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A GAzetA dos Municípios

Shopping Pátio Pinda 
oferece programação 
variada para crianças

e adolescentes

Estudantes de Caraguá 
fazem Blitz Educativa 

no trânsito

“Bola de Sabão”, oficina 
para confecção de másca-
ras e percurso para cons-
cientização no trânsito são 
algumas das atividades 
No Shopping Pátio 
Pinda, setembro já é 

 Nessa semana, 
foi a vez dos alunos dos 
4º anos da EMEI/EMEF 
Prof. Jorge Passos (Jara-
guazinho) realizarem a 
blitz educativa, na Pra-
ça Dr. Cândido Mota, no 
Centro. A Blitz educativa 
faz parte da programação 
da Semana Nacional do 
Trânsito, já que no dia 25 
de setembro é o Dia Na-
cional do Trânsito.
Para assegurar um trânsi-
to mais pacífico, há qua-
tro anos a secretaria de 
Educação e de Trânsito 
de Caraguá firmaram uma 
parceria para educar os 
futuros motoristas. Nes-
se período, mais de 1.700 
alunos já passaram pelo 
programa Trânsito Legal, 
ministrado pelos agentes 
de trânsito Luciane Apare-
cida dos Santos e Rubem 
Delgado Barbosa Júnior.
 O projeto é voltado 
para alunos dos 4º anos, 
que passam por oito aulas, 
sete teóricas e uma prática, 
ministradas pelos dois ins-
trutores.

mês de comemorar o  
Dia das Crianças e, por 
isso, o empreendimen-
to está com uma pro-
gramação especial que 
promete agradar crian-
ças e adolescentes. Entre 

 Nas aulas teóricas 
os alunos aprendem so-
bre a importância de usar 
equipamento de segurança 
para carros e motos, o pa-
pel dos agentes de trânsi-
to, primeiros socorros em 
casos de acidentes, entre 
outros assuntos.
 Na aula prática, os 
estudantes vão para a rua 
e orientam os motoristas, 
motociclistas e pedestres. 
Em alguns casos, aplicam 
multas fictícias ou adver-
tem os condutores sobre 
procedimentos incorretos 
como dirigir sem cinto de 
segurança ou falando ao 
celular, atravessar fora da 
faixa, por exemplo.
Participaram 32 alunos, 
entre eles Vitória Letícia 
Venâncio Barti, 10 anos, e 
José Carlos de Andrade Jú-
nior, 9 anos, que abordaram 
e conversaram com alguns  
motoristas e pedes-
tres. A menina aler-
tou para que os pais  
sempre transportem os 
filhos no banco de trás e 
em cadeirinhas apropria-

as principais atividades 
está a “Bola de Sabão”,  
instalada na Praça de 
Eventos, e também uma 
minicidade para conscien-
tização de trânsito envol-
vendo a garotada.

das até os 7 anos e meio 
como manda a lei. Já o co-
lega José Carlos, 9 anos, 
explicou aos pedestre a 
importância de atravessar 
sempre na faixa para evitar 
acidentes.
Acidentes de trânsito são 
uma das principais cau-
sas de morte no mundo, 
vitimando 1,25 milhão de 
pessoas por ano, fora as 
que ficam com seqüelas ou 
algum tipo de deficiência.
 De acordo com re-
latório publicado em ou-
tubro do ano passado pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), desde 2009, 
o número de acidentes de 
trânsito no Brasil deu um 
salto de 19 por 100 mil ha-
bitantes para 23,4 por 100 
mil habitantes, o maior  
registro na América do 
Sul.
 As principais cau-
sas dos acidentes são a 
falta do uso de cinto de 
segurança, de capacete, 
excesso de velocidade e 
ingestão de bebida alcoó-
lica antes de dirigir.

