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A GAzetA dos Municípios

Projeto Arena na
Abernéssia traz filmes, 
música e diversão para 

turistas e população

Projeto Comunidade da 
Música abre inscrições

em Taubaté

Shows de Aniversário 
são sucesso no Parque 

da Cidade de Pinda

De 13 a 30 de julho, 
o PROJETO ARE-
NA ocupará 5.000 m²  
no  Campos de Futebol do 
bairro do Abernéssia, em 
Campos do Jordão, com 
uma programação variada 
e de qualidade que prome-
te agradar ao público de 
todas as idades.
A iniciativa e realização 
são do Instituto Base3 
de Economia Criati-
va em parceria com a  
Prefeitura Municipal e  
apoio das Secretarias Mu-
nicipais de Turismo e de 
Esporte.
A área de recreação que 

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté abre 
do dia 6 ao dia 21 de julho, 
das 8h às 12h e das 14h às 
18h, no Centro Cultural 
‘Toninho Mendes’, as ins-
crições para o Projeto Co-
munidade da Música com 
os cursos de Viola Caipira 
e Sopro Metais.
O curso de Viola Caipira é 
destinado a iniciantes, com 
idade mínima de 8 anos, e 
não é necessário possuir 
o instrumento. As turmas 
serão divididas por idade 
e as aulas, com 45 minu-
tos de duração, acontece-
rão todas as quartas-feiras, 
com turmas no período da 
manhã e da tarde.

O final de semana foi mar-
cado pelos shows come-
morativos aos 312 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa de Pindamo-
nhangaba, no Parque da 
Cidade. De sexta (7) a se-
gunda-feira (10), foram re-
alizados oito shows: Cor-
poração Musical Euterpe, 
A Tropa, Sambatuque, 
Sandamí, La Brava, Mal-
ta, Dj Yago e Caio César 
& Diego.
A centenária Corporação 
Musical Euterpe se apre-
sentou pela primeira vez 
na festa do Parque da Ci-
dade. Os músicos apresen-
taram diversos pot-pour-
ris, e um repertório pop, 
com sucessos de músicos 
como Roupa Nova, Tim 
Maia e Ari Barroso, encan-
tando a todos. Em seguida, 
a banda A Tropa agitou o 
público, que não se inti-
midou com a noite fria e 
compareceu ao Parque da 
Cidade. A Banda de Pin-
damonhangaba é forma-
da pelos músicos Kene 
Konaman, Jota P, Mateus 
da Mata, Marco Vinci, 
Marcos Guimarães e Ale-
xandre Campos, em mais 
de dez anos de estrada. A 

irá contar com uma es-
tação de games, bares 
e atividades como as  
aulas de Zumba. O acesso 
nesta área é gratuito, res-
peitando o limite de ocu-
pação do espaço. Basta le-
var um quilo de alimentos 
ou agasalho.
Uma das atrações será 
uma sala de cinema aque-
cida, com cobertura de 
cristal e vista panorâmi-
ca, com capacidade para 
400 pessoas, que exibirá  
grandes sucessos de bilhe-
teria do cinema nacional  
e internacional, com vá-
rios títulos infantis e adul-

Para o curso Sopro Metais 
é necessário que o interes-
sado possua o instrumento 
que irá praticar (trompete, 
trombone, eufônio, trom-
pa e tuba). Serão formadas 
turmas para iniciantes e 
para os que possuem pré-
vio conhecimento, com 
idade mínima de 8 anos. 
As aulas para as turmas 
iniciantes serão às segun-
das ou às terças-feiras. Já 
as aulas do nível básico 
acontecem às sextas. Os 
cursos acontecem nos pe-
ríodos da manhã e da tar-
de.
Os cursos têm início em 
31 de julho no Centro Cul-
tural ‘Toninho Mendes’. 

