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A GAzetA dos Municípios

Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté realiza 

Copa Escola da Bola

Atleta de Taubaté é
campeã no Troféu Brasil 

de Atletismo

Escolas municipais
recebem instalação
de forros de Pinda

Feriado de Corpus Christi em 
Ubatuba tem Festival de Cultura 

Japonesa e Folia do Divino

A Secretaria de Esportes 
e Lazer de Taubaté reali-
zou neste último sábado, 
dia 10 de junho, a segun-
da etapa da Copa Escola 
da Bola. A primeira etapa 
aconteceu no dia 4 deste. 
As duas etapas do evento 
esportivo reuniram cerca 
de 540 crianças e jovens.
As partidas de futebol de 

A equipe de atletismo Lu-
asa/Taubaté foi a São Ber-
nardo do Campo (SP), nos 
dias 09 e 11 de junho, para 
a disputa do Troféu Brasil 
de Atletismo, considerada 
a principal competição da 
modalidade. O destaque 
ficou por conta da vitória 
de Maria Aparecida Ferraz 
campeã nos 5.000 metros.
Além disso, a atleta tauba-
teana ficou com o 4º lugar 

Unidades educacionais de 
Pindamonhangaba estão 
recebendo uma série de 
melhorias. Nos últimos 
dias, as escolas municipais 
Professor Paulo Freire, na 
Vila Prado, Gilda Piorini 
Molica, no São Judas, e 
Arthur de Andrade, no Ci-
dade Nova, além do Cen-
tro Municipal de Educação 
Infantil Caic, no Arareta-

Os turistas que vierem 
a Ubatuba no feriado de 
Corpus Christi, na quin-
ta-feira, 15, têm a opor-
tunidade de conhecer um 
pouco da cultura dos dife-
rentes povos que habitam 
a cidade.
Entre os dias 15 e 18, 
acontece o 10º Festival 
de Cultura Japonesa, or-
ganizado pela Associa-
ção Nipo Brasileira de 
Ubatuba (Anibra), com o 
apoio da Prefeitura Mu-
nicipal, da Fundação de 
Arte e Cultura (Fundart) e 
da Companhia Municipal 
de Turismo (Comtur). O 

salão aconteceram nas 
quadras da escola do Sesi.
O Escola da Bola é um 
programa de iniciação es-
portiva pautado nos fun-
damentos da pedagogia 
do esporte, baseado nas 
modalidades nas quais a 
bola é o fator principal. O 
atendimento é feito para 
crianças e jovens de 07 a 

no 1.500 metros e 5º nos 
10.000 metros. Também 
tiveram boas participações 
Denner C. da Silva (semi 
finalista dos 110 metros 
com barreiras), Bruno Ro-
drigues de Faria (9º lugar 
no lançamento de Dardo), 
Vinícius Rocha Veloso (7º 
lugar no 1.500 metros e 
finalista dos 800 metros 
4X100 metros), José Al-
ves (finalista dos 1.500 

ma, receberam a instala-
ção de forros de PVC nos 
refeitórios para garantir 
maior proteção e higiene. 
No total, será feito um 
investimento de 100 mil 
reais e, de início, 19 esco-
las serão beneficiadas. O 
prefeito Isael Domingues 
destaca a importância de 
ações como esta. “Esse foi 
um pequeno ponta pé ini-

evento conta com apresen-
tações de taiko (tambores 
tradicionais), artes mar-
ciais, dança e gastronomia 
japonesa, além de grupos 
culturais de Ubatuba. A 
entrada é gratuita e a aber-
tura oficial será na quinta-
feira, 15, às 19h30.
Já nos dias 17 e 18 de ju-
nho, a Peregrinação da 
Folia do Divino de Uba-
tuba estará visitando as 
casas da Praia da For-
taleza, sempre a partir 
das 8 horas da manhã.  
O festejo histórico é cen-
tenário e, em cada comu-
nidade visitada, o grupo 