Atletas de Caraguá  
disputam Mundial de 

Karatê no Japão

O Prefeito Antônio Carlos, 
junto com o secretário de 
Esporte Luiz Carlos De 
Mello Cardim, recebeu 
hoje na Secretaria de Tu-
rismo, os atletas Priscila 
Ribeiro e Everton Dou-
glas, de Caraguá, que dis-
putarão em outubro des-
te ano o “So-Kyokushin 
1st World Karate Cham-
pionship”, realizado no 
Japão.
Com data de embarque 
prevista para o próximo 
dia 16 de outubro, os jo-
vens estão arrumando as 
malas para a longa via-
gem. O Prefeito desejou 
boa sorte aos atletas, que 
compõe a delegação bra-
sileira.
Os treinos são realizados 
na infraestrutura cedida 
pela cidade, os atletas pre-
cisam se dividir entre os 
tatames e os livros, além 
de buscar apoio para a tão 
sonhada viagem.
Segundo o treinador Sen-
sei José Ribeiro, com uma 
rotina puxada, os atletas 
acreditam estarem pre-
parados para o Mundial. 
”Eles estão trabalhando 
duro para trazer bons re-
sultados ao Brasil”.
Conheça os atletas - Pris-
cila contou que iniciou seu 

treinamento com 5 anos de 
idade em uma academia 
perto de sua casa. Com 
o passar dos anos, foi se 
aprimorando, ganhan-
do campeonatos, e várias 
portas foram abertas a 
ela. “No começo foi difí-
cil conciliar a faculdade e 
os treinos”, disse a atleta 
que se divide com as res-
ponsabilidades diárias de 
trabalho, estudos e treinos.  
Atualmente, o maior so-
nho da jovem no esporte 
é ser campeã do mundial 
que ocorrerá no Japão e, à 
longo prazo, participar de 
uma olimpíada.
 Já Douglas iniciou no Ka-
ratê aos 12 anos, quando 
sua família mudou para 
Caraguá e passou a fre-
quentar uma academia 
próxima de sua casa. Ele 
acredita que a estrutura do 
esporte na cidade é boa, 
pois conta com duas aca-
demias, uma no Centro Es-
portivo Municipal Ubaldo 
Gonçalves (Cemug) e ou-
tra no Centro Integrado de 
Ações Sócio-Educativas 
(CIASE).  
Para o rapaz, a maior di-
ficuldade no esporte é 
enfrentar o dia a dia na 
academia, pois é preciso 
sempre melhorar em al-

gum aspecto em todo trei-
no realizado. O atleta tem 
que entrar e sair de forma 
diferente. O que Douglas 
mais espera deste mundial 
é obter um bom resultado, 
pois estão treinando muito 
todos os dias e aqueles que 
foram convidados para 
lutar tem boas chances de 
serem campeões.
De acordo com o treina-
dor Sensei José Ribeiro, 
apesar de tudo, os atletas 
estão focados para o mun-
dial. “É a primeira vez que 
participamos de um cam-
peonato no Japão, e isso 
acaba nos deixando ansio-
sos” disse. Para ele, o Ka-
ratê representa uma vida, 
pois treina desde os 9 anos 
de idade. José acredita que 
todos estão trabalhando 
duro para o Mundial. “A 
preparação está sendo in-
tensa, todos estão treinan-
do como nunca treinaram 
antes. Por conta disso, a 
responsabilidade é gran-
de”, contou.
O treinador deixou ainda 
uma mensagem final para 
aqueles que estão inician-
do no esporte: “treinem, 
se dediquem e se esforcem 
ao máximo, pois todos são 
capazes de realizar seus 
sonhos”.

Pindamonhangaba  
recebe o 1º Pet Day 
Corrida/Caminhada

 P i n d a m o n h a n -
gaba terá um evento  
diferente no próximo dia 16 
de outubro, no estaciona-
mento do Shopping Pátio  
Pinda. É o Pet Day 1° 
Corrida/Caminhada que  
deverá  com abertura ao 
público prevista para as 
08h30.
 O evento é ini-
ciativa da GoWalk Pas-
seio e Adestramento de  

Cães em parceria com Dal 
Piero Veterinária e conta 
com o apoio do shopping.  
A atividade  foi progra-
mada com o intuito de  
criar momento de diversão,  
socialização e descontra-
ção entre donos e seus ani-
mais de estimação.
 A entrada é fran-
ca e todos poderão  
prestigiar o evento  
trazendo seu animal de es-

timação. No entanto,  para 
a participação das  moda-
lidades corrida ou cami-
nhada será necessária a 
realização de inscrições 
antecipadas no site http://
sites.minhasinscricoes.
com.br/
 O Shopping Pá-
tio Pinda está localiza-
do à Rua Alcides Ramos  
Nogueira, 650, Pindamo-
nhangaba, São Paulo. 
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Curiosidades

Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segu-
rança pública? Isso porque ela ajuda a descobrir personalidade 
de risco. É a chamada “grafologia criminal”, capaz de desvendar 
crimes quando há pistas escritas. A técnica serve ainda para pro-
mover o autoconhecimento e descobrir a compatibilidade entre 
casais ou grupos de pessoas. Há também a chamada “grafologia 
doméstica”, que segundo a grafologia é muito útil na contrata-
ção de cuidadores. Nas investigações históricas, o estudo gra-
fológico também pode ser aplicado e o método auxilia ainda na 
superação de conflitos pessoais. O estudo da letra diagnostica os 
reais problemas e adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a 
planejar e implementar soluções mais eficazes. É o que os espe-
cialistas chamam de “grafoterapia”.
***
Basicamente as ações servem para dividir os gastos de uma em-
presa. Quando alguém compra, o dinheiro é injetado na compa-
nhia, garantindo capital para que a mesma cresça. O que o dono 
das ações recebe em troca é a participação nos lucros. Por isso 
as ações sofrem altas e baixas o tempo todo, pois se a empresa 
tende a ir mal ou se a economia do país entra em crise, as pesso-
as passam a vendê-las e o preço das mesmas cai, pois ninguém 
quer investir em um negócio ruim. Porém, quando a empresa 
está bem no mercado e há uma expectativa de lucro, seu preço 
é elevado já que ela oferece retorno financeiro. Em poucas pa-
lavras, o preço das ações é controlado pelo fator da oferta e da 
procura, assim como pelas previsões da situação das empresas e 
dos mercados, que depende muito, em nosso mundo globalizado 
da estabilidade econômica do país.

Humor

Dois portugueses assaltaram um carro forte e cada um levou um 
malote fechado. Meses depois se encontraram:
- Oh Manoel! Tinha muito dinheiro no seu malote?
- Que nada! Oitocentos reais e alguns cheques pré-datados! E 
no seu?
- Nem te conto! Tava assim de Notas Promissórias, acabei de 
pagar a última na semana passada!
***
O cara estava no cinema assistindo o filme com o cachorro do 
lado. E acredite, o cachorro não parava de rir. Um homem que 
estava na fila de trás, comentou:
- O cara! Você viu isso? O seu cachorro não pára de rir do filme!
E o dono do cachorro responde:
- Pois é, também estou estranhando! Ele odiou o livro!
***
Indignada, a loira dirige-se a um funcionário do Jardim Zooló-
gico:
- Moço, o senhor não imagina o que está acontecendo na jaula 
dos macacos! Quatro chimpanzés estão sentados em volta de 
uma mesa jogando baralho!
E o funcionário, encolhendo os ombros, responde:
- Não se preocupe, eles só estão apostando amendoins.

Mensagens

O tratado sobre a tolerância – Voltaire
Clássico é aquele livro que nunca envelhece e que sempre mere-
ce uma releitura (Voltaire).
Por um mundo mais digno, Voltaire defendia o direito de todo 
homem expressar livremente suas opiniões e crenças. O tratado 
sobre a tolerância que foi escrito há quase duzentos e cinqüenta 
anos, mas você vai perceber que ele ainda é atual. O célebre 
“Tratado sobre a tolerância” de Voltaire (1763): “Não é mais aos 
homens que me dirijo. É a você, Deus de todos os seres de todos 
os mundos e de todos os tempos. Que os erros agarrados à nossa 
natureza não sejam motivos de nossas calamidades. Você não 
nos deu o coração para nos odiarmos e nem as mãos para nos 
enforcarmos. Faça com que nos ajudemos mutuamente a supor-
tar o fardo de uma vida penosa e passageira. Que as pequenas 
diferenças entre as vestimentas que cobrem nossos corpos, entre 
nossos costumes ridículos, entre nossas leis imperfeitas e nossas 
opiniões insensatas não sejam sinais de ódio e perseguição. Que 
aqueles que acendem velas em pleno dia para Te celebrar, su-
portem os que contentam com a luz do Sol. Que os que cobrem 
suas roupas com um manto branco para dizer que é preciso Te 
amar, não deteste os que dizem a mesma coisa sob um manto 
preto. Que aqueles que dominam uma pequena parte deste mun-
do, e que possuem algum dinheiro, desfrutem sem orgulho do 
que chamam poder e riqueza e que os outros não os vejam com 
inveja mesmo porque Você sabe que não há nessas vaidades nem 
o que invejar nem do que se orgulhar. Que eles tenham horror à 
tirania exercida sobre as almas, como também exercem os que 
exploram a força do trabalho. Se os flagelados das guerras são 
inevitáveis, não nos violentemos em nome da paz. Que possam 
todos os homens se lembrar que são irmãos”.
Voltaire era o pseudônimo de François-Marie Arouet. Ele foi 
ensaísta, escritor e filósofo iluminista. Suas idéias tiveram influ-
ência nos processos da Revolução Francesa e da Independência 
dos Estados Unidos. Nasceu em Paris em 21 de novembro de 
1694 e lá morreu em 30 de novembro de 1778.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.