Tropa contagiou o públi-
co presente em um show 
cheio de energia, espiritu-
alidade e muito groove.
O evento foi realizado pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Coordenadoria de Eventos 
e apoio de todas as secre-
tarias e departamentos, 
além do Fundo Social de 
Solidariedade. A festa teve 
um grande caráter social, 
com entrada solidária tro-
cada por 1 kg de alimento 
não-perecível, praça de 
alimentação com barradas 
das entidades assistenciais 
da cidade, estacionamento 
revertido para as institui-
ções filantrópicas e feira de 
artesanato Arte Encanto, 
com doações dos artistas 
para o Fundo Social.
Público aprova a festa
O público esteve presente 
e levou sua doação de 1 
kg de alimento ao Fundo 
Social de Solidariedade. O 
evento foi um grande su-
cesso, com grande públi-
co e muita segurança, por 
meio do apoio da Polícia 
Militar, Guarda Munici-
pal, Brigadistas e seguran-
ça contratada.
A munícipe Camila Sales 

tos. Serão duas sessão 
diárias. Entre os filmes a 
serem apresentados estão 
Mulher Maravilha, A Bela 
e a Fera, A Cabana e Mi-
nha Mãe é uma Peça 2.
De segunda a quinta-fei-
ra, os ingressos do cinema 
são promocionais e cus-
tam R$ 20,00. Jordanen-
ses pagam meia, ou seja 
R$ 10,00. Os ingressos de  
quinta a domingo custam 
R$ 50,00 na bilheteria. 
Mas moradores de Cam-
pos do Jordão que apre-
sentarem comprovante de 
endereço pagam meia en-
trada, ou seja R$ 25,00.

Para a inscrição é impres-
cindível que se apresente a 
cópia do RG do aluno, có-
pia do RG do responsável 
(quando menor de idade), 
comprovante de endereço 
atualizado e, caso o aluno 
apresente idade inferior a 
13 anos, os responsáveis 
precisarão assinar uma au-
torização que será anexada 
ao comprovante do cadas-
tramento.
Mais informações, sobre 
os horários das aulas e tur-
mas  pelo telefone 3621-
6040.Endereço:
Centro Cultural ‘Toninho 
Mendes’
Praça Coronel Vitoriano, 
nº 1 – Centro

exalta o sucesso da festa. 
“Eu achei legal, a organiza-
ção está bem feita, eu vim 
por causa da Banda Malta, 
porque eu adoro eles, mas 
achei que está tudo muito 
legal”, afirmou. 
Outra cidadã que foi à fes-
ta com sua família para 
prestigiar a Banda Malta 
foi Kathleen Naiala, que 
se surpreendeu com a se-
gurança do evento. “Estou 
achando bem tranqui-
lo comparado aos outros 
anos, que sempre tinha 
brigas”, completa.  
O coordenador de even-
tos da Prefeitura, Ricar-
do Flores, faz um balanço 
positivo da festa. “Con-
seguimos num momento 
difícil do país manter as 
comemorações de aniver-
sário da cidade. Desde o 
começo do ano observa-
mos cidades cancelando  
o carnaval e festas tradi-
cionais, porém consegui-
mos em Pinda, fazer as 
festas acontecerem. Isso 
só foi possível reduzin-
do quase que pela metade 
dos investimentos, sempre 
com foco na valorização 
regional e sem economizar 
em segurança”.
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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 maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem frases 
para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo nas freqüências naturais 
inaudíveis para que os humanos, mas sim em freqüências mais baixa de modo que 
os humanos os possam ouvir. Alguns cientistas acreditam que os gatos aprenderam 
que os humanos não conseguem ouvir nas freqüências naturais e por isso adap-
taram-se de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino 
animal só é ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil 
gatos cor-de-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num 
raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos lavam-
se imediatamente. Isso é um instinto que lhe diz para se limparem de modo a que 
predadores não sintam o cheiro da comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as 
garras, eles deixam um sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma subs-
tância avisando aos outros gatos que eles já lá estiveram. Essas glândulas existem 
não só nas patas, mas também na face, pescoço, ombros e cauda. Os gatos conse-
guem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura chamada região 
tapetal, composta de células especiais que provocam dupla estimulação dos cones 
e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas localizadas na coróide, 
camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região funciona 
como um espelho. Atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes, uma vez e 
quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os novamente.

