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A GAzetA dos Municípios

Taubaté comemora mês 
do Folclore com

atividades na Pinacoteca

Malha de Pinda vence e 
garante vaga na segunda 

fase do Paulista

Univesp divulga resultado 
do vestibular e matrícula 

vai até sexta (11)

Escola do Trabalho do 
Areão retoma atividades e 

abre inscrições

A Secretaria de Turismo e 
Cultura, através da Área 
de Museus, Patrimônio e 
Arquivo Histórico, realiza 
na próxima quarta-feira, 
dia  9 de agosto, às 19h, o 
evento “Aspectos do Fol-
clore Paulista”. As ativida-
des, gratuitas e abertas ao 
público, serão realizadas 
na Pinacoteca Municipal 
“Anderson Fabiano” e fa-
zem parte da programação 
em comemoração ao mês 
do Folclore, celebrado no 
dia 22 de agosto.
A abertura será marcada 
por uma apresentação de 

O time de malha da Fer-
roviária garantiu vaga 
antecipada para segun-
da fase do campeona-
to paulista após vencer 
no último domingo (6)  
o time do União, de 
Taubaté, pelo placar de 
5x1. Com esse resultado, 
Pinda alcançou 22 pontos 
assumindo a liderança do 
grupo na competição.
No próximo domingo 
(13), o time de Pindamo-

A Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo 
(Univesp) divulgou nesta 
terça-feira (08/08) o resul-
tado final dos aprovados 
no vestibular para o Polo 
Caraguatatuba. Os concor-
rentes podem conferir a 
classificação no site www.
vestibularunivesp.com.br.
Os 50 primeiros coloca-
dos nos cursos de Enge-
nharia da Computação, 
Engenharia da Produção,  
Matemática e Pedagogia 
devem efetuar a matrícula 
até a próxima sexta-feira 
(11), das 10h às 21h, na 

A Escola do Trabalho do 
Areão retoma suas ativi-
dades e oferece  77 vagas  
para cursos profissionali-
zantes  nas áreas da beleza, 
gestão e informática. As 
aulas tinham sido suspen-
sas em razão do furto da 
fiação elétrica do prédio.
As oportunidades são para 
os  cursos de  Manicure e 
Pedicure (15 vagas, inscri-
ção dia 8), Auxiliar Admi-
nistrativo (12 vagas, ins-
crição dia 8), Informática 
Melhor Idade (10 vagas, 
inscrição dia 10), Recur-
sos Humanos  (20 vagas, 

Maculelê, do Centro Cul-
tural N’Golo Brasil, grupo 
do professor José Roberto 
Lazarini.
Na mesma ocasião, será 
realizada a abertura ofi-
cial da exposição “Mu-
lheres de Chita”, de Ro-
berto Correia. O artista 
plástico carioca, dese-
nhista, pintor e escultor, 
participou de mostras de  
artes coletivas e indivi-
duais e recebeu diversas 
premiações e menção hon-
rosas. Correia seguiu os 
passos de Mestre Justino, 
Demétrio e Geni Marcon-

nhangaba viaja a Ilhabela 
para fechar a fase de gru-
pos. Caso vença uma par-
tida, terminará em primei-
ro lugar.
Na próxima fase, a Fer-
roviária poderá enfren-
tar, novamente numa 
fase de grupos, dois  
times que se classificarão, 
das cidades de Mogi das 
Cruzes, Jacareí, Caucaia 
do Alto, Santo André, Cer-
quilho, Mauá ou Cruzeiro.