O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.

O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.

Caráter, ta aí uma coisa que não se compra.

Jamais elogie alguém como se estivesse esperando troco.

Discrição é saber dissimular o que não se pode remediar.

As oportunidades nunca chegam, elas estão entre nós.

Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.

Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.

Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em pra-

MISCELÂNEA

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 22/09/2016
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião 
deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais 
do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Fe-
derais, Estaduais e Municipais.

EXPEDIENTE
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.
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.
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SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Rubião Júnior, 330, São 
Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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Benito Di Paula realiza show em Taubaté
 O cantor Benito Di 
Paula se apresentará em 
Taubaté no próximo dia 29 
de setembro, quinta-feira, 
no palco do Sesc Taubaté, 
às 20h30.
 No show, o can-
tor, pianista e compositor 
interpreta clássicos como  
Charlie Brown, Mu-

lher Brasileira e Reta-
lhos de Cetim e apre-
senta seu novo single 
Essa Felicidade É Nossa.  
Benito também divide o 
palco com seu filho can-
tor, Rodrigo Vellozo, com 
seu sobrinho Kauã Vello-
zo, que toca cavaquinho e 
com o irmão guitarrista e 

compositor, Ney Vellozo, 
que o acompanha desde 
1976.
 Os valores dos in-
gressos vão de R$ 12,00 
a R$ 40,00, e estarão a 
venda a partir de terça-
feira, dia 20, no portal do  
Sesc São Paulo e a par-
tir da quarta feira, dia 21, 

também estarão disponí-
veis para compra presen-
cialmente em qualquer 
unidade do Sesc no estado. 
 O Sesc Taubaté 
fica localizada na Avenida 
Milton de Alvarenga Pei-
xoto, nº 1264, no bairro 
Esplanada Santa Terezi-
nha.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 63, Termo nº 6395
Faço saber que pretendem se casar JEFERSON ADINEY DE ALVARENGA CAPELLETE 
e ANA PAULA MIGOTTO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 
27 de junho de 1987, de profissão operador de máquinas, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado Avenida da Saudade, nº 242, centro, nesta cidade, filho de JOVIANO CAPEL-
LETE JUNIOR, de 53 anos, nascido na data de 31 de dezembro de 1962 e de ROSEMARY 
APARECIDA ALVARENGA CAPELLETE, de 52 anos, nascida na data de 2 de setem-
bro de 1964, residentes e domiciliados Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural 
de Taubaté - SP, nascida em 16 de junho de 1990, de profissão autônoma, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ORESTE MI-
GOTTO FILHO, de 56 anos, nascido na data de 1 de janeiro de 1960 e de MARIA TERESA 
DE JESUS CAMPOS MIGOTTO, de 51 anos, nascida na data de 17 de outubro de 1964, 
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. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS 
PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO Nº 13 E 14/2016

Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Nº 101, de 04 de maio de 2000, e 
visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação 
popular na discussão dos Projetos de Leis do Executivo nº 13 e 14/16 e anotações neces-
sárias na Lei do Plano Plurianual – PPA 2014/2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na 
Lei Orçamentária Anual, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público que 
será realizada, a partir das 17hs do dia 29 de setembro de 2016, no Plenário da Câmara 
Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a população do mu-
nicípio.

