prazeroso,	para	
os	 atletas	 profissionais,	 a	
conquista	 desses	 status	 faz	
parte	de	 suas	vidas	de	ma-
neira	muito	diferente.	Essa	
relação	 alcança	 padrões	
emocionais	inimagináveis.
Ao	 assistirmos	 alguns	 paí-
ses	 ganhar	 continuamente	
diversas	 medalhas	 ao	 lon-
go	 de	 anos	 de	 história	 e,	
do	outro	lado,	percebermos	
claramente	que	o	Brasil	não	
consegue	 alcançar	 desem-
penho	 sequer	 comparável,	
o	 que	 nos	 passa	 na	 mente	
é	 que	 temos	 um	 modelo	
esportivo	 falido,	 que	 de-
pende	muito	mais	 da	 sorte	
e	 do	 sacrifício	 do	 que	 da	
competência.	Os	atletas	que	
representam	 o	 nosso	 país	
e	 que	 conseguem	 chegar	
às	 medalhas	 são	 absoluta-
mente	 heróis,	 pois	 partem	
de	 condições	 amplamente	
desfavoráveis	 e	 chegam	ao	
topo	 contra	 tudo	 e	 contra	
todos.	 Arthur	 Zanetti,	 que	
por	muitos	anos	treinou	em	
equipamentos	caseiros	para	
se	 tornar	medalhista,	 é	 um	
grande	 exemplo	 entre	 tan-
tos	 outros.	 Qual,	 então,	 é	
o	 caminho?	 Copiar	 quais	
modelos?	 O	 americano,	
que	 gera	 centenas	 de	 cam-
peões	 e,	 como	 efeito	 cola-
teral,	 uma	 população	 com	
60%	 de	 obesos;	 o	 russo,	
que	usa	o	esporte	como	po-
lítica	e	cria	mecanismos	de	
doping	para	alcance	dos	re-

O	Fundo	Social	de	Solida-
riedade	 	 de	 São	 José	 dos	
Campos	 está	 com	 inscri-
ções	 abertas	 para	 o	 curso	
de	 panificação.	 O	 projeto	
é	coordenado	pelo	FSS	do	
Estado	de	São	Paulo	e	ofe-
rece	 120	 vagas,	 distribuí-
das	em	seis	turmas.	
Com	duração	de	10	horas,	
as	 aulas	 são	 divididas	 em	
três	dias.	As	aulas	ocorre-
rão	 uma	 vez	 por	 semana	
de	segunda	a	quinta-feira,	

Com	 o	 momento	 sinali-
zando	 fortes	 expectativas	
para	 o	 reaquecimento	 da	
economia,	 o	 presiden-
te	 interino	 Michel	 Temer	
projetou	para	2017	a	esti-
mativa	 de	 crescimento	do	
PIB	(Produto	Interno	Bru-
to),	de	1,2%	para	1,6%.	A	
afirmação	 é	 do	 secretário	
de	Política	Econômica	do	
Ministério	 da	 Fazenda,	
Carlos	Hamilton	Araújo.
De	acordo	com	Araújo,	so-
mente	durante	o	 envio	do	
projeto	 é	 que	 será	 conhe-

