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A GAzetA dos Municípios

Comunidade do Mourisco 
ganha UBS Mais em Taubaté

Pinda recebe a 12ª
edição do Teatro

nos Parques 2017

Escola do Trabalho de 
Taubaté oferece 36 vagas 

na área de artesanato
Corporação Euterpe abre 
inscrições para coral de 

crianças e jovens

A Prefeitura de Taubaté 
entrega na próxima quin-
ta-feira, dia 10 de agosto, a 
UBS Mais Mourisco. São 
1.301 m² de área constru-
ída a um custo de R$ 2,25 
milhões.
A unidade vai seguir os 
moldes da UBS Mais Fa-
zendinha, com a oferta 
de atendimentos da rede 
básica de saúde (clínico 
geral, ginecologista, den-
tista, pediatra e psicólogo) 
agregando o trabalho de 
especialistas como cardio-
logista, ortopedista, en-
docrinologista, vascular e 
geriatra.
O sistema de agendamento 

O projeto Teatro nos Par-
ques chega a Pindamo-
nhangaba nesta semana. 
Na sexta-feira (11), o 
distrito de Moreira César 
irá receber duas peças no 
CEU das Artes, no Vale 
das Acácias. Às 9 horas, o 
grupo A Peste Cia de Tea-
tro irá apresentar “Que Bi-
cho é esse?”, e às 14 horas, 
será a vez do grupo Trupe 
Irmãos Atada representar 
“Bang Bang a Pastelana”.
O Bosque da Princesa 
também irá receber uma 

A partir do dia 14 de agos-
to, próxima segunda-feira, 
a Escola do Trabalho de 
Taubaté abre 36 vagas para 
cursos profissionalizantes 
na área de Artesanato. As 
inscrições serão feitas das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 
às 16h30, na unidade que 
fica na rua Armando Sales 
de Oliveira, 284.
Para o curso de Pintura 
em Pano de Prato e Bico 
de Crochê serão forma-
das duas turmas (manhã e 
tarde) com 12 alunos por 

O Projeto Aprendiz CME, 
da Corporação Musical 
Euterpe, está com inscri-
ções abertas para oficinas 
de canto coral para crian-
ças e adolescentes. São 15 
vagas para cada turma.
A turma para crianças 
atenderá alunos de 5 a 11 

deve seguir o fluxo estabe-
lecido pela rede: o cidadão 
é atendido em seu posto 
de origem e, em caso de 
necessidade, o médico o 
encaminha para um es-
pecialista. A UBS Mais 
Mourisco será referência 
para bairros como Jaraguá, 
Água Quente, Vila São 
Geraldo, Santa Isabel, Vila 
Marli, Esplanada Santa 
Teresinha, Jardim Resen-
de e o próprio Mourisco.
A nova unidade de saúde 
conta com oito consultó-
rios médicos, dos quais 
metade para a oferta de 
consultas da rede básica e 
a outra metade para os es-

peça ao ar livre.O Gru-
po Pasárgada apresentará 
“Que Bicho é esse?”, no 
domingo (13), às 15 horas.
O objetivo do Teatro nos 
Parques é levar o teatro 
de forma gratuita para as 
pessoas que não possuem 
acesso, como explica o 
diretor de Cultura da Pre-
feitura, Alcemir Palma. “O 
Teatro nos Parques é um 
projeto que viabiliza os es-
petáculos de rua pelo Esta-
do e que possibilita maior 
acesso, pois nos espaços 

período, e as aulas aconte-
cem às segundas e terças-
feiras.
O curso de Trabalho Te-
mático em Feltro será re-
alizado às quartas-feiras, 
das 8h00 às 11h30, e estão 
disponíveis 12 vagas.
Para frequentar os cursos é 
necessário que o candidato 
seja maior de 18 anos e re-
sida em Taubaté. O preen-
chimento das vagas é por 
ordem de chegada.
No ato da inscrição, serão 
exigidos os seguintes do-

anos e a turma para ado-
lescentes será para alunos 
de 12 a 18 anos.
As inscrições devem ser 
feitas no Departamento de 
Cultura da Prefeitura, lo-
calizado no Palacete 10 de 
Julho, rua Deputado Claro 
César, 33, centro.

