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A GAzetA dos Municípios

Encontro de Bandas de 
Rock é atração de julho 

em Taubaté

Convite a população
1ª Plenária de Vigilância 
em Saúde em Tremembé

Saguão da Prefeitura de 
Pinda recebe artes com 
técnica da Pirogravura

7ª Conferência Municipal 
de Assistência Municipal

em Tremembé

Taubaté recebe o 2º En-
contro de Bandas de Rock 
da região Metropolitana do 
Vale do Paraíba no próxi-
mo dia 9 de julho, às 11h, 
na praça Monsenhor Silva 
Barros (Praça da Eletro).
Com o tema “revivendo 
o rock in roll”, o evento é 
realizado pela Secretaria 
de Turismo e Cultura e vai 
proporcionar um dia intei-
ro de entretenimento com 

O Conselho Municipal de 
Saúde, juntamente com 
a Secretaria Municipal 
de Saúde convidam a po-
pulação do município de 
Tremembé a participar da 
1ª Plenária Municipal de 
Vigilância em Saúde, que 
ocorrerá no dia 12 de ju-
lho, às 8h30 da manhã, na 
Câmara Municipal.
Esta plenária antecede as 
etapas Regional, Estadual 
e Nacional de suas respec-
tivas conferências e tem 

No mês de julho, o Sa-
guão da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está 
recebendo uma exposição 
do artista plástico Heleno 
Alves, em comemoração 
ao aniversário da cidade, 
que completa 312 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa.
Trata-se de imagens de 
prédios históricos como 
a Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão, Escola Dr. 
Alfredo Pujol, Igreja São 
José, Palacete Tiradentes, 
Igreja Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, Palacete 10 
de Julho, Museu Histórico 
e Pedagógico D. Pedro I 
e D. Leopoldina, Cape-
la Sant’Ana, Igreja Santa 

No último dia 30/06, a Se-
cretaria de Ação Social, 
juntamente com o Conse-
lho Municipal de Assis-
tência Social, realizaram a 
7ª Conferência Municipal 

shows e debates sobre esse 
estilo musical.
O festival tem o objetivo 
de dar oportunidades para 
as novas bandas mostra-
rem seus trabalhos, com-
partilharem experiências 
entre si e debaterem sobre 
o cenário musical.
O encontro contará com 16 
bandas do Vale do Paraíba: 
The Dummys, Mariachiis, 
Banda Gorjala, Banda 

por objetivo criar propos-
tas sobre o tema “Vigi-
lância Em Saúde: Direito, 
Conquistas e Defesa de um 
SUS público de Qualida-
de”. “Esta será a primeira 
vez que o tema será discu-
tido em âmbito nacional, 
juntando as vigilâncias 
Sanitária, Epidemiológi-
ca, Ambiental e de Saú-
de do Trabalhador, para 
a criação de uma Política 
Nacional de Vigilância 
em Saúde, de forma mais 

Rita do Massaim e o Bra-
são de Pinda.
Todos os pontos são re-
tratados com a técnica da 
Pirogravura, que original-
mente em grego significa 
“escrita de fogo”.  A téc-
nica pode ter sido uma das 
primeiras manifestações 
artísticas humanas e foi 
se adaptando ao longo dos 
anos. Atualmente, os ar-
tistas utilizam uma caneta 
com a ponta que varia de 
temperatura, podendo as-
sim criar efeitos de luz e 
sombra, dando realismo às 
imagens pirografadas.
O artista Heleno Alves co-
menta que sua inspiração 
foi o gosto por prédios an-
tigos e a história deles, e 

de Assistência Municipal, 
com o tema “GARAN-
TIA DE DIREITOS NO 
FORTALECIMENTO DO 
SUAS”.
Destacou-se a participação 

X-23, Latitude Zero Grau, 
Head Maker, Rodrigo 
Clark Trio, Outros Oito, 
PI Haters, Banda Bem 
Virá, Imborná, Perímetro 
Urbano, Aparathus, Los 
Cunhados, Rota do Rock e 
Lasciva.
O evento será aberto e 
gratuito para toda a popu-
lação. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3621-
6040.

acessível e de qualidade”, 
Vagner Leandro de Lima, 
Coordenador dos serviços 
de VISA e Controle Epide-
miológico e Presidente da 
1ª Plenária Municipal de 
Vigilância em Saúde.
Durante a plenária, serão 
eleitos delegados para re-
presentar o município de 
Tremembé na etapa regio-
nal, que acontecerá no dia 
27 de julho.
Contamos com a partici-
pação de todos.