Humor 

Um brasileiro entra na delegacia em pleno Sul do Brasil e dirige-se ao delegado:
- Vim me entregar. Cometi um crime e desde então não consigo mais viver em paz. 
- Mas senhor, as leis daqui são muitas severas e são cumpridas e se o senhor é mes-
mo culpado não haverá apelação, nem dor de consciências que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul da cidade.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atravessam as 
ruas e as estradas a todo momento!
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o senhor seria 
outro qualquer.
- Mas não tive a hombridade de avisar a família daquele pobre homem, sou um 
crápula.
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repúdio popular, 
passeata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, acho o senhor um 
pacifista, merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, és um benfeitor, outro 
qualquer o abandonaria para ser devorado pelos urubus ou outros animais, prova-
velmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava ele gritava: Estoy vivo! Estoy vivo! No estoy muer-
to!
- Tudo mentira, o senhor sabe que esses argentinos mentem muito! Vá em paz!

Mensagens

Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A exis-
tência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você venha 
a aceitar influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para orientar-
lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você 
cometeu algum erro não se detenha para lamentar-se, raciocine sobre o assunto e 
retifique a falha havida porque somente assim, a existência lhe converterá o erro 
em lição. É muito difícil viver bem se não aprendemos a conviver. A vida é lei 
da natureza, mas a vida pessoal é obra de cada um. Toda vez que criticamos a 
experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que 
precisamos emendar em nossas próprias experiências. Seu ideal é o caminho, tanto 
quanto seu trabalho de viver.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atingir 
sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A humanida-
de caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminharem juntos, 
andarem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não se entendem 
por quê? Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a ternura do diá-
logo. Impõem quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Con-
denam quando deveriam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. 
Nem todos os homens perceberam que a meta é a mesma e uma só é a esperança. 
A esperança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos 
homens.

Pensamentos, provérbios e citações

A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.

Aquele que sabe comandar sempre encontra que sabe obedecer.

De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.

O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.

Criatividade é tornar simples o que é complicado.

Vencer é o que importa o resto é conseqüência.

Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.

A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.

O momento é sempre adequado para fazer o certo.

O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.

Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté oferece 
70 vagas para oficinas de 

desenho e pintura

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura, abre 
inscrições, de 11 a 26 de 
julho, de 70 vagas para 
oficinas de desenho e pin-
tura destinadas a pessoas a 
partir dos 8 anos de idade.
Serão criadas 07 turmas: 

iniciantes (08 e 09 anos), 
infantil (10 a 12 anos), ju-
venil I (13 e 14 anos), juve-
nil II (15 a 17 anos), adulto 
I (18 a 50 anos), adulto II 
(a partir de 50 anos) e ate-
liê compartilhado (a partir 
de 18 anos). A oficina pos-
sibilitará a produção tanto 