17 anos e acontece em 20 
polos em diversos pontos 
da cidade, entre quadras 
poliesportivas de bairros 
,em projetos sociais, es-
colas e conjuntos habita-
cionais. Hoje, o programa 
Escola da Bola atende 800 
adolescentes nas mais va-
riadas modalidades em 
que a bola é protagonista.

metros).  Mais atletas par-
ticiparam do evento espor-
tivo, sendo: Luis Rideiki, 
Rafael Honorato, Wesley 
Rezende e Kelvin Falcão. 
A equipe Luasa/Taubaté 
treina intensamente e bus-
ca outros bons resultados.
A próxima competição 
será o Brasileiro sub 18, 
nos dias 22,23 e 24 de ju-
nho na cidade de Bragança 
Paulista.

cial para tornamos nossas 
escolas mais protegidas, 
sobretudo nos ambien-
tes de refeitório, onde as 
crianças mais circulam”, 
explica. As escolas sele-
cionadas no primeiro lote 
foram priorizadas devido a 
maior necessidade, levan-
do em conta solicitações 
da população e dos profis-
sionais dos locais. 

de foliões, entoa cânticos 
tradicionais da cultura cai-
çara passando pelas dife-
rentes casas.
A peregrinação começou 
em março e vários bairros 
já foram visitados desde 
então, como Maranduba, 
Sertão da Quina, Pere-
quê-Açu, Quilombo da 
Caçandoca, Sumidouro, 
Prumirim, Itamambuca e 
Félix, entre outros.
Interessados em receber 
o grupo de foliões devem 
entrar em contato com o 
Mestre Pedrinho pelos te-
lefones (12) 9 9138-1190 e 
(12) 9 9743-1864.
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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

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, seguir uma alimen-
tação equilibrada e perder peso de forma saudável. Estabeleça objetivos possíveis a longo 
prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia é perder alguns quilos, o ideal é determi-
nar pequenas metas de três a cinco quilos, por exemplo. Planeje uma rotina alimentar em 
horários regulares com três refeições principais (café da manhã, almoço e janta) e dois 
pequenos lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e garante 
maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restrição excessiva. Prefira uma 
reeducação de forma gradativa e com um cardápio saudável e variado. Evite ter chocolates, 
balas, biscoitos recheados, doces e salgadinhos nos armários de casa ou do trabalho para 
não se render à tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar escadas em vez 
de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e aproveitar para caminhar.
***
Quem nunca viu um cãozinho aguardando ansiosamente à porta à chegada dos donos se-
gundo antes deles entrarem em casa? Não é que ele tenha decorado o horário em que as 
pessoas chegam, mas sim que ele pode sentir a grandes distâncias o cheiro de quem está 
se aproximando. O olfato é um dos sentidos mais aguçados do cão, assim como a audição. 
Os cachorros possuem cerca de 220 milhões de células olfativas. O ser humano só possui 5 
milhões. Na hora de ouvir os sons, os bichinhos conseguem descobrir a direção de origem 
de um barulho e 6 centésimos de segundo e recebê-lo a uma distância até 4 vezes maior do 
que os humanos. Os sentidos caninos já são usados há muito tempo para ajudar o homem. 
Cães farejadores já é um fato corriqueiro. Mas agora, esses animais conseguem detectar 
pelo cheiro a presença do câncer de pulmão e até a chegada de uma crise epilética. Já com 
os ouvidos são capazes de reconhecerem sinais em uma freqüência tão alta que os outros 
seres não conseguem captar.

Humor

Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obedecem 
quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam dormindo, 
sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres apreciam nos ga-
tos todo comportamento que detestam nos homens.
***
Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos são os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou pra praia.

Mensagens

Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo... Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros... Você não tem idéia de como os outros foram 
talhados.
6 – Pare muito de pensar... Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. Por isso conhe-
cemos de cor as virtudes que englobam a bondade, como compaixão, generosidade, soli-
dariedade, tolerância e paciência, porém, nem todos sabem usar essas qualidades na hora 
certa. Há uma grande diferença entre ser bom ou ser ingênuo e, é muito importante que essa 
diferença seja estabelecida. Primeiro, lembre-se de que boa ação não pode prejudicar quem 
a pratica. Segundo, o ato não pode tirar do outro a responsabilidade de si mesmo.
***
Não perca a tua fé às sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, siga em 
frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalhe. Esforça-te no bem e 
espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na Terra, mas o que vem do Céu perma-
necerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus 
e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. 
Eleve seu olhar e caminhe. Lute e sirva. Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da 
noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe e te atormente o ideal aguilhoando-te 
com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será um 
novo dia.    