na	sua	pior	crise	econômica.	
O	Brasil	é	um	país	de	Ordem	
e	Progresso,	e	o	projeto	cri-
minoso	 de	 poder	 está	 mor-
rendo,	pela	vontade	popular,	
pela	voz	do	povo	nas	ruas	e	
pela	 ação	 irrepreensível	 da	
Justiça	 Federal	 e	 do	 incan-
sável	juiz	Sérgio	Moro	e	sua	
equipe.	
Isso	nos	dá	esperanças	de	um	
Brasil	melhor	para	nossos	fi-
lhos.	Precisamos	fortalecer	a	
Democracia	 em	 nosso	 país,	
pela	 condenação	 exemplar	
de	 políticos	 corruptos,	 que	
destruíram	nossa	economia	e	
nossos	sonhos.	A	nossa	pró-
xima	conquista	será	o	fim	do	
foro	privilegiado,	que	prote-
ge	 de	 forma	 imoral	 aqueles	
que	nos	roubam	e	ficam	im-
punes,	como	se	fossem	deu-
ses	e	habitassem	o	Olimpo.	
De	 acordo	 com	 a	 História,	
ditadores	 costumam	 não	 re-
conhecer	 a	 legitimidade	 de	
tribunais,	 como	 é	 o	 caso	 de	
Lula	e	Dilma.	Só	temos	uma	
pequena	 diferença:	 O	 Bra-
sil	 é	 uma	 democracia!	Aqui	
existem	 muitos	 homens	 li-
vres	e	de	bons	costumes,	que	
não	suportam	a	tirania	de	lí-
deres	populistas	e	corruptos.	
*Célio	 Pezza	 é	 colunista,	
escritor	 e	 autor	 de	 diversos	
livros,	 entre	 eles:	 As	 Sete	
Portas,	 Ariane,	 A	 Palavra	
Perdida	e	o	seu	mais	recente	
A	 Tumba	 do	Apóstolo.	 Sai-
ba	 mais	 em	 www.facebook.
com/celio.pezza	Sobre	Célio	
Pezza:	O	escritor	Célio	Pez-
za,	64	anos,	iniciou	a	carreira	
de	escritor	em	1999,	movido	
pela	vontade	de	levar	as	pes-
soas	a	repensarem	o	modelo	
de	vida	atual	dos	seres	huma-
nos.	Seus	livros	misturam	re-
alidade	e	suspense,	e	Celio	já	
tem	 8	 livros	 publicados,	 in-
clusive	no	exterior,	e	é	colu-
nista	colaborador	de	dezenas	
de	jornais	e	revistas	por	todo	
o	país.	Saiba	mais	em:	www.
facebook.com/celio.pezza	

sultados;	 o	modelo	 chinês,	
onde	 atletas	 com	 genética	
favorável	e	que	 ‘dão	sorte’	
são	colocados	no	ambiente	
esportivo	 com	 uma	 condi-
ção	de	vida	melhor	do	que	
poderiam	ter	em	outra	situ-
ação,	e	dão	a	vida	para	ali	se	
manterem	sobrevivendo;	ou	
o	 de	 alguns	 países	 africa-
nos,	que	 enxergam	a	única	
chance	 da	 vida,	 por	 exem-
plo,	 na	 corrida?	Na	 verda-
de,	nenhum	desses	modelos	
é	 convincente,	 tanto	 pe-
las	 interferências	 externas	
quanto	 pelos	 efeitos	 cola-
terais.	 Tão	 pouco	 o	 nosso	
modelo	 brasileiro,	 que	 en-
tre	 os	 países	 de	 proporção	
e	 população	 continentais,	
traz	 resultados	 bem	menos	
expressivos	 que	 Rússia,	
Canadá	 e	 Estados	 Unidos,	
entre	 outros.	 Imaginar	 que	
investir	no	esporte	é	obriga-
ção	 do	 governo	 é	 algo	 ab-
solutamente	equivocado.	O	
esporte	demanda	um	imen-
so	 investimento,	 com	 alto	
risco,	 e	quando	se	 imagina	
isso	na	mão	do	Estado	que	
é	 rígido,	 tem	 leis	 a	 serem	
cumpridas	e	inúmeras	prio-
ridades	 antes	 do	 esporte,	
dificilmente	tal	investimen-
to	 terá	 algum	 retorno.	 O	
lema	de	que	o	 esporte	 tem	
um	 retorno	 social	 impor-
tante	 também	é	 lendário,	 e	
serve	para	um	em	cada	450	
mil	brasileiros	em	média.	O	
esporte	é	para	poucos.	Mes-
mo	no	futebol,	que	é	o	prin-
cipal	 esporte	do	país,	onde	
temos	98%	dos	 atletas	que	
ganham	menos	de	dois	salá-
rios	mínimos.	Para	o	espor-
te	funcionar,	o	ideal	é	apro-
veitar	 um	 pouco	 de	 cada	
modelo	 que	 existe,	 além	
de	 considerar	 números	 e	 
resultados	 claros	 de	
mercado.	 Para	 isso,	
primeiro	 é	 funda-
mental	entender	qual	o	pro-
cesso	que	leva	ao	surgimen-
to	de	um	atleta	profissional.	 
Depois,	pensar	em	um	mo-
delo	 que	 atraia	 o	 mercado	
para	 poder	 vender	 e	 finan-
ciar	 o	 crescimento	 da	 mo-
dalidade.	Por	último,	pensar	
um	 processo	 de	 produção	
contínuo	 e	 infindável,	 sem	
focar	simplesmente	em	pro-
jetos	para	um	evento	espe-
cífico.	 É	 como	 pensar	 em	