Pinda é rica em arquitetu-
ras históricas. “O proces-
so de criação foi através 
de fotos e pesquisa. Acho 
interessante meu traba-
lho estar representando o 
aniversário da cidade, já 
que cada prédio remonta 
e conta a história da fun-
dação da cidade”, explica. 
Ele tem a intenção de levar 
o projeto para outras cida-
des da região, preservando 
a memória de cada muni-
cípio. 
Para prestigiar a ex-
posição basta apenas 
comparecer ao saguão  
da Prefeitura, que está 
aberto ao público de se-
gunda à sexta-feira, das 8h 
às 17h.

significativa de usuários, 
fato positivo da política de 
assistência social do muni-
cípio.
Agradecemos a presença 
de todos os participantes.
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EXPEDIENTE
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.

Miscelânea
Curiosidades

A Bahia é mundialmente conhecida por suas praias e seu carnaval, entretanto nos 
meses de abril a outubro o movimento turístico diminui muito. Poucos sabem que 
uma das paisagens mais belas apresenta-se justamente no inverno baiano. A Cha-
pada Diamantina compreende as cidades de Andaraí, Lençóis, Iraquara, Caeté Açu, 
Vale do Capão, Muergê, Palmeiras, Igatu e Itaeté. Todas elas apresentam belezas 
naturais incomparáveis como a Cachoeira do Mosquito e a Gruta da Paixão, perfei-
tamente combinadas com ruas de paralelepípedos e casas coloniais. Para se ter uma 
idéia da beleza do local, a Cachoeira da Fumaça possui uma queda livre de 380 
metros. O Ribeirão do Meio é um tobogã natural que deságua em uma linda lagoa. 
O Poço Azul é uma caverna com 16 metros de profundidade com água cristalina 
para nadar e admirar. Enfim, nem só de baladas e praias de Porto Seguro vive o 
turismo baiano, há muito mais para ser explorado, por um preço geralmente baixo, 
em meio de vitórias régias, samambaias da água, jacarés, pacas, capivaras e muita 
beleza natural.
***
Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neurótica tem conquistado a 
simpatia de muitos especialistas. Como o nome diz, a neurótica, defende uma espé-
cie de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a partir do século 20, a neurótica 
ganhou destaque por apresentar bons resultados. O cérebro é como qualquer outra 
parte do nosso corpo. Quando o exercitamos, desenvolvemos novas habilidades e 
nos fortalecemos. Por outro lado, quando não fazemos exercícios necessários, o 
cérebro atrofia, perdendo a capacidade criativa, a memória e o raciocínio lógico. 
A prática desses exercícios é menos complicada do que parece. Basta que mude 
pequenos hábitos do seu dia a dia. Por exemplo, não vá ao mercado sempre pelo 
mesmo caminho, se vista de olhos fechados, converse mais com os outros, resolva 
revistas de passatempo, leia mais, escreva com os olhos fechados, etc. Apesar de 
serem exercícios simples, eles estimulam o cérebro e auxilia a pessoa a viver me-
lhor.

Humor

Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi abordado 
pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, 
aqueles que chegarem vão pagar o preço novo. 
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergunta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento!
***
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 muito ocupado, meu bem! Você troca essa e eu troco a próxima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o jantar. 
Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o babe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança!

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê so-
mente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-la odiando 
alguém. Você não tem que ganhar todas as vezes, aprenda a perder. Chore com 
alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não esqueça, pague mensalmente 
suas dívidas e guarde para a aposentadoria, comece com seu primeiro salário. Faça 
as pazes com o passado e ele não atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas 
crianças verem que você também chora. Não compare sua vida com a dos outros, 
pois você não sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser 
segredo, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja útil, 
bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca aceite um não 
como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela velhice. Ninguém mais é 
responsável pela sua felicidade, somente você e mais ninguém. Perdoe tudo e todo 
mundo. O que as outras pessoas pensam de você não é da sua conta. O tempo cura 
quase tudo, então dê tempo ao tempo. Não importa quão boa ou ruim seja sua si-
tuação, ela mudará. Não se leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em 
milagres. Envelhecer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda 
de tempo, você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense 
nisso e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Entre no peito, faça a pergunta a seu coração o que ele sabe.

A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.

O dinheiro poderia ser igual aos problemas, aparecer do nada.

Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.

Nunca se arrependa do bem que você faz.

Ninguém chega a ser sábio por acaso.

Temos que renunciar o mundo para compreendê-lo.

Só se vê com o coração, o essencial é invisível aos olhos.

Antes a tristeza da derrota que a vergonha de não haver tentado.

Nós temos o poder de mudar nós mesmos, mas não os outros.