EMEF Prof. Antonio de 
Freitas Avelar, no bairro 
Estrela D’Alva.
Na terça (15) serão divul-
gadas as vagas remanes-
centes e a matrícula para 
a 2ª chamada será entre os 
dias 16 e 18 de agosto. O 
início das aulas será na se-
gunda-feira, dia 21.
No Polo Caraguata-
tuba, os cursos serão 
ministrados, gratuita-
mente, à distância por pro-
fessores da Universidade  
de São Paulo (USP), Uni-
versidade de Campinas 
(Unicamp), Universidade 

inscrição dia 10), Digita-
ção (10 vagas, inscrição 
dia 11) e  Excel Básico (10 
vagas, inscrição dia 11).
Os cursos de Excel Básico 
e  Auxiliar Administrativo 
são certificados  pelo Senai 
e exigem o ensino funda-
mental completo. Para os 
outros cursos, pode se ins-
crever quem tiver o ensino 
fundamental incompleto.
Quanto à idade, para o 
curso de  Manicure e Pe-
dicure é necessário ter  18 
anos; o curso de Informá-
tica Melhor Idade é volta-
do aos candidatos a partir 

des, artistas reconhecidos 
em Taubaté.
Na sequência, o profes-
sor Armindo Boll, da 
Unitau (Universidade 
de Taubaté), apresentará  
palestra a respeito dos 
aspectos do folclore em 
Taubaté, assunto que pes-
quisou por vários anos. 
Após a palestra, o profes-
sor realizará uma aula so-
bre História Regional .
A Pinacoteca Municipal 
“Anderson Fabiano” fica 
na Avenida Thomé Portes 
Del Rey, nº 925,  Jardim 
Ana Emília.

Time da Ferroviária: 
Lucas Ouverney, Dhu, 
Luizão, Odair, Ari, 
Serginho, Du Soares,  
Ramirez, Ribamar, Vini-
cius, Cristian, Oreinha, 
Gabriel, Bruninho, Paulo, 
Breno, Gambi, Guilherme 
(árbitro) e Ico (técnico). 
O time de malha da Fer-
roviária conta com o total 
apoio da Prefeitura Muni-
cipal, através da Secretaria 
de Esportes.

Estadual Paulista (Unesp) 
e Faculdade de Tecnologia 
de São Paulo (Fatec), com 
certificado de conclusão 
emitido pela Univesp.
Cronograma:
09/08 a 11/08 – Período de 
matrícula nos Polos para a 
lista de 1ª chamada
15/08 – Publicação oficial 
e divulgação no site da lis-
ta de 2ª chamada
16/08 a 18/08 – Perí-
odo de matrícula nos  
polos para a lista de 2ª 
chamada
21/08 – Semana de início 
das aulas

dos  30 anos;  os demais 
cursos podem ser feitos 
por candidatos a partir dos 
16 anos .
O horário de atendi-
mento para fazer a ins-
crição será a partir das 
8h30. O interessado  
deve apresentar cópias do 
RG, CPF, comprovantes 
de endereço e escolarida-
de.
Serviço:
Inscrições – Escola do 
Trabalho do Areão
Endereço: Avenida Santa 
Cruz do Areão , 1.735
Telefone : 3624 -7144
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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

O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 18, 
inventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela Igreja como 
invenção do diabo. Sendo o raio expressão de cólera do Senhor, só podia ser ten-
tação do demo de impedir que o castigo divino caísse sobre o mundo. Na França, 
a excomunhão foi levada a sério em Saint-Omer, Vissery de Bois foi processado 
por heresia por instalar um pára-raios em sua casa.
***
Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? Na Antár-
tida não há bactérias e em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos 
sem uso, não existem também o mofo, nem latas enferrujam e nem os alimentos 
apodrecem. Os blocos de gelo flutuantes (iceberg) são formados por água doce. 
E em razão disso os mesmos flutuam, pois a água doce é mais leve que a água 
salgada do mar. A parte visível do iceberg sobre as águas representam uma média 
de 10% do seu total. Os 90% restantes estão sob as águas. Lá só existem duas es-
tações: o verão com seis meses de duração de Sol (não existem noites) e o inverno 
com seis meses de duração (não existem dias).  Temperatura média no verão é de 
zero grau centígrados e no inverno de menos de 20 graus centígrados, chegando a 
máxima de menos 70 graus centígrados. As reservas de carvão ali existentes po-
dem suprir todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos.