individual quanto coletiva.
 As aulas terão iní-
cio no dia 31 de ju-
lho e serão ministradas  
pelo instrutor de Artes 
Kleber Marcellino. O ins-
trutor  é artista plástico e 
professor formado pela 
Escola Municipal de Artes 
Maestro Fêgo Camargo e 
especialista em Artes Vi-
suais pelo Senac-PR.
Os interessados devem 
preencher ficha de ins-
crição, no Centro Cul-
tural Toninho Men-
des, que funciona das  
8h às 12h e das 14h às 16h, 
munidos de cópias do RG 
e do comprovante de resi-
dência.
Mais informações podem 
ser solicitadas pelo telefo-
ne: 3621-6040.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 167, Termo nº 6602
Faço saber que pretendem se casar KEVIN NÍCOLAS SILVA NAZARET e SA-
RAH DE PAULA OLIVEIRA SILVA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de Tremembé - SP, nascido em 31 de março de 1997, de profissão militar, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de MARCOS ROBERTO NAZARET, de 46 anos, nascido na data de 18 de 
agosto de 1970, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de São Paulo/SP 
e de EDNÉIA SILVA NAZARET, de 47 anos, nascida na data de 8 de outubro 
de 1969, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Guaratinguetá/
SP. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 4 de junho de 1998, de 
profissão manicure, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Alice 
Gonçalves dos Santos, nº 52, Centro, nesta cidade, filha de WILSON OLIVEI-
RA DA SILVA, de 38 anos, nascido na data de 12 de setembro de 1978, residente 
e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de ALESSANDRA 
APARECIDA DE PAULA SILVA, de 39 anos, nascida na data de 30 de dezem-
bro de 1977, residente e domiciliada em 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 167, Termo nº 6603
Faço saber que pretendem se casar HAMILTON ALVES DE OLIVEIRA JU-
NIOR e JÉSSICA DE JESUS NOVAIS, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Caraguatatuba - SP, nascido em 4 de abril de 1994, de profissão 
vigilante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Vitorino de 
Carvalho, nº 67, Centro, nesta cidade, filho de BENEDITO HAMILTON AL-
VES DE OLIVEIRA, de 60 anos, nascido na data de 5 de dezembro de 1956, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Pindamonhangaba/SP e 
de AIDÊ APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, de 55 anos, nascida na data de 
1 de novembro de 1961, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/SP. Ela é natural de Itabuna - BA, nascida em 2 de junho de 1991, 
de profissão enfermeira, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua 
das Primaveras, nº 118, Res Vale das Flores, nesta cidade, filha de PAULO RI-
BEIRO NOVAIS, de 55 anos, nascido na data de 18 de agosto de 1961, residen-
te e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Santa Cruz da Vitória/BA e de 
MIRIAN MORAES DE JESUS, de 50 anos, nascida na data de 9 de novembro 
de 1966, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Itabuna/BA. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 168, Termo nº 6604
Faço saber que pretendem se casar GERALDO CESARIO FILHO e VANESSA 
DA CONCEIÇÃO JESUS MORGADO, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 2 de novembro de 1976, de profissão 
pedreiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da 
contraente, filho de GERALDO CESARIO, falecido em Tremembé/SP na data 
de 2 de março de 1976 e de MARIA DE LOURDES CESARIO, de 65 anos, nas-
cida na data de 8 de março de 1952, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 27 de dezembro 
de 1989, de profissão faxineira, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua Farid Barchette Demétrio Feres, nº 35, dos Guedes, nesta cidade, filha de 
ORLANDO DE JESUS MORGADO, falecido em Tremembé/SP na data de 24 
de agosto de 2012 e de IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida em Tremem-
bé/SP na data de 22 de junho de 1997. 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.

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 13/07/2015.

Protocolo : 5 - 07/07/2017
Devedor : R L SANTANA PAD E CONF LTDA ME
Documentos : CNPJ 22.197.815/0001-45
Espécie : DMI

Protocolo : 10 - 07/07/2017
Devedor : GEOVANI SANTOS SANTANA
Documentos : CPF 301.202.188-44
Espécie : DMI

Protocolo : 12 - 07/07/2017
Devedor : DENISE FIRMINO JACINTO
Documentos : CPF 393.750.508-31
Espécie : DMI

Protocolo : 13 - 07/07/2017
Devedor : MAURO CESAR TOLEDO
Documentos : CPF 353.974.788-57
Espécie : DMI

Protocolo : 14 - 07/07/2017
Devedor : PAULO ROBERTO LEITE JUNIOR
Documentos : CPF 348.940.258-84
Espécie : DMI

Protocolo : 17 - 07/07/2017
Devedor : JOAO EDUARDO DOS SANTOS
Documentos : CPF 280.938.898-92
Espécie : CDA

Protocolo : 19 - 07/07/2017
Devedor : DIEGO MARCONDES DE MOURA
Documentos : CPF 384.238.488-25
Espécie : CDA

Protocolo : 21 - 07/07/2017
Devedor : DANILO GUILHERME MONTEIRO
Documentos : CPF 342.878.108-21
Espécie : CDA

Protocolo : 23 - 07/07/2017
Devedor : W A V ESPORTES LTDA ME
Documentos : CNPJ 14.590.892/0001-32
Espécie : CDA

Protocolo : 25 - 07/07/2017
Devedor : ANA PAULA ALVARENGA
Documentos : CPF 258.199.948-92
Espécie : CDA
Protocolo : 26 - 07/07/2017
Devedor : CELSO FERREIRA DA SILVA
Documentos : CPF 054.572.948-38
Espécie : CDA

Protocolo : 27 - 07/07/2017
Devedor : RODRIGO BARBOSA CHIARADIA
Documentos : CPF 305.628.328-07
Espécie : CDA

Tremembé, 12 de Julho de 2017.