14ª Festa da Tainha de
Caraguatatuba continua 

até domingo no
Porto Novo

Padres recebem
homenagem da

Prefeitura de Caçapava

A 14ª Festa da Tainha fes-
tival começou na noite de 
quinta-feira (6/7) e encer-
ra no domingo (9/7), no 
Entreposto de Pesca do 
Porto Novo. O horário de 
funcionamento é das 12h 
às 24h.
O prefeito Aguilar Junior 
e a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Caraguatatuba, Sama-
ra Fraschetti Bastos de 
Aguilar, acompanhados da 
equipe de governo, visita-
ram o festival na tarde de 
sexta-feira (7/7).
A previsão de consumo é 
de 12 toneladas do peixe, 
em forma dos famosos 
pratos caiçaras, como a 
tainha recheada, a tainha 
assada espalmada, frita 
em postas, filé ao molho 
de camarão e catupiry, 
moqueca de tainha, entre 
outros. O pescado fresco 
poderá ser comprado no 
local.  Além dos diversos 
pratos, a festa terá shows, 

Na tarde de ontem, 6, a 
Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria 
de Cultura, Esporte e La-
zer, homenageou padres 
das paróquias de Caçapa-
va que serão transferidos 
para outras cidades para 

passeios de barco pelo Rio 
Juqueriquerê, a exposição 
e venda de artesanato, re-
creação infantil.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Turismo, preparou 
para a um repertório com 
muito samba, pagode, cho-
ro, MPB, forró, maracatu e 
rock’n’roll dos músicos e 
bandas locais.
Neste sábado (8/7), às 
12h, a cantora Priscila 
Peixoto embala o almoço 
dos clientes. Às 13h30, é 
a vez de Douglas Ramos 
entreter a galera. Às 15h, 
João Marcos apresenta os 
sucessos da música serta-
neja. Logo após, às 17h, 
haverá a banda Cintra. Às 
19h, tem Rodrigues e ban-
da. O suingue e a batida 
do maracatu Odé da Mata 
sacode o público às 20h30. 
O cantor mirim, Guilher-
me Martinez, interpreta 
os sucessos das novelas 
infantis do SBT às 21h30.  

o início de novo trabalho 
pastoral.
No ato realizado no Paço 
Municipal, o prefeito Fer-
nando Cid Diniz Borges, 
a primeira-dama Débo-
ra Maria Intrieri Borges 
e secretários entregaram 

A cantora Mara Amaral 
encerra a programação às 
22h, com seu repertório 
variado.
O almoço de domingo 
(9/7) terá Clube do Cho-
ro ao meio-dia. Após, às 
13h30, Anderson Coelho 
traz seu estilo acústico. O 
xote e o forró pé de serra 
do grupo Saquaritá agitam 
o festival às 15h. À noite, 
o som recomeça às 19h, 
com a banda Legend. Em 
seguida, às 20h30, haverá 
o samba do Nosso Jeito. Às 
22h, os clássicos do rock 
nacionais e internacional 
do conjunto Jack’s finaliza 
a 14ª edição da Festa da 
Tainha.
A 14ª Festa da Tainha é 
uma realização da Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de 
Turismo, Associação dos 
Pescadores da Zona Sul de 
Caraguatatuba (Assopaz-
ca) e Conselho Municipal 
de Turismo (Contur).

placas de agradecimen-
to aos padres Sílvio José 
Dias, Sebastião Bizar-
ria, Kleber Rodrigues  
e o cônego Luciano Ma-
tos, pela atuação e belo 
trabalho religioso realiza-
do no município.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 162, Termo nº 6593
Faço saber que pretendem se casar LUIZ CARLOS DE ASSIS JUNIOR e CA-
REN CRISTINE DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Pindamonhangaba - SP, nascido em 16 de abril de 1996, de profissão 
eletricista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Pedro Celete, 
nº 478, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filho de LUIZ CARLOS DE ASSIS, 
de 62 anos, nascido na data de 23 de maio de 1955, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de OSCARLINA CUNHA DE ASSIS, 
de 57 anos, nascida na data de 21 de outubro de 1959, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural de Itajubá/MG. Ela é natural de Piquete - SP, nascida 
em 15 de março de 1995, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de CARLOS HENRI-
QUE DOS SANTOS, de 52 anos, nascido na data de 22 de julho de 1964 e de 
SANDRA CRISTINA DA SILVA COSTA SANTOS, de 48 anos, nascida na 
data de 16 de junho de 1969, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP, naturais de Piquete/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. 