Humor

Contratada como aeromoça ou comissária de bordo, como elas gostam de ser cha-
madas, a loira foi instruída a ser muito gentil com os passageiros. No seu primeiro 
vôo, ela pergunta ao passageiro, depois do jantar:
- O senhor gostaria de saborear pudim? Está uma delicia!
- Obrigado, eu sofro de diabetes.
- E um pedaço de torta?
- Infelizmente não posso.
- Mas um mouse de maracujá o senhor não vai recusar, vai?
- Mas eu já disse que sou diabético. Dá pra entender?
- Nem um brigadeiro?
E o passageiro começa a gritar:
- Eu sou diabético! Diabético, diabético, diabético...
E a loira não desiste:
- Por favor, não fique nervoso... Espere só um pouquinho que eu vou trazer um 
copinho de água com açúcar...
***
Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher do far-
macêutico e então ele diz:
- Oh! Desculpe, eu não sabia que a senhora trazia a receita...

Mensagens

Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um impor-
tante papel na nossa vida, seja grande ou pequeno. Algumas irão nos machucar, 
trair e nos fazer sofrer, para nos tornar mais fortes, outras irão nos dar lições, não 
para nos mudar, mas para fazer de nós melhores pessoas e algumas irão simples-
mente nos inspirar e amar, para nos fazer feliz.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções da men-
te, consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visualização, a obser-
vância desprendida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor 
desprendido e de generosidade amorosa. Cultive esse estado. Conheça os seus 
pensamentos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se conta de que você pode 
ter misturado tudo. As generosidades nos impedem de enxergar o que é único e 
individual.

Pensamentos, provérbio e citações

Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.

Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.

Os últimos serão os primeiros.

Todo homem é poeta quando está apaixonado.

O mestre disse: Quem modera raramente perde.

Um defeito meu é não ver maldades nas pessoas.

A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.

Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.

A gente não se cansa de amar, a gente cansa de não ser amado.

Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Se quiseres prever o futuro, estude o passado.

O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.

Não há fato extremo, como não há verdades absolutas.

Prefeitura de Taubaté abre 
inscrições de oficinas

teatrais para deficientes
físicos

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté abre 
inscrições, de 07 a 18 de 
agosto, para  deficientes 
visuais e cadeirantes que 
queiram participar de ofi-
cinas gratuitas de teatro 
mambembe.
Serão disponibilizadas ao 
todo 120 vagas para for-
mação de turmas, com 
15 alunos cada, em dias e 
horários diversificados e 
as aulas serão ministradas 

pelo Prof. Márcio Gomes 
da Silva.
Os interessados devem 
comparecer ao Centro 
Cultural Toninho Mendes, 
das 8h às 12h e das 14h às 
15h, munidos de cópias do 
documento de identifica-
ção e do comprovante de 
residência.
As aulas terão início no 
dia 21 de agosto e o pro-
jeto tem como objetivo 
principal evidenciar que 