nos	períodos	da	manhã	(8h	
às	 11h30)	 e	 tarde	 (13h	 às	
16h30),	na	sede	da	unida-
de	do	Campo	dos	Alemães	
(Rua	 Elpídio	 dos	 Santos,	
60).	 São	 15	 vagas	 para	
cada	turma.
De	 acordo	 com	 o	 FSS,	
não	 é	 necessário	 ter	 ex-
periência	 na	 área	 de	 pa-
nificação.	 Os	 alunos	 
aprenderão	 sete	 receitas:	
pão	de	água,	pão	de	 leite,	
pão	com	torresmo,	pão	in-

cido	o	reflexo	do	aumento	
do	crescimento	econômico	
na	 arrecadação	 do	 gover-
no.	Segundo	o	ministro,	se	
as	 receitas	 subirem	 mais	
que	 o	 esperado,	 a	 equi-
pe	 econômica	 do	 gover-
no	 não	 deverá	 aumentar	
impostos	 para	 o	 reforço	
do	 caixa	 no	 próximo	 ano	
e	 dessa	 forma,	 cumprir	 a	
meta	 de	 déficit	 primário.	
Déficit	primário	é	o	resul-
tado	negativo	entre	receita	
e	 gastos	 do	 governo,	 sem	
contar	o	pagamento	de	ju-

uma	 empresa,	 que	 almeja	
crescer	 e	 ganhar	 dinheiro,	
às	custas	de	trabalho,	inves-
timento,	geração	de	empre-
go,	comércio	e	 serviços.	O	
esporte	e	toda	sua	estrutura	
são	 feitos	para	gerar	 lucro,	
via	 marketing	 ou	 via	 fi-
nanceiro	 diretamente.	 Seus	
idealizadores	 pensam	 em	
ganhar	dinheiro	com	aquilo	
e,	para	tal,	é	preciso	ter	gen-
te	que	compre.	Então,	o	es-
porte	deve	ser	interessante	e	
valer	o	investimento.	E	isso	
se	consegue	o	transforman-
do	 em	 espetáculo,	 criando	
uma	estrutura	que	gere	no-
vos	 recursos	 (atletas),	 para	
seguir	 atrativo	 e	 conseguir	
mais	 clientes.	 Esse	 pensa-
mento	 vai	 desde	 como	 se	
imaginam	as	regras	do	jogo	
até	 como	 criar	 momentos	
de	prazer	ao	redor	do	even-
to	e	de	sua	prática.	O	remo,	
na	Inglaterra,	é	um	exemplo	
desse	 processo.	 Por	 lá,	 as	
competições	 dessa	modali-
dade	são	eventos	de	disputa	
entre	 as	 universidades	 que	
geram	 status,	 rivalidade	 e	
são	 transformados	 em	 fes-
tas	e	megaeventos,	com	ga-
nhos	 revertidos	para	 todos.	
Os	 americanos	 comparti-
lham	da	mesma	lição.	Pen-
sam	 em	 espetáculos.	 Mu-
dam	os	 formatos	para	ficar	
mais	 comercial	 e	 ampliar	
a	 arrecadação,	 de	 forma	 a	
retroalimentar	 todo	o	siste-
ma.	Pensam	o	esporte	como	
empresa.	 Com	 mais	 recur-
sos,	 torna-se	 possível	 o	
desenvolvimento	 de	 atletas	
e	 de	 eventos,	 com	 melho-
res	 pagamentos,	 com	mais	
pessoas	atraídas	não	só	por	
‘consumir’	 aquela	 moda-
lidade	 como	 também	 por	
praticá-la.	 Este	 é	 o	 ponto	
técnico	 chave.	 Para	 desco-
brir	um	atleta	de	alto	nível,	
com	 qualidades	 exponen-
ciais	ao	ponto	de	algum	dia	 
chegar	 ao	 nível	 olímpico,	
uma	grande	massa	de	 atle-
tas	amadores	precisa	ser	ob-
servada.	 Entre	 eles,	 alguns	
despontam	 com	 caracterís-
ticas	 genéticas	 favoráveis,	
paixão	 pela	 modalidade,	
facilidade	 de	 entender	 a	
demanda	 do	 jogo	 e	 grau	
de	 maturidade	 ou	 aptidão	
compatível	 com	 o	 neces-
sário	 para,	 somente	 então,	

tegral,	 rosca	doce,	pão	de	
cebola.	 A	 formação	 tam-
bém	inclui	um	bolo	de	ar-
roz,	 ideal	 para	 quem	 tem	
intolerância	 a	 glúten,	 e	
pães	sem	lactose.
As	 inscrições	 terminam	
com	o	preenchimento	das	
vagas	 e	 podem	 ser	 feitas	
pelo	 telefone	 3903-4238.	
Os	interessados	devem	ser	
moradores	de	São	José	dos	
Campos	 e	 ter	 no	 mínimo	
16	anos.