Verª. Maria das Gracias de Siqueira Leiva – Presidente da Câmara
Ver. Jarbas Luiz de Noronha Filho – 1º Secretário

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS 
METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2016

Em atendimento ao Artigo 9, Parágrafo 4º, da Lei Nº 101, de 04 de maio de 2000, a Câ-
mara Municipal de Monteiro Lobato e a Comissão de Finanças e Orçamento desta 
Casa, torna público a convocação para que o Executivo Municipal demonstre e avalie o 
cumprimento das metas fiscais do Município referente ao Segundo Quadrimestre de 2016, 
em AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada, a partir das 17horas do dia 29 de setembro 
de 2016, na Câmara Municipal, convidando os interessados e a população do município.

Verª. Maria das Gracias de Siqueira Leiva – Presidente da Câmara
Ver. Jarbas Luiz de Noronha Filho – Presidente da Comissão de Finanças e 

Orçamento

Circuito da
Longevidade 

abre inscrições  
para etapa de  
São José dos 

Campos

O Circuito Longevidade, 
de corrida de rua, realiza-
rá etapa em São José dos 
Campos no próximo dia 9 
de outubro, no Parque da 
Cidade. O evento é patro-
cinado pelo Grupo Brades-
co Seguros e as inscrições 
podem ser feitas pelo site 
www.circuitodalongevida-
de.com.br.
A etapa de São José dos 
Campos terá prova de cor-
rida 6km e para caminhada 
de 3km. As inscrições vão 
até 5 de outubro ou até o 
término das vagas, ao cus-
to de R$ 10 para a cami-
nhada, em todas as faixas 
etárias, e de R$ 20 e R$ 10 
para a corrida, nas catego-
rias até 49 anos e acima, 
respectivamente
O valor equivalente ao da 
renda obtida será destina-
do a uma entidade indica-
da pela Prefeitura de São 
José dos Campos. A ação 
se repete em todas as cida-
des onde o circuito é rea-
lizado e tem como objeti-
vo canalizar recursos para 
projetos que privilegiem a 
inclusão e o atendimento 
de pessoas carentes.
Este é o oitavo ano conse-

cutivo que a prova aconte-
ce em São José dos Cam-
pos. O circuito acontece 
desde 2007 em cidades 
dos estados de São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Bahia, 
Minas Gerais, Distrito 
Federal, Goiás e Rio de 
Janeiro. Desde a primei-
ra edição, o evento já foi 
realizado em 19 cidades, 
reunindo mais de 380 mil 
inscritos. A expectativa é 
de que, em 2016, mais de 
50 mil pessoas participem 
do evento.
Kit de participação
A entrega dos kits de par-
ticipação ocorre sempre na 
véspera do evento, sábado, 
na arena do evento, das 9h 
às 17h. Na ocasião, e tam-
bém na data da prova, os 
inscritos poderão realizar, 
gratuitamente, avaliação 
física e teste de pisada. 
Além disso, todas as eta-
pas contam também com 
um bicicletário especial 
do “Movimento Conviva”, 
uma iniciativa do Grupo 
Bradesco Seguros para 
incentivar a convivência 
harmoniosa entre ciclistas, 
motoristas, motociclistas e 
pedestres.
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Moradores de São José 
aprovam Nova Feira Noturna 

aberta na região sul
 Em São José dos 
Campos, o público com-
pareceu em massa na 
abertura da segunda Fei-
ra Noturna nessa semana, 
no Jardim Satélite, região 
sul da cidade. No local, 43 
bancas atendeu o grande 
público com frutas, legu-
mes e verduras, e variadas 
opções de gastronomia de 
rua, como sorvete orgâni-
co, culinária baiana, co-
mida mexicana, lanches, 
yakissoba, entre outros 
itens. 
 Segundo a Pre-

feitura, a nova feira livre 
funcionará semanalmente, 
toda sexta-feira, das 17h 
às 22h, na Rua Antares, 
ao lado da Expo Vale Sul. 
A definição dos produtos 
vendidos na feira foi fei-
ta pelo poder público em 
conjunto com a Associa-
ção Profissional de Feiran-
tes.
A nova Feira Noturna teve 
o local definido após estu-
dos técnicos e pedidos de 
feirantes e moradores. Re-
presentantes das secreta-
rias de Defesa do Cidadão 

e de Serviços Municipais, 
envolvidas no projeto, se 
reuniram com os morado-
res para ouvir opiniões e 
sugestões.
A primeira - A região norte 
foi a  que ganhou primeira 
Feira Noturna, inaugurada 
há dois anos. Ela funciona 
toda quarta-feira, em fren-
te ao Parque da Cidade, 
com venda de produtos 
hortifruti e gastronomia de 
rua. A Prefeitura estuda a 
criação de novas feiras no-
turnas em outras regiões 
da cidade.