pecialistas.
O atendimento de pacien-
tes com consultas marca-
das até o dia 9 de agosto 
será feito normalmente no 
Pamo (posto de Atendi-
mento Médico Odontoló-
gico) Mourisco. A partir 
do dia 10, as consultas 
previamente agendadas 
permanecem válidas, po-
rém serão realizadas na 
UBS Mais Mourisco.
Serviço
Inauguração da UBS Mais 
Mourisco
Dia: 10 de agosto
Horário: 10h
Endereço: rua Santina Al-
vissus Fernandes, s/nº

abertos um maior número 
de pessoas poderá usu-
fruir desta arte”, destacou. 
A iniciativa já possui 443 
apresentações realizadas.
O projeto Teatro nos Par-
que é realizado desde 
2009, e conta com o pa-
trocínio da Gerdau, apoio 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
além de ser realizado pela 
Secretaria do Estado da 
Cultura (PROAC) E Cais 
das Artes.

cumentos: cópias do RG, 
CPF, comprovante de en-
dereço e titulo de eleitor 
de Taubaté.
Serviço:
Cursos profissionalizantes
36 vagas – área de Artesa-
nato
Inscrições: 14 de agosto 
(segunda-feira)
Das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30
Endereço: Rua Armando 
Salles de Oliveira, 284 – 
Centro
Telefone: 3625- 5060

Para se inscrever, é neces-
sário apresentar certidão 
de nascimento ou RG, 
comprovante de endereço 
e declaração da escola de 
que a criança ou jovem é 
estudante. Mais informa-
ções pelos telefones 3642-
1080 ou 3643-2690.
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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.

Delegação de
Caraguatatuba passa
por exames médicos

para os JORI
Na próxima quinta-feira 
(10/8), nas competições 
de vôlei adaptado, bocha 
e coreografia, a cidade es-
treia na competição que 
será realizada em São Se-
bastião pela primeira vez 
entre os dias 9 e 13 de 
agosto.
Com 70 atletas e 15 pro-
fessores, a delegação de 

Caraguatatuba é chefiada 
pelo professor de educa-
ção física, Dagoberto Oli-
veira Azevedo.
Conforme programação, 
nesta quarta-feira, Cara-
guatatuba enfrenta Fran-
cisco Morato, às 8h, no 
CAE (Centro de Apoio 
Educacional) do Pontal 
da Cruz. Às 8h30, o time 

de vôlei feminino encara 
Ubatuba.
Na sequência, às 9h30, ha-
verá Caraguatatuba e Fran-
co da Rocha no voleibol 
masculino. As duas parti-
das também movimentam 
o CAE do Pontal da Cruz. 
A coreografia será às 15h, 
no Ginásio “Neno”, no Te-
bar Praia Clube.

Caraguatatuba participa 
de rodada de negócios
turísticos na Argentina, 

Peru e Colômbia

Caraguatatuba expõe pela 
primeira vez os atrativos 
turísticos na 14ª Edição 
do Meeting Brasil 2017 – 
Rodada de Negócios nos 
dias 15 e 17 de agosto, 
nas cidades de Córdoba e 
Buenos Aires, na Argenti-
na; dia 22 de agosto, em  
Lima, no Peru; e dia 24 de 
agosto, em Bogotá, na Co-
lômbia.
No evento, representan-
tes de Caraguatatuba, São 
Sebastião e Ilhabela pro-
movem o Circuito Litoral 
Norte de São Paulo como 
destino para os principais 
países da América do Sul.
O chefe de Seção de Pla-
nejamento de Projetos 
Turísticos da Secretaria 

de Turismo, Marcelo Su-
ckow, e o presidente da 
Associação de Hotéis e 
Pousadas de Caraguata-
tuba (AHP), Luiz Vicente 
Tammaro, integram a co-
mitiva do município.
Em apenas quatro ho-
ras os expositores fazem 
contato com cerca de 200 
agentes de viagens em 
cada cidade para apre-
sentar seus produtos,  
detalhar pacotes, e traba-
lhar ofertas a um consu-
midor focado. O Meeting 
Brasil é realizado estrate-
gicamente nesse período 
em que os profissionais 
de cada região  estruturam 
os pacotes turísticos para 
a próxima temporada de 

verão.
Além do Circuito Litoral 
Norte de São Paulo, Es-
tados de Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul, Rio 
Grande do Norte, Paraíba 
e Bahia, além das cidades 
de Blumenau (SC), Balne-
ário Camboriú (SC), Foz 
do Iguaçu (PR), Guarujá 
(SP), Costa Verde e Mar, 
associação que represen-
ta 11 municípios da costa 
norte de Santa Catarina, e 
Rio Convention & Visitors 
Bureau também confirma-
ram presença na rodada de 
negócios.
A 14ª Edição do Meeting 
Brasil 2017 – Rodada de 
Negócios é organizada 
pela Expan Mais.
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Livro D- 24, FLS. nº 176, Termo nº 6620