ros)	que	em	2017	tem	um	
rombo	a	cobrir,	de	R$	139	
bilhões.
Araújo	 argumenta	 que	 as	
recentes	 melhorias	 nos	
indicadores	 financeiros	 e	
os	 sinais	 de	 recuperação	
da	economia	permitiram	à	
equipe	 econômica	 reajus-
tar	a	estimativa	de	cresci-
mento	para	o	próximo	ano.	
A	 aposta	 do	 secretário	 é	
que	o	país	volte	a	registrar	
crescimento	 econômico	 a	
partir	 do	 quarto	 trimestre	
deste	ano.

Cartório	do	Registro	Civil	de	Tremembé

Livro	D-	24,	FLS.	nº	46,	Termo	nº	6360
Faço	saber	que	pretendem	se	casar	WALTER	LOPES	DOS	SANTOS	e	VANIA	APARECI-
DA	CORRÊA,	aprensentando	os	documentos	necessário	exigidos	pelo	artigo	1.525,	incisos	
1,	3,	4	e	5	do	Código	Civil	Brasileiro.	Ele	é	natural	de	Taubaté	-	SP,	nascido	em	31	de	agosto	
de	1960,	de	profissão	funcionário	público	municipal,	de	estado	civil	divorciado,	residente	e	
domiciliado	na	Rua	Maria	da	Conceição	Oliveira,	nº	31,	fundos,	Residencial	Vargas,	nesta	
cidade,	filho	de	BASÍLIO	JOSÉ	DOS	SANTOS,	falecido	em	Taubaté/SP	na	data	de	24	de	
novembro	de	1986	e	de	MARIA	LOPES	DOS	SANTOS,	falecida	em	Tremembé/SP	na	data	
de	5	de	fevereiro	de	1997.	Ela	é	natural	de	Taubaté	-	SP,	nascida	em	27	de	maio	de	1974,	
de	 profissão	 do	 lar,	 de	 estado	 civil	 solteira,	 residente	 e	 domiciliada	 na	Rua	 José	Higino	
Siqueira,	nº	536,	Jardim	Santana,	nesta	cidade,	filha	de	JOSÉ	DANTINO	CORRÊA,	de	67	
anos,	nascido	na	data	de	20	de	agosto	de	1948	e	de	LEONIDIA	PEREIRA	CORRÊA,	de	58	
anos,	nascida	na	data	de	4	de	fevereiro	de	1958,	residentes	e	domiciliados	Tremembé/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	cópia	para	a	imprensa	local	desta	cidade.	

ser	 encaminhado	 para	 um	
programa	realmente	profis-
sional	de	preparação	e	trei-
namento.	Associado	 a	 essa	
seleção	natural,	um	progra-
ma	 paralelo	 de	 Educação	
Física	precisa	ser	disponibi-
lizado	para	os	outros	99,9%	
da	 população	 que	 não	 tem	
e	 nunca	 terá	 condições	 de	
chegar	ao	nível	competitivo	
do	 esporte,	 incluindo	 aulas	
na	escola	que	estimulem	as	
pessoas	 a	 entender	 o	 cor-
po	 e	 o	 exercício,	 para	 que	
se	 tornem	 adultos	 ativos,	
saudáveis,	 e	 apreciadores	
e	 consumidores	 do	 espor-
te	 profissional	 Trata-se	
de	 um	 plano	 de	 transfor-
mação	 da	 sociedade,	 que	
pode	 desenvolver	 e	 criar	
um	 mercado	 profissional	
absurdamente	 gigantesco,	
capaz	de	transformar	toda	a	
indústria	mundial,	pois	pas-
sa	pela	saúde,	alimentação,	
indústria	 têxtil,	 automoti-
va,	 etc.	 Pessoas	 com	 hábi-
tos	 saudáveis	 consomem	
outros	 produtos	 e	 serviços	
e	 podem	 mudar	 os	 rumos	
do	 planeta	 em	 relação	 in-
clusive	 ao	 meio	 ambiente.	
Entender	 o	 esporte	 como	
ele	é,	pensar	fora	da	caixa,	
fugindo	 de	 modelos	 como	
o	 de	 investimento	 estatal,	
ou	de	conceitos	como	o	de	
que	 o	 esporte	 tira	 as	 pes-
soas	 das	 drogas	 é	 o	 cami-
nho.	 Pensar	 uma	 indústria	
dos	 esportes	 trabalhando	
em	 paralelo	 com	 uma	 in-
dústria	da	Educação	Física,	 
dentro	e	fora	da	escola	e	da	
grade	 curricular	 pode	 mu-
dar	os	resultados	em	15	ou	
20	anos.	Fora	disso,	vamos	
passar	 outras	 frustrações	
por	 muitos	 e	 muitos	 anos,	
rezando	 e	 torcendo	 pelos	
nossos	 atletas	 extraterres-
tres	 que	 sofrem	 e	 comem	
o	pão	que	o	diabo	 amaçou	
para	nos	dar	algum	orgulho.	 
*Cristiano	 Parente	 é	 pro-
fessor	 e	 coach	 de	 educa-
ção	 física,	 eleito	 em	 2014	
o	 melhor	 personal	 trainer	
do	 mundo	 em	 concur-
so	 internacional	 promo-
vido	 pela	 Life	 Fitness.	 É	
CEO	da	Koatch	Academia,	 
do	World	Top	Trainers	Cer-
tification,	 primeira	 certifi-
cação	mundial	para	a	ativi-
dade	de	educador	físico.
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25ª Expo Aflord deve 
reunir 40 mil pessoas