Ator de Chiquititas realiza
sessão de autógrafos em Pinda

19ª edição do
Dança e  

Movimento
já é sucesso  
em Ilhabela

O ator e cantor mirim Pe-
dro Henrique, conhecido 
por sua participação na no-
vela Chiquititas do SBT, 
estará em Pindamonhan-
gaba na sexta-feira (23), 
a partir das 17h30, para 
uma sessão de autógrafos. 
O evento será no espaço 
Parks & Games, no Sho-

 Desde a última 
quinta-feira teve inicio 
a 19ª edição do “Dan-
ça e Movimento” no ar-
quipélago de Ilhabela.  
A mostra de dança é uma 
das maiores do Estado de 
São Paulo e é promovida 
no município pelo Espaço 
Cultural “Pés no Chão”, 
que fica na Barra Velha.
 Na abertura e 
no sábado (17/9) foram 
feitas duas interven-
ções com o “Laboratório  
Corpo e Arte UNIFESP”  
em espaços abertos, a pri-
meira na Escola Paulo Re-
nato, no Alto da Barra Ve-
lha (Estrada do Camarão) 
e a segunda na Vila, centro 
histórico.
As apresentações no Es-
paço Cultural Pés no Chão 
começaram na sexta-fei-
ra com as apresentações 
de Chemical Funk com  
“Danças Urbanas – Lo-
cking”; no sábado foi a 
vez da Companhia de 
Danças de Diadema com 
o espetáculo “por+vir”. E 
no domingo a programa-
ção da primeira semana 
fechou com a apresenta-
ção de “Céu de Espelhos”, 
com Irupé Sarmiento e Sa-
muel Kavalerski.
 A programação do 
evento segue até o dia 9 
de outubro, inclusive com 
apresentações nas Praias 
dos Castelhanos e do  
Bonete com a palhaça  

pping Pátio Pinda.
Pedro estará disponível 
para autógrafos, fotos e ví-
deos com o público. Para 
participar é preciso chegar 
cedo, pois serão disponi-
bilizadas 200 senhas por 
ordem de chegada. 
Aos 13 anos, Pedro já pos-
sui uma carreira extensa, 

Carmelaa.
O Espaço Cultural Pés  
no Chão fica na Rua 
Macapá 72, na Bar-
ra Velha, em Ilhabela.  
Mais informações pelo 
fone: (12) 3896-6727 ou 
no site www.pesnochao.
org.br. Indicação: Livre. 
Entrada Franca.
Programação
Dia 24/9
20h –Cia Druw – Espaço 
Cultural Pés no Chão
Dia 25/9
20h – Cia Ballet de Lon-
drina – Espaço Cultural 
Pés no Chão
Dia 30/9
21h – Raça e Cia de Dança 
de São Paulo – Praça das 
Bandeiras – Vila
Dia 1/10
21h – Cisne Negro Cia de 
Dança – Praça das Bandei-
ras – Vila
Dia 4/10
16h – Palhaça Carmelaa – 
Praia de Castelhanos
Dia 6/10
16h – Palhaça Carmelaa – 
Praia do Bonete
Dia 7/10
20h – Sônia Galvão e Gru-
po – Espaço Cultural Pés 
no Chão
Dia 8/10
20h – Corpo de Baile de 
Caraguatatuba – Espaço 
Cultural Pés no Chão
Dia 9/10
20h – Grupo Artes Cruza-
das – Espaço Cultural Pés 
no Chão

além de ter participado da 
novela Chiquititas, tam-
bém é cantor e dublador. 
Ele conta com mais de 200 
mil seguidores em suas 
redes sociais e também é 
conhecido pela atuação 
no “Kids Music Festival” 
e “Musical Thriller Live 
Brasil Tour”.