Pensamentos, provérbios e citações

A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não esqueci, eu só não quero me lembrar.
Não julgue sem conhecer.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem um inferno: É seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Bem feito é melhor que bem explicado.
Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor é a força mais sutil do mundo.
Sem amizade a humanidade não será feliz.
Toda força será fraca se não estiver unida.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 150, Termo nº 6568
Faço saber que pretendem se casar ALLAN MIRANDA GOULART e DANIEL-
LE HASLBERGER TIRELLI, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 7 de dezembro de 1988, de profissão farmacêutico, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado Rua dos Cortezes, nº 128, Vila 
Marly, filho de IVAN CARLOS ROSA GOULART, de 50 anos, nascido na data 
de 23 de janeiro de 1967, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de 
Paraisópolis/MG e de RITA DE CASSIA MIRANDA GOULART, de 48 anos, 
nascida na data de 16 de agosto de 1968, residente e domiciliada Taubaté/SP, 
natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 6 de agosto 
de 1987, de profissão fisioterapeuta, de estado civil solteira, residente e domi-
ciliada Rua Conego Ismael Dias Monteiro, nº 208, Jardim Samar, nesta cidade, 
filha de VERGILIO TIRELLI NETO, falecido em Tremembé/SP na data de 6 de 
agosto de 1994 e de ROSANA HASLBERGER TIRELLI, de 54 anos, nascida 
na data de 29 de junho de 1962, residente e domiciliada 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 150, Termo nº 6569
Faço saber que pretendem se casar JOÃO CARLOS SYLOS e JENIFER CA-
MARGO DE PAULA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté 
- SP, nascido em 18 de maio de 1993, de profissão fiscal, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Avenida Amor Perfeito, nº 160, Residencial Vale das 
Flores, filho de NILO SYLOS JUNIOR e de MARCIA APARECIDA SYLOS. 
Ela é natural de São Luís do Paraitinga - SP, nascida em 16 de janeiro de 1999, 
de profissão estudante, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Zona 
Rural do Mato Dentro, filha de ZACARIAS PIRES DE PAULA e de ANDRÉIA 
APARECIDA CAMARGO DE PAULA. Se alguem souber de algum impedi-
mento, 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
PAT de Taubaté

Cozinheiro
Fiscal de Operação
Garçom

Lubrificador Industrial
Líder de Lubrificação Industrial
Supervisor de Lubrificação Industrial
Técnico Químico

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha

TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONAMEN-
TO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 
08H ÀS 17H

Cadastro para Empresas 

As empresas que têm o interesse em 
cadastrar vagas abertas  entrar em 
contato pelo e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com

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 - 
Tremembé - SP
Tremembé, 14 de Junho de 2017. 

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 Corre-
gedoria Geral da
Justiça, fica autorizado o pagamento do título em dinheiro, 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 Tabelionato, sem prejuízo das custas e emolumen-
tos 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 19/06/2017.
Protocolo : 8 - 09/06/2017
Devedor : PALMIVALE COMERCIO DE PROD ALI
Documentos : CNPJ 06.071.017/0001-16
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 12

Protocolo : 11 - 09/06/2017
Devedor : MANOEL FERNANDES FILHO
Documentos : CPF 005.126.980-58
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 22 - 09/06/2017
Devedor : CELIA REGINA DOS SANTOS DE SOUZA
Documentos : CPF 122.079.718-99
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 33 - 09/06/2017
Devedor : LUIS CLAUDIO CHALEAUX
Documentos : CPF 098.460.578-90
Espécie : CH
Faixa de Ref. 4