o teatro é um caminho de 
integração entre as pesso-
as e que independente das 
limitações, todos podem 
se expressar através dessa 
modalidade artística.
Mais informações pelo te-
lefone: 12 3621-6040 ou 
presencialmente na Secre-
taria de Turismo e Cultura, 
que fica no Centro Cul-
tural Toninho Mendes na 
Praça Cel. Vitoriano, nº 1 
no Centro.
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Livro D- 24, FLS. nº 175, Termo nº 6619
Faço saber que pretendem se casar JOÃO GABRIEL TRESSOLDI PEREIRA 
e CRISTIANE PAVANETTI DE CAMPOS, apresentando os documentos ne-
cessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté/SP, nascido em 8 de setembro de 1984, de profissão 
educador físico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Costa 
Cabral, nº 166, Centro, nesta cidade, filho de HILTAMAR JOSÉ PEREIRA, de 
65 anos, nascido na data de 29 de maio de 1952, residente e domiciliado em Tre-
membé/SP, natural de Taubaté/SP e de ROSE MIRIAN SOARES TRESSOLDI 
PEREIRA, de 60 anos, nascida na data de 29 de setembro de 1956, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP, natural de São José do Turvo/RJ. Ela é natural 
de Taubaté/SP, nascida em 10 de dezembro de 1984, de profissão secretária, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Diogo de Vasconcellos, nº 
219, Vila Albina, Taubaté/SP, filha de ELOY DE CAMPOS, de 71 anos, nascido 
na data de 25 de setembro de 1945, residente e domiciliado em Taubaté/SP, na-
tural de Lagoinha/SP e de VERA LUCIA PAVANETTI, de 63 anos, nascida na 
data de 21 de outubro de 1953, residente e domiciliada em Taubaté/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.

Atletas da NBA vão treinar 
e jogar em Pinda pela

Seleção Brasileira

A comissão técnica definiu 
o período de treinamento da 
Seleção Brasileira Adulta 
Masculina, visando à dispu-
ta da ‘Copa América – 2017 
(FIBA AmeriCup – 2017)’. 
Os treinamentos serão rea-
lizados no Centro Esportivo 
‘João do Pulo’, em Pinda-
monhangaba, de 7 a 17 de 
agosto.
Neste período haverá dois 
jogos no CE ‘João do Pulo’ 
contra Camarões: um dia 15 
às 21 horas e outro dia 16, às 
15 horas.
Dentre os 20 convocados, 
estão dois jogadores da NBA 
- a liga profissional norte 
americana: o armador Ge-
orge Lucas Alves de Paula, 
conhecido como Georginho - 
recém draftado pelo Houston 
Rockets - e Bruno Fernandes 
Correa Cabloco - que vai de-
fender o Toronto Raptors no-
vamente após bons jogos na 
última temporada da NBA.
 “Teremos um tempo curto 
de treinamento, por isso, pre-
cisamos otimizar o trabalho, 
usando bastante a conversa 
e até o recurso do vídeo. Te-
mos que agradecer a Prefei-
tura de Pindamonhangaba e a 
Fundação Universitária Vida 
Cristã pelo apoio ao basque-
te nacional neste momento 
importante de refortaleci-
mento”, comentou Renato 
Lamas, gerente do departa-
mento masculino. 
 Na ‘Copa América – 2017 
(FIBA AmeriCup – 2017)’, o 
Brasil está no Grupo A, que 
será jogado em Medellín, 
Colômbia, com os jogos 
acontecendo de 25 a 27 de 
agosto. Os demais integran-
tes desta chave são: a anfitriã 
Colômbia, México e Porto 
Rico.
 O time comandado pelo téc-
nico César Guidetti abre a 
sua participação enfrentando 
a Colômbia, time da casa, no 
dia 25 de agosto (sexta-fei-
ra). No dia 26, o adversário 

será o México. O seleciona-
do nacional conclui partici-
pação na etapa inicial con-
tra Porto Rico, no dia 27 de 
agosto (domingo). 
 