Faço saber que pretendem converter a união estável em casamento HILDE-
BRANDO FERREIRA DE CASTRO FILHO e SHEILA PREVIATO, apresen-
tando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 
do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Ribeirão Preto - SP, nascido em 31 
de julho de 1965, de profissão aposentado, de estado civil divorciado, residen-
te e domiciliado no mesmo endereço da habilitante, filho de HILDEBRANDO 
FERREIRA DE CASTRO, de 86 anos, nascido na data de 9 de agosto de 1930, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Redenção da Serra/SP e de 
LUZIA GEMA VINHOTO DE CASTRO, falecida em Taubaté/SP na data de 15 
de janeiro de 2012. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 3 de setembro de 
1976, de profissão professora, de estado civil divorciada, residente e domiciliada 
na Rua Olavo Bilac, nº 96, Vale do Sol, nesta cidade, filha de LUIZ ROBERTO 
PREVIATO, de 75 anos, nascido na data de 28 de dezembro de 1941, residente 
e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de MARIA APARECIDA 
PREVIATO, de 75 anos, nascida na data de 12 de outubro de 1941, residente e 
domiciliada em Taubaté/SP, natural de Natividade da Serra/SP. Se alguem sou-
ber 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.

Fóruns setoriais debatem 
Conselho Municipal de 

Cultura de Taubaté

Concessionária Tamoios alarga 
mais uma curva no trecho de SerraCasa da Agricultura incentiva produtores 

rurais a fazerem a análise do solo, visando 
à qualidade de suas lavouras

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté inicia 
no próximo sábado, dia 
12 de agosto, uma série 
de fóruns setoriais para a 
constituição do Conselho 
Municipal de Cultura. O 
conselho é um dos compo-
nentes do Sistema Munici-
pal de Cultura de Taubaté, 
institucionalizado pela Lei 
Complementar nº 328 de 
24 de novembro de 2016.
O conselho é o órgão de 
participação social que 
representa a sociedade ci-
vil junto ao poder público 
para tratar de assuntos re-
lacionados à cultura.
As reuniões dos fóruns se-
toriais já estão agendadas 
e serão sempre às 14h no 
Centro Cultural Toninho 
Mendes. Dias 12 de agos-
to e 2 de setembro estão 
convidados representantes 
das artes visuais e design, 
artesanato, patrimônio his-
tórico, arquitetura e urba-
nismo, audiovisual e arte 
digital.  Nos dias 19 de 
agosto e 16 de setembro 
será a vez dos interessados 
em música, artes cênicas 
(teatro, dança e circo), cul-
tura popular (culturas étni-
cas e tradicionais) e empre-
sas e produtores culturais. 
E nos dias 26 de agosto e 
23 de setembro o fórum 
setorial será direcionado 
para trabalhadores da cul-

A Tamoios realiza obras 
de alargamento da curva 
localizada no km 76,8, no 
trecho de Serra da Rodo-
via dos Tamoios (SP-099). 
O alargamento aumenta-
rá a área pavimentada em 
352 m² e irá aprimorar sua 
geometria, o que tornará a 
viagem mais segura neste 
ponto da Rodovia.
     Esta será a quinta cur-
va ampliada no trecho de 
Serra desde o início da ad-
ministração e operação da 
rodovia pela Concessioná-
ria Tamoios. Nas curvas 
do km 72,6, km 72,9 e km 
73,4, os trabalhos já foram 
concluídos. Os serviços 
na curva do km 74,1 tam-
bém estão em andamento. 