A	25ª	Expo	Aflord,	 da	As-
sociação	 dos	 Floricultores	
da	Região	da	Via	Dutra,	co-
meça	 neste	 sábado	 (20/08)	
e	deve	reunir	40	mil	pesso-
as	em	seis	dias	de	evento,	a	
maioria	do	Vale	do	Paraíba,	
Alto	Tietê	e	Capital.	Nesta	
edição,	 serão	 relembradas	
as	25	decorações	que	mais	
chamaram	a	atenção	do	pú-
blico	durante	os	últimos	25	
anos.	A	exposição	de	flores	
será	realizada	em	três	finais	
de	 semana,	 aos	 sábados	 e	
domingos,	nos	dias	20,	21,	
27	e	28	de	agosto	e	em	3	e	
4	 de	 setembro,	 na	 sede	 da	
Aflord,	 na	 Avenida	 PL	 do	
Brasil,	s/nº,	km	4,5,	no	bair-
ro	Fazenda	Velha,	em	Aru-
já.	Entre	as	decorações	que	
serão	 resgatadas	 estão	 en-
feites	 como	 Dragão,	 retra-
tado	em	2006,	Roda	Gigan-
te,	 Papai	Noel,	Trem	Bala,	
entre	outros.	Tudo	isso	será	
enfeitado	 com	 mais	 de	 80	
espécies	 e	milhares	 de	 va-
sos	 de	 flores.	 “Todos	 os	
anos	 nós	 caprichamos	 na	
decoração,	mas	para	come-
morar	 os	 25	 anos	 o	 nosso	
empenho	 é	 ainda	 maior.	
Vamos	 ter	 também	 uma	

cachoeira	dentro	da	exposi-
ção”,	adianta	Eunice	Seiko,	
que	 coordena	 o	 pavilhão.	
Os	 visitantes	 da	 25ª	 Expo	
Aflord	também	poderá	con-
ferir	 mais	 de	 50	 atrações.	
Entre	 elas,	 apresentações	
de	 taikô,	 dança	 do	 ventre,	
dança	 russa,	 shows	 musi-
cais	e	outras.	Para	esta	edi-
ção,	a	atração	inédita	ficará	
por	conta	de	uma	das	mais	
tradicionais	danças	 japone-
sas,	 que	 será	 apresentada	
pelo	 grupo	 Fujima	 Ogura,	
composto	 por	 14	 crianças	
e	jovens,	entre	5	e	15	anos.	
“Será	 uma	 apresentação	
bastante	tradicional	e	repre-
sentativa,	com	trajes	típicos	
que	 retratam	 muito	 bem	 o	
Japão”,	 adiantou	 um	 dos	
apresentadores	do	evento	e	
integrante	 da	 Coordenação	
Artística,	 Paulo	 Miyagui.	
Além	do	grupo,	 outro	 des-
taque	 na	 25ª	 Expo	 Aflord	
será	 o	Awa	Odori,	 um	 dos	
grupos	 mais	 premiados	 da	
comunidade	japonesa.	“São	
mais	 de	 50	 integrantes.	 A	
apresentação	é	muito	boni-
ta.	Eles	já	receberam	vários	
prêmios	e	 já	 representaram	
o	Brasil	no	Japão”,	destaca	