De acordo com o regulamen-
to, os primeiro colocados em 
cada um dos três grupos se 
qualificam a semifinal. A Ar-
gentina, por sediar as etapas 
decisivas, já este garantida 
na semifinal.
 CONVOCADOS
 Davi Rossetto de Oliveira – 
armador – 23 anos – 1m80 – 
Basquete Cearense
Alexey Thiago Pereira Bor-
ges – armador – 21 anos 
– 1m88 – SESI-SP/Franca 
Basquete
Fúlvio Chiantia de Assis – 
armador – 35 anos – 1m86 – 
Vasco da Gama
Arthur Pecos Fernandes – ar-
mador – 22 anos – 1m84 – 
CR Flamengo
George Lucas Alves de Paula 
– armador – 21 anos – 1m96 
– Houston Rockets (EUA)
Deryk Evandro Ramos – ala 
– 23 anos – 1m85 – Uni-
CEUB/BRBCARD/Brasília
Jimmy Dreher de Oliveira – 
ala – 27 anos – 1m90 – Mogi 
das Cruzes/Helbor
Danilo Fuzaro Siqueira – ala 
– 23 anos – 1m95 – Minas 
Tênis Clube
Leonardo Simões Mendl – 
ala – 24 anos – 2m00 – SESI
-SP/Franca Basquete
Lucas Dias da Silva – ala/
pivô – 22 anos – 2m07 – 
Paulistano/Corpore
Arthur Henrique Stela Ber-
nardi – ala/pivô – 27 anos – 
2m07 – Banrisul/Caxias do 
Sul Basquete
Antonio Elpídio Ferreira 
Júnior – ala/pivô – 23 anos 
– 2m00 – SESI-SP/Franca 
Basquete
Gemerson da Silva Barbosa 
– ala/pivô – 24 anos – 2m02 
– EC Pinheiros
Bruno Fernandes Correa Ca-
bloco – ala/pivô – 21 anos 

– 2m02 – Toronto Raptors 
(Canadá)
Renan Santos Lenz – pivô 
– 26 anos – 2m06 – Gocil/
Bauru
Lucas Fernandes Mariano 
– pivô – 23 anos – 2m07 – 
UniCEUB/BRBCARD/Bra-
sília
Rafael Ferreira de Sousa – 
pivô – 29 anos – 2m09 – SE-
SI-SP/Franca Basquete
Wesley Alexandre Sena da 
Silva – pivô – 21 anos – 
2m11 – Mogi das Cruzes/
Helbor
João Paulo Lopes Batista – 
pivô – 35 anos – 2m06 – CR 
Flamengo
Rafael Hettsheimeir – pivô 
– 31 anos – 2m08 – Atenas 
(Porto Rico)
 A comissão técnica é for-
mada por: César Guidetti 
(técnico); Bruno Savignani 
e Felipe Santana (assisten-
tes técnicos); Bruno Nicola-
ci Costa (preparador físico); 
Carlos Vicente Andreoli, Fa-
brício Naves e Rafael Jorge 
(médicos); Felipe Tadiello, 
Gabriel Peixoto e Bruno de 
Lima (fisioterapeutas); Paulo 
Henrique Silva (massagista); 
Fabricio Freire Rocha (ana-
lista de desempenho); Vini-
cius Alvarez (coordenador 
do departamento masculino); 
e Renato Lamas (gerente do 
departamento masculino).
 PROGRAMAÇÃO
 07 de agosto, às 16h: apre-
sentação no hotel Intercity
07 de agosto, às 17h: entre-
vista coletiva no hotel Inter-
city
07 a 17 de agosto: treina-
mentos
18 de agosto: viagem para 
Salta, na Argentina
25 a 30 de agosto: primeira 
fase da Copa América – 2017 
(FIBA AmeriCup – 2017)’
02 e 03 de setembro: fase fi-
nal da Copa América – 2017 
(FIBA AmeriCup – 2017)’
04 de setembro: retorno ao 
Brasil

Prefeitura de Caçapava
realiza melhorias na pista 

de skate

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais, está realizando nes-
ta semana melhorias na 
pista de skate, localizada 
na Avenida Brasil. Dentre 
as melhorias estão sen-

do cobertos os buracos e 
rachaduras do chão e dos 
obstáculos, proporcionan-
do aos skatistas maior se-
gurança e desempenho na 
prática do esporte. A Pre-
feitura de Caçapava conti-
nua buscando uma solução 

definitiva para o processo 
de recapeamento do solo 
e assim finalizar as obras 
da pista de skate de Caça-
pava. Proporcionando um 
espaço de qualidade para a 
prática de esportes radicais 
como skate, bmx e patins.
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Educação ambiental
nas escolas motiva coleta 

seletiva em Taubaté

Instituto CCR apresenta
peça infantil em escola 

municipal de
Pindamonhangaba

Inscrição para eleição do Conselho Rural e de Pesca 
de Caraguatatuba termina nesta quarta-feira