Livro D- 24, FLS. nº 163, Termo nº 6594
Faço saber que pretendem se casar DÁRCIO SÁVIO FERNANDES e AMAN-
DA GOMES DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Cunha 
- SP, nascido em 23 de julho de 1982, de profissão vendedor, de estado civil sol-
teiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de ONDI-
NA DE MORAES FERNANDES, de 73 anos, nascida na data de 1 de janeiro de 
1944, residente e domiciliada em Cunha/SP, natural de Cunha/SP. Ela é natural 
de Taubaté - SP, nascida em 27 de fevereiro de 1981, de profissão professora, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Águas de São Pedro, nº 144, 
Parque das Fontes, nesta cidade, filha de ALONCIO TEODORO DA SILVA, de 
58 anos, nascido na data de 4 de janeiro de 1959, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de MARINA GOMES DA SILVA, de 
55 anos, nascida na data de 18 de fevereiro de 1962, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Cruzeiro/SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e 
cópia para a imprensa local desta cidade.

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté

AÇOUGUEIRO
ASSISTENTE DE COMPRAS E GESTÃO DE ESTOQUE – COM 
EXP. NA FUNÇÃO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
COORDENADOR DE QUALIDADE
CORTADEIRA
CAMAREIRA
ENCANADOR PREDIAL
ESTÁGIO DE ADMINISTRAÇÃO
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO – COM NOÇÃO DE COM-
PRAS
FARMACÊUTICO – URGENTE
GESTOR DE ESTOQUE – COM EXP. NA FUNÇÃO
INSTALADOR DE ALARME RESDENCIAL E COMERCIAL
INSTALADOR DE COIFAS
INSTALADOR DE SOM AUTOMOTIVO
INSTRUTOR PARA ÔNIBUS – COM CREDENCIAMENTO NO 
DETRAN
LAVADEIRA – COM EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
LAVADOR DE AUTOS – COM NOÇÃO DE MECÂNICA
LÍDER DE PRODUÇÃO – COM EXPERIÊNCIA NO RAMO DE 
FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIO
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA
MECÂNICO DIESEL – URGENTE
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MENOR APRENDIZ – COM CURSO DE COMANDOS ELÉ-
TRICOS
PASSADEIRA – COM EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
TÉCNICO ELETROMECÂNICO – COM EXP. NA FUNÇÃO – 
ÁREA INDUSTRIAL
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TÉCNICO QUÍMICO
VENDEDOR – COM EXPERIÊNCIA EM VENDAS DE VEÍCU-
LOS – URGENTE
VENDEDOR DE SEGUROS
VENDEDOR INTERNO – COM EXPERIÊNCIA EM VENDAS 
DE ACESSÓRIOS DE CARRO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
* RG E CPF (OU CNH)
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO
* CARTEIRA DE TRABALHO

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha

Horário de atendimento ao público: segunda a sexta-feira, das 8h 
às 15h

– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da 
Comarca de Tremembé - SP

Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12) 3672-1628 - 12120-000 Tre-
membé - SP 

E D I T A L

Existem neste Tabelionato, sito à Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12)
3672-1628 - 12120-000 - Tremembé - SP, para serem PROTESTADOS os títulos 
abaixo discriminados cujos Devedores ou Sacados, não foram encontrados. Por 
não ter sido possível localizar os responsáveis pelos referidos títulos, os intimo 
para os fins de direito, e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a presente 
intimação, os notifico do competente protesto. Conforme normas de serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, fica autorizado o pagamento do título em dinhei-
ro, quando o valor não exceder o correspondente a 50 (cinquenta) Ufesp´s, o que 
equivale a R$ 0,00. Quando se tratar de valor superior, o pagamento do título 
só poderá ser efetuado através de cheque administrativo ou visado, emitido por 
estabelecimento bancário, mas, sempre no valor correspondente apenas ao da 
obrigação, em nome e a ordem do apresentante e pagável na praça deste Tabe-
lionato, sem prejuízo das custas e emolumentos devidos, que serão pagos em 
dinheiro, no ato e em apartado. Certifico que esta relação se acha em lugar de 
acesso ao público, no horário das 11:00 às 17:00hs. horas.

O prazo para pagamento dos títulos é até o dia 10/07/2015.