Miyagui.	 A	 programação	
também	 inclui	 apresenta-
ções	de	taikô,	uma	das	mais	
aguardadas	 pelo	 público.	
Durante	 a	 Expo	 Aflord	 é	
possível	 adquirir	 boa	 par-
te	 das	 flores	 a	 preços	 bas-
tante	 acessíveis.	A	 ocasião	
também	 serve	 para	 que	 os	
produtores	 apresentem	 as	
novidades	 no	 cultivo	 das	
plantas.	 Estarão	 expostas	
desde	 as	 mais	 conhecidas	
até	 as	 mais	 raras,	 cultiva-
das	por	colecionadores.	No	
local,	 além	 da	 tradicional	
Praça	de	Alimentação	e	do	
Centro	 de	Negócios	 -	 com	
estandes	 de	 expositores,	
que	 comercializam	 artigos	
importados,	 alimentícios	 e	
ofertam	 serviços	 -	 a	 Expo	
Aflord	 contará	 ainda	 com	
um	 Espaço	 Cultural,	 onde	
o	 público	 poderá	 conferir	
e	adquirir	 livros	considera-
dos	best-sellers	da	literatura	
japonesa.	Por	meio	de	uma	
parceria	com	cinco	editoras,	
serão	 disponibilizados	 li-
vros	 premiados	 internacio-
nalmente.	 “Estamos	 con-
fiantes	 de	 que	 esta	 edição	
corresponderá	 à	 expectati-
va.	 São	 25	 anos,	 bodas	 de	
prata.	A	Expo	Aflord	é	uma	
das	 feiras	 mais	 prestigia-
das	do	Estado,	sinal	de	que	
o	 público	 é	 qualificado”,	
destaca	 Miyagui.	 Sobre	 a	
Expo	Aflord:	Foi	criada	em	
1989,	 pela	Associação	 dos	
Floricultores	 da	 Região	 da	
Via	 Dutra,	 para	 divulgar	 a	
produção	 dos	 floricultores	
associados	 do	Alto	 Tietê	 e	
do	Vale	do	Paraíba.

Meia Maratona
Ubatuba Runners

Inscrições	 ficam	 abertas	
até	 dia	 20	 de	 setembro	
para	provas	de	10k	e	5k	
A	 Prova	 de	 Corrida	 Pe-
destre	 Meia	 Maratona	 de	
10k	e	5k	Ubatuba	Runners	
acontece	no	dia	25	de	 se-
tembro	 na	 região	 central	
da	cidade.	A	largada	e	che-

gada	estão	previstas	para	a	
Praça	de	Eventos	e	as	ins-
crições	estão	abertas.
Até	 o	 dia	 5	 de	 setembro,	
o	 valor	 da	 inscrição	 é	 de	
R$	80.	Entre	o	dia	5	e	20	
de	setembro,	o	valor	salta	
para	R$	100.	Atletas	acima	
de	60	anos	não	pagam.

Para	 fazer	 sua	 inscrição,	
acesse	o	site	-	ubatubarun-
ners.com.br
Para	 obter	 mais	 informa-
ções,	 envie	 mensagem	
para	 esportes@ubatuba.
sp.gov.br	ou	entre	em	con-
tato	pelo	telefone	(0xx12)	
3833-3818.	

Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Fibria e Instituto Votorantim
apresentam

Marcelo Bratke 
e Camerata Brasil 

Céu           •           Terra           •           Mar
Claude Debussy – Heitor Villa-Lobos – Dorival Caymmi

Brasil P lural l l lBrasil P lural l l l
Música e Natureza em Concerto

PatrocínioProdução

YOYOGI 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Coordenação Realização

Turnê de Concertos Públicos e Encontros com o Maestro 
por 10 cidades do Estado de São Paulo 

Marcelo Bratke – piano
Sergio Elias – violino

Daniel Enache – violoncelo
Gabriela Deps – flauta

Franciany Mairink – clarinete
Whysley Madeira – percussão

Paraibuna 23/08
Encontro com o Maestro, 19h

Concerto público, 20h
Festa de Folclore – Igreja Matriz

Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes, 64

ENTRADA GRATUITA