Biblioteca Central de 
Taubaté apresenta

exposição “Folclore na
Literatura Brasileira”

Pinda é campeã do
Estadual de Ginástica

Rítmica

Escolas da rede pública 
municipal de Taubaté co-
meçaram a receber aulas 
de educação ambiental 
este mês. Na sexta-feira, 
dia 4 de agosto, a EMIEF 
Vereador Mário Montei-
ro dos Santos, no bairro 
Gurilândia, foi a primei-
ra unidade visitada pelos 
agentes ambientais que 
tratam da coleta seletiva.
Mais de 200 crianças, de 
1ª a 3ª série, receberam 
de forma lúdica, através 

O Instituto CCR apresen-
ta, na quinta-feira (10), 
em Pindamonhangaba, o 
teatro infantil “A Culpa 
É de Quem?”, da CIAVIP 
Produções Culturais. A 
peça, que tem o patrocí-
nio da CCR NovaDutra, é 
realizada por meio do Mi-
nistério da Cultura, via Lei 
Rouanet.
Serão duas apresentações 
fechadas, na EM Prof. 
Moacyr de Almeida, loca-
lizada no bairro Bela Vis-
ta. Estudantes de escolas 
municipais da região irão 

Interessados em participar 
das eleições para o Conse-
lho Municipal de Desenvol-
vimento Rural e da Pesca 
de Caraguatatuba tem até 
esta quarta-feira (09/08) 
para efetuar a inscrição.
Para se candidatar a vaga de 
conselheiro representando a 
sociedade civil nos segmen-
tos da pesca, aqüicultura e 
agropecuária, é necessário 

A Biblioteca Munici-
pal Professor José Je-
rônymo de Souza Filho 
apresenta, de 07 a 31 de 
agosto, das 8h às 17h, a 
exposição “Folclore na  
Literatura Brasileira”, que 
trata do folclore na Litera-
tura infantil, Literatura de 
cordel e Literatura popu-
lar.
A mostra irá destacar a obra 

A equipe de Ginástica Rít-
mica de Pindamonhanga-
ba continua se destacando 
nas competições deste ano. 
No sábado (5), as meninas 
do pré-infantil e do juvenil 
sagraram-se campeãs do 
Campeonato Estadual, em 
São Caetano do Sul.
Lavínia Karen foi o desta-

de cartilhas, jogos e brin-
des, ensinamentos sobre a 
coleta seletiva. Os jovens 
serão multiplicadores, le-
vando o conhecimento ad-
quirido na escola aos seus 
pais e familiares.
Todas as escolas recebe-
rão a visita dos agentes 
ambientais. O cronograma 
depende da disponibilida-
de das unidades e o con-
teúdo será trabalhado com 
os alunos em aulas regula-
res.

até o local para assistir o 
espetáculo, além dos alu-
nos da própria unidade. 
“A Culpa É de Quem?” é 
um espetáculo teatral in-
fanto-juvenil que propõe o 
diálogo entre o mundo real 
e o virtual equilibrando o 
uso da tecnologia com as 
relações interpessoais sem 
prejuízos para nenhum de-
les. 
Aguardando a nova pro-
fessora para apresentá-la 
à classe, um inspetor de 
alunos vê-se diante de um 
caso de bullying virtual 

ser morador do município e 
estar vinculado à atividade 
do setor.
A inscrição deve ser feita 
na sede da secretaria mu-
nicipal de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca (SMA-
AP), das 9h às 16h. Clique 
aqui para consultar a docu-
mentação necessária.
O Edital de Publicação com 
os nomes dos candidatos 