Agosto é o mês ideal para 
realizar a coleta e análise 
do solo, pois com a che-
gada do período chuvoso, 
geralmente nos meses de 
setembro e outubro, ini-
cia-se as plantações das 
culturas de verão (safra 
normal).
    É em agosto que deve-
mos já ir preparando as 
áreas e realizar as análises 
de solo para fazer, no caso 
de necessidade, as cor-
reções de acidez do solo 
com calcário, que deverá 
agir no solo por no míni-
mo 30 dias, antes do plan-
tio das culturas.

tura, instituições culturais 
não-governamentais, pa-
trimônio cultural material, 
literatura, livro, leitura e 
biblioteca.
Toda a sociedade é convi-
dada a participar conforme 
o interesse e envolvimen-
to dos representantes em 
suas respectivas áreas de 
atuação abordadas nos fó-
runs setoriais.
A composição do conselho 
é de 24 membros titulares 
e igual número de suplen-
tes. Ao todo, 12 órgãos do 
poder público serão repre-
sentados por conselheiros 
indicados pela adminis-
tração pública e 12 setores 
da sociedade civil serão 
representados por conse-
lheiros eleitos pela própria 
sociedade. As diretrizes do 
processo eleitoral para a 
escolha dos conselheiros 
da sociedade civil foram 
definidas em uma audiên-
cia pública no dia 22 de 
julho deste ano e regula-
mentadas pelo decreto nº 
14.086, de 4 de agosto de 
2017. Quem tiver interes-
se em se candidatar a con-
selheiro deve escolher um 
setor de representativida-
de. O candidato deve ter 
18 anos, não pode ser fun-
cionário do poder Executi-
vo Municipal e autarquias, 
nem ter parentesco com 
funcionários da Secretaria 

Ao todo, são 7 curvas que 
terão suas geometrias apri-
moradas, com foco na se-
gurança dos usuários. An-
tes de assumir a rodovia 
(2014), houve 18 mortes 
na rodovia. Atualmente, a 
Concessionária Tamoios 
anuncia que há mais de 1 
ano não há acidentes fa-
tais. Para realização dos 
serviços, poderá ser im-
plantado o sistema “Pare 
& Siga” no local, de se-
gunda a sexta, das 08h às 
18h. Nos sábados, domin-
gos e feriados não haverá 
obras. A previsão é que os 
trabalhos sejam concluí-
dos ainda em 2017.
     Esse serviço foi au-
torizado pela ARTESP - 

     A Casa da Agricultu-
ra, como forma de in-
centivo aos produtores 
rurais, estará no período 
de 01 a 20 agosto, rece-
bendo as análises sem  
o custo do frete. Será co-
brado apenas os valores 
do laboratório que é de 
R$17,00 a análise simples, 
e R$31,00 a completa.
     A análise de solo é 
uma importante ferramen-
ta para que os produtores 
possam planejar suas la-
vouras, além de ser um 
dos melhores investimen-
tos para a agricultura mo-
derna.

de Turismo e Cultura de 
Taubaté. O candidato de-
verá ainda participar obri-
gatoriamente das duas reu-
niões do fórum setorial de 
sua área, sendo que na úl-
tima reunião efetuará sua 
inscrição. No ato da inscri-
ção deverá ser comprova-
da a residência em Taubaté 
há, no mínimo, dois anos 
e atuação regional no se-
tor pretendido durante o 
mesmo período. Além dis-
so, deverá ser apresentado 
documento de identidade e 
feito o preenchimento dos 
anexos do regulamento, 
que está disponível no site 
da prefeitura.
Dúvidas deverão ser sana-
das anteriormente à entre-
ga da documentação. Ser-
vidores da Secretaria de 
Turismo e Cultura estão 
à disposição para atendi-
mento presencial e escla-
recimentos necessários. 
Para votar e escolher os 
conselheiros dos fóruns 
setoriais, o munícipe deve 
ser maior de 16 anos, fazer 
sua inscrição dentro do pe-
ríodo previsto, apresentar 
documento de identidade 
e comprovante de residên-
cia. A prefeitura vai dispo-
nibilizar em seu portal e 
nas redes sociais material 
explicativo sobre o Conse-
lho Municipal de Cultura e 
sua composição.

Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo, pela 
CETESB – Companhia 
Ambiental do Estado de 
São Paulo e conta com a 
anuência do DeFau – De-
partamento de Fauna e 
considerações da Funda-
ção Florestal (responsá-
vel pelo Parque Estadual 
da Serra do Mar). Todos 
esses órgãos exercem fis-
calização nas obras. Os 
motoristas que trafegarem 
pelo local devem redobrar 
a atenção e respeitar a si-
nalização. As condições 
de tráfego na Rodovia dos 
Tamoios podem ser verifi-
cadas em tempo real pelo 
twitter e pelas câmeras do 
site.

     O manejo adequa-
do dos nutrientes fal-
tantes traz economia no 
adubo e incremento na  
produtividade, além de 
permitir saber exatamente 
qual nutriente tem no solo 
e assim comprar os adubos 
necessários, na quantidade 
certa. A recomendação é 
que a análise seja feita to-
dos os anos.
    Para saber como re-
alizar a coleta e ou-
tras ações, procure a  
engenheira agrônoma da 
Casa da Agricultura, Bár-
bara Faria. Informações: 
3974-2120.

Delegação que vai
disputar os JORI participa 

de reunião técnica

Os 101 atletas que irão 
disputar os Jogos Regio-
nais do Idoso, de 9 a 13 
de agosto, em São Sebas-
tião, participaram de uma 
reunião técnica na última 
quinta-feira (3), no CE 
João do Pulo. O evento foi 
uma apresentação oficial 
dos atletas para os patro-
cinadores, autoridades e 
imprensa, e uma reunião 
entre atletas e comissão 
técnica.
A reunião técnica do JORI 
acontece todo ano, nas 
vésperas do JORI. Nesta 
reunião, prefeito Isael Do-
mingues e presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade, Claudia Domin-
gues, conheceram ateltas 
e comissão técnica que 

representarão a cidade na 
competição. Este ano, o 
Fundo Social foi apoiador 
para o uniforme das equi-
pes, além de alguns patro-
cinadores, nas modalida-
des de voleibol adaptado, 
atletismo feminino e tênis 
de mesa.
Entre os patrocinadores, 
participaram do even-
to Adriana e Rainer, da 
Alebra confecções, que 
confeccionaram todos 
os uniformes e patroci-
naram o tênis de mesa. 
Participaram atletas, co-
missão técnica, Prefeito, 
Presidente Fundo Social,  
presidente do conselho do 
idoso Adilson Lima, se-
cretário de esportes Ever-
ton Chinaqui e Diretor de 

Lazer João Roberto de 
Castro Corrêa, diretor de 
esporte Macedo. Além dos 
gestores do Departamen-
to de Lazer q tbem fazem 
parte da comissão Técni-
ca.
Essa reunião técnica é im-
portante para a integração 
de todas as modalidades e 
atletas e orientações técni-
cas como horários de em-
barque, itens importantes 
para a viagem, congresso 
técnico, entre outras. 
P i n d a m o n h a n g a b a 
vai disputar nesta edi-
ção dos Jogos: atle-
tismo, bocha, buraco,  
coreografia, damas, dança 
de salão, dominó, natação, 
tênis de mesa, truco, vôlei 
adaptado e xadrez. 
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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

Tremembé conquista veículo e computadores para o 
Conselho Tutelar

O governo municipal 
consegue mais uma im-
portante conquista: Um 
veículo para o conse-
lho tutelar. O carro, um  
Citroen Aircross vem para 
atender a demanda de visi-
tas e atendimento de ocor-
rências. De acordo com a 
Secretaria de Ação Social 
Andrea Vaqueli, a admi-
nistração municipal atende 
uma reivindicação antiga 

das conselheiras que tinha 
essa dificuldade quando  
de algum  
atendimento. “Equipar o 
Conselho Tutelar é dar 
suporte a quem cuida das 
crianças e adolescentes do 
nosso município”. – com-
pleta Andrea.
Além do veícu-
lo, o Conselho  
Tutelar também foi rece-
beu no dia 30 de Junho; 5 

computadores, 1 impres-
sora, 1 bebedouro e 1 re-
frigerador.
Autor da emenda que 
vai repassar os benefí-
cios citados, o deputa-
do federal Vicentinho  
(PT)  afirma que o carro 
irá ajudar os  conselheiros 
a realizarem seus trabalhos 
em  prol das crianças e  
adolescentes que mais  
precisam de atenção.