Prefeitura de Taubaté abre inscrições 
para o Integrarte Dança

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté, através da Secre-
taria de Turismo e Cultura, 
abre inscrições gratuitas 
para o Integrarte Dança, 
nos dias 10 e 11 para as 
crianças e nos dias 12 e 13 
de julho para os adultos, 
no Centro Cultural Toni-

nho Mendes.
São 40 vagas para as tur-
mas de Jazz Infantil, para 
crianças de 7 a 9 anos. Se-
rão 20 vagas destinadas 
para o período da manhã, 
para aulas às sextas-feiras 
das 10h às 11h e mais 20 
vagas ofertadas para o pe-

ríodo da tarde, das 16h às 
17h.
No dia 10 de julho a ins-
crição deve ser realizada 
das 8h30 às 11h30 e das 
18h30 às 20h30. Enquan-
to no dia 11, os interes-
sados devem comparecer 
das 13h30 às 16h30 e das 

18h30 às 20h30.
Para os adultos serão dis-
ponibilizadas 35 vagas e os 
interessados nas aulas de 
Ritmo devem comparecer 
no Centro Cultural no dia 
12 (quarta-feira) das 8h30 
às 11h30 e das 18h30 às 
20h30; e no dia 13 (quinta-
feira), das 13h30 às 16h30 
e das 18h30 às 20h30.
As aulas terão início no 
mês de agosto e no mo-
mento da inscrição pede-se 
a apresentação dos seguin-
tes documentos: RG, CPF, 
comprovante de endereço 
e no caso de adultos acima 
de 45 anos é necessário 
um atestado médico com-
provando estar apto para 
exercer a atividade ou se 
possuir doença crônica e 
para as crianças é exigido 
comprovante escolar que 
comprove estar cursando 
o período regular.
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Vacinação contra raiva 
animal em cães e gatos 

começa dia 17 em
Tremembé

Prefeitura de Taubaté
abre inscrições para 
oficina de férias de 

Dança Contemporânea

Sítio do Picapau Amarelo
abre inscrições para o projeto 

Lobatinhos do Futuro

A vacinação de cães 
e gatos é gratuita e 
pode ser aplicada a  
partir do tercei-
ro mês de vida.  
A campanha acontece de 
17 à 28 de julho em vários 
locais da cidade, são eles:
17/07 – ESF I Jardim San-
tana (fixo)
Padre Eterno (manhã) e 
Assentamento Conquista 
(tarde) – volante
18/07 – Vila Santo Anto-
nio (manhã) – fixo e Qua-
dra Coberta (tarde) – fixo
Assentamento Conquista – 
volante
19/07 – ESF III Parque 
Nossa Senhora da Glória 
(fixo)
Parque das Fontes (volan-

De 07 a 12 de julho es-
tão abertas as inscrições 
para a oficina de férias de  
Dança Contemporânea, 
ministrada pela professora 
Elora, no Centro Cultural 
Toninho Mendes.
A Prefeitura de Tauba-
té disponibiliza 20 va-
gas para jovens a partir 
dos 13 anos e 20 vagas  
para adultos com mais de 
30 anos. A oficina aconte-
cerá em um único dia.
No dia 13 de julho, das 
15h às 16h30, a aula acon-
tece para os adolescentes e 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté infor-
ma que, no Sítio do Pica-
pau Amarelo, de 11 a 14 
de julho, das 13h às 17h, 
estão abertas as inscrições 
para o projeto Lobatinhos 
do Futuro.
Serão disponibilizadas 30 
vagas gratuitas e 25 vagas 
reservas para crianças en-
tre 7 e 14 anos. O projeto 
consiste em uma oficina 
de teatro, baseada na lite-
ratura de Monteiro Loba-

te)
20/07 – ESF IV Benvirá – 
fixo
Eldorado (manhã) – vo-
lante e Estrada Nova (tar-
de) – volante
21/07 – ESF V Bairro dos 
Guedes – fixo
Aterrado (manhã) – volan-
te e Kanegae (tarde) – vo-
lante
22/07 – Praça da Estação 
(fixo) e Atrás do Mercado 
municipal (fixo)
Maristela (manhã) e Mato 
Dentro I (manhã)
Berizal (tarde) e Mato 
Dentro II (tarde)
24/07 – Escola Jerônimo – 
fixo
Vera Cruz (manhã) e Bar-
ranco (tarde) – volante