dos escritores Patativa de 
Assaré (escritor popular), 
Monteiro Lobato (Litera-
tura infantil – personagens  
de lendas), Arnaldo Barbé-
rio e Marli Santos (poetas 
da Academia Taubateana 
de Letras).
A exposição  
é composta por varais de 
cordel, painel com textos 
que definem o Folclore e 

que da categoria Juvenil, 
com o título de campeã 
no individual Geral, cam-
peã no Arco, vice-campeã 
na Maça e vice-campeã 
na Fita. Larissa Skupien 
também subiu ao pódio, fi-
cando em terceiro lugar no 
Geral nível 1.
Na categoria pré-in-

Desde 1º de junho de 
2017, Taubaté conta o Pro-
grama de Coleta Seletiva, 
atendendo às exigências 
da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos.
O trabalho de Educa-
ção Ambiental come-
çou na cidade em 25 de 
abril, com mais de 20 
mil folhetos entregues,  
veiculação de publicidade 
em rádio e TV e visitação 
porta a porta em diversos 
bairros.

em sala de aula. Diante do 
acontecimento sugere uma 
atividade diferente na sala 
de informática: uma via-
gem virtual para resgate 
dos valores perdidos na-
quele dia.
Sugados pelo compu-
tador, os alunos dei-
xam de ser usuários 
externos e se tornam  
personagens de uma aven-
tura cibernética em que o 
grupo deve trabalhar uni-
do para desvendar enig-
mas relacionados a valores 
humanos.

aptos a concorrem ao pro-
cesso de escolha será publi-
cado no dia 25 de agosto de 
2017, na sede da Secretaria, 
bem como no Diário Oficial 
do Município.
A eleição do segmento da 
Pesca e da Aqüicultura, 
acontecerão no dia 28 de 
agosto, na sede da Colônia 
dos Pescadores Z-8 “Ben-
jamin Constant”. A eleição 

sua presença na literatura 
infantil e adulta e decora-
ção/ambientação pendu-
rada no teto com ditados 
populares.
A visitação pode ser feita 
de segunda a sexta=feira e 
mais informações pelo te-
lefone: 12 3625-5121.
A Biblioteca Central fica 
na Praça Dr. Barbosa de 
Oliveira, s/n, Centro.

fantil, Maria Eduar-
da Silva ficou com o  
primeiro lugar no Geral, 
primeiro no Arco e se-
gundo lugar na Bola e no 
Mãos Livres. 
Julia Santos foi vice-cam-
peã Geral, campeã na Bola 
e no Mãos Livres, e segun-
do lugar no Arco.

do segmento da aqüicultura 
será às 13h30 e pesca, às 
15h.
Já a eleição do segmento da 
Agropecuária acontecerá no 
dia 29 de agosto, às 18h30, 
no Pesqueiro do Sone.
Para eleger os represen-
tantes, só poderão votar as 
pessoas físicas ligadas à ati-
vidade, devendo apresentar 
no ato da eleição RG, CPF, 

Título de Eleitor do muni-
cípio, comprovante de resi-
dência (em nome do titular 
ou declaração de residência 
com firma reconhecida no 
caso de aluguel ou arrenda-
mento), cadastro na SMA-
AP e Registro Geral de 
Pesca (Carteira de Pescador 
Artesanal) ou Registro Ge-
ral de Aqüicultura, válidos 
e atualizados. Caso a car-

teira esteja vencida, deverá 
ser apresentado também o 
protocolo da solicitação de 
renovação.
Mais informações, en-
trar em contato com a 
Divisão de Agricultu-
ra e Pesca da Secretaria  
Municipal de Meio Am-
biente, Agricultura e Pesca, 
pessoalmente ou pelo tele-
fone 3897-2530.