Protocolo : 12 - 04/07/2017
Devedor : FABIO HENRIQUE LEME
Documentos : CPF 121.997.118-97
Espécie : CDA

Protocolo : 21 - 04/07/2017
Devedor : ANA MARIA LEAL STEINBACH
Documentos : CPF 048.772.018-07
Espécie : CDA

Protocolo : 22 - 04/07/2017
Devedor : DENIS HAMSES CAMARA COSTA
Documentos : CPF 357.187.538-90 611
Espécie : CDA

Protocolo : 24 - 04/07/2017
Devedor : LUCAS LEITE DE MENDONCA DE SOUZA
Documentos : CPF 460.654.338-88
Espécie : CDA

Tremembé, 07 de Julho de 2017
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Tremembé abre novas
turmas e mais vagas para 

a EJA- Educação de
Jovens e Adultos

O Saci é o tema principal 
da Feira de Literatura

Infantil de Taubaté

A Secretaria de Educação 
oferece novas vagas para 
seu curso da EJA- Educa-
ção de Jovens e Adultos. 
As aulas já acontecem 
na rede municipal desde 
2016, no bairro Flor do 
Campo, na escola Centro 
Educacional Antônio de 
Barros Mattos e esse ano 
abrem também turmas 
na EMEF Nicolau Cou-
to Ruiz, no bairro Retiro 
Feliz. Na escola Nicolau, 
no mês de maio, foi feito 
projeto de aproveitamento 
de estudos como uma es-
tratégia para a abertura da 
turma efetiva, já as turmas 

O tema geral da FLIT 2017 
é “O Saci – Ética e Cida-
dania na Literatura Infan-
til”, que vai ser explorado 
nas mesas de debate, na 
formação de professores, 
contação de histórias, sa-
raus e demais atividades 
que serão desenvolvidas. A 
FLIT foi lançada na sema-
na passada pela Prefeitura 
de Taubaté e vai acontecer 
de 11 a 17 de setembro, na 
Avenida do Povo.
Em 1921 o escritor Mon-
teiro Lobato lançou o livro 
O Saci e nele apresentou 
este personagem folclóri-
co para a turma do Sítio do 
Picapau Amarelo. O meni-
no travesso de uma perna 

do Centro Educacional 
terminam o semestre ago-
ra no início de julho.
No dia 03 de julho inicia-
ram-se as novas turmas e 
ainda tem vagas disponí-
veis em ambas escolas:
No Centro Educacional, 
no bairro da Flor do Cam-
po, tem vagas para 1ª a 4ª 
série e do 6º e 7º ano e no 
Nicolau as vagas são para 
de 1ª a 4ª série.
Para cursar o Ensino Fun-
damental a idade mínima é 
15 anos, sendo que os me-
nores de 18 anos precisam 
que a matrícula seja reali-
zada pelos responsáveis. 

só mostrou para Pedrinho 
e Narizinho os segredos da 
floresta e várias lendas do 
Folclore Brasileiro.
O tema escolhido segue o 
que estabelece a Década 
Internacional de Afrodes-
cendentes, proposta pela 
Unesco (Organização das 
Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a 
Cultura), que vai de 2015 
a 2024, com o tema “Afro-
descendentes: reconheci-
mento, justiça e desenvol-
vimento”. De acordo com 
a Unesco, o principal ob-
jetivo da Década Interna-
cional consiste em promo-
ver o respeito, a proteção 
e a realização de todos os 

Para efetuar a inscrição 
no projeto é necessário 
trazer cópia do RG ou da 
Certidão de Nascimento e 
comprovante de residência 
atualizado.
Com todos uniformiza-
dos, as turmas que já são 
atendidas já passaram por 
diversas aulas interessan-
tes e o resultado tem sido 
muito positivo. O aluno 
mais novo das turmas tem 
15 anos e o mais expe-
riente tem 62 anos. Nesse 
início de ano eles foram 
recebidos pelos alunos do 
ensino fundamental com 
teatro e dança.

direitos humanos e liber-
dades fundamentais de 
afrodescendentes, como 
reconhecidos na Declara-
ção Universal dos Direitos 
Humanos.
A FLIT 2017 faz parte da 
Quinzena Literária Cami-
nhos de Lobato, que será 
realizada em Monteiro 
Lobato e Taubaté, em par-
ceria com a Secretaria de 
Cultura do Governo do 
Estado de São Paulo.
Em Taubaté a Feira tem 
como objetivo consolidar 
a cidade como a Capital da 
Literatura Infantil. Haverá 
formação para os profes-
sores da Rede Municipal 
de Ensino, com palestras 
e debates. Os alunos da 
rede pública e particular 
participarão de contação 
de histórias, teatros e terão 
uma participação artística 
especial, em um coral com 
1.000 vozes junto com To-
quinho no show de encer-
ramento.
O público geral também 
poderá participar das ati-
vidades infantis, além das 
mesas de debate, saraus, 
teatro, música e dança. 
Haverá também 12 estan-
des de editoras em exposi-
ção.