no dia seguinte, 14 de ju-
lho, das 15h às 16h, para 
a turma de adultos. Não é 
necessário que o interessa-
do tenha experiência em 
dança.
Para a inscrição, o inte-
ressado deve compare-
cer com um documen-
to pessoal com foto.  
Em caso de meno-
res de idade, um  
responsável deve acompa-
nhar para assinar uma au-
torização.
A oficina de Dança 
Contemporânea tem 

to e ministrada pela arte 
educadora e atriz Renata 
Baptista,  com aulas que 
terão início no dia 18 e 
acontecerão três vezes por 
semana, às terças, quintas 
e sextas-feiras, das 9h30 
às 11h30, no Sítio do Pica-
pau Amarelo. As aulas ter-
minam no dia 19 de agosto 
com a apresentação, aber-
ta ao público, de uma peça 
teatral.
As inscrições podem ser 
feitas pessoalmente no 

25/07 – ESF VI Flor do 
Vale – fixo
Jaraguá (manhã) e Retiro 
Feliz (tarde) – volante
26/07 – Canaã – volante
Vale das Flores – volante
27/07 – ESF II Maracaibo 
– fixo
Maracaibo I (manhã) e 
Maracaibo II (tarde) – vo-
lante
28/07 – Praça Flor do 
Campo – fixo
Ronconi e Flor do Campo 
– volante
OBSERVAÇÃO: De 
segunda à sexta-fei-
ra das 8h às 16h30,  
a vacina estará disponível 
também no COA (Centro de  
Observação Animal) na 
Avenida Audrá.

como objetivo ofere-
cer a oportunidade de  
contato com a dança para 
que o público possa aderir 
a cursos que serão oferta-
dos no segundo semestre.
Serviço
Oficina de férias de Dança 
Contemporânea
Inscrições: de 07 a 12 de 
julho de 2017
Local: Centro Cultural To-
ninho Mendes
Horário: das 8h às 12h e 
das 14h às 18h
Endereço: Centro Cultural 
Toninho Mendes

Museu Histórico, Folcló-
rico e Pedagógico Mon-
teiro Lobato, no próprio 
Sítio ou pelos telefones 
3625-5062 e 3635-3234. 
No momento da inscri-
ção só é necessário o pre-
enchimento do nome do 
responsável e da criança.  
O cadastro será efetivado 
no primeiro dia da oficina. 
O não comparecimento ao 
primeiro dia de aula ca-
racteriza a desistência do 
aluno.

Velejadoras marcam 
presença na 44ª Semana 

de Vela de Ilhabela

As mulheres também são 
presença garantida na 44ª 
Semana de Vela de Ilhabe-
la. A carioca Carina Joana, 
34 anos, faz parte do rol 
feminino de competidores. 
Ela participa desde 2015 
do evento. Neste ano, po-
rém, há um gosto mais do 
que especial: é a primeira 
vez que ela vai ao mar co-
mandando o seu próprio 
barco, o veleiro Criloa.
A tripulação é composta 
por outras cinco pessoas 
– dois homens e mais três 
mulheres. Nesta segunda-

feira, a equipe participou 
da Regata Ilha de Toque-
Toque por Boreste, na 
classe clássicos, fazendo 
o percurso de pouco mais 
de 20 milhas náuticas (cer-
ca de 35 quilômetros) em 
quase cinco horas. Vida 
no mar: Desde 2015, Ca-
rina mora num barco, sem 
endereço fixo. “Vou anco-
rando em diferentes paisa-
gens”, disse. Para ela, um 
dos charmes do esporte 
náutico é o fato de ser de-
mocrático. “A vela é um 
esporte para todos os gê-

neros e idades. No barco, 
há espaço para todos, onde 
cada um contribui com 
suas habilidades específi-
cas”. Enquanto não volta 
para água, Carina Joana 
aproveitará o tempo para 
reencontrar amigos. “Esse 
é um dos atrativos da Se-
mana de Vela de Ilhabela. 
É um evento belíssimo, 
oportunidade única de 
reunir pessoas que buscam 
competir, mas que tam-
bém buscam na vela um 
motivo pra rever amigos e 
celebrar”, conclui.