Protocolo : 37 - 09/06/2017
Devedor : JOAO PAULO BERNARDES DE SOUZA
Documentos : CPF 316.593.958-60
Espécie : CH
Faixa de Ref. 3

Relação de Vagas
Balcão de

Empregos de 
Taubaté

½ OFICIAL ELETRICISTA
APONTADOR DE OBRAS – COM IN-
FORMÁTICA
AJUDANTE DE MARCENEIRO
MECÂNICO DE MOTO
COZINHEIRO INDUSTRIAL
ELETRICISTA DE ÔNIBUS – URGENTE
ELETRICISTA DE AUTOS –
ESTAGIÁRIO DE LOGÍSTICA – CUR-
SANDO TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA
GERENTE DE RESTAURANTE – REDE 
HOTELEIRA
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES – EXP. 
EM GERÊNCIA DE SUPERMERCADO
AUXILIAR DE VENDAS
COZINHEIRA
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
ELETRICISTA DE MÁQUINAS INDUS-
TRIAIS
ENCANADOR PREDIAL
ESTAGIO DE ENGENHARIA CIVIL
GARÇOM
GERENTE DE COMÉRCIO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MARCENEIRO
PIZZAIOLO
MECÂNICO DIESEL – URGENTE
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MECÂNICO DE AUTOS – NACIONAIS 
E IMPORTADOS
INSTALADOR DE COIFAS
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VENDEDOR – COM EXP. EM VENDAS 
DE VEÍCULOS – URGENTE
INSTALADOR DE ALARME RESIDEN-
CIAL
MECÂNICO DIESEL
ANALISTA DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL – COM DISPONIBILIDADE 
PARA MUDANÇA DE CIDADE
COSTUREIRA
ENFERMEIRA DO TRABALHO
FERRAMENTEIRO
LAVADEIRA
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
MECÂNICO MONTADOR
OPERADOR DE CENTRO DE USINA-
GEM
PASSADEIRA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
CADASTRO:

* RG E CPF (OU CNH);

* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;

* CARTEIRA DE TRABALHO.

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPRE-
GOS

Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segun-
da a sexta-feira, das 8h às 15h

– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
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Mais de 400 alunos participam 
da Semana Nacional do

Arquivo em Caraguatatuba

Mais de 400 alunos par-
ticiparam das atividades 
da Semana Nacional do 
Arquivo que aconteceu de 
5 a 9 de junho e foi encer-
rada na última sexta-fei-
ra em Caraguatatuba. Os 
estudantes assistiram ao 
documentário “Menino 
23 – Infâncias Perdidas no 
Brasil”, do cineasta Beli-
sário Franca, baseado em 
pesquisa do historiador 
caraguatatubense, Sidney 
Aguilar Filho, que denun-
cia o trabalho infantil na 
Era Vargas, e a mentalida-
de brasileira que permitia 
esse tipo de exploração.
Na época do Estado Novo, 
50 crianças negras foram 
tiradas de um orfanato no 
Rio de Janeiro e levadas 
para a fazenda no interior 
de São Paulo, cujo proprie-
tário, Oswaldo Rocha Mi-
randa, era simpatizante do 
integralismo (movimento 
de extrema direita no Bra-
sil entre 1932 e 1937) e do 

nazismo. Inclusive manda-
va marcar seu gado com 
a suástica. Lá elas foram 
obrigadas a trabalhar sem 
remuneração e em condi-
ções precárias.
As alunas, Mayara Kelly 
Ramos e Stefane Duque, 
do Ciefi Profª Edna Maria 
Ferraz Nogueira Ferraz 
(Perequê-Mirim) ficaram 
impressionadas com o que 
viram. “Os nazistas eram 
muito piores do que a gen-
te podia supor”, ressaltou 
Stefane. “Os negros eram 
um nada para eles”, com-
pletou Mayara.
O que chamou a atenção 
dos colegas, Júlia Pereira 
de Aveiro e Cauã da Silva, 
da EMEF Prof. Antonio de 
Freitas Avelar, foi a escra-
vidão. “Escravizar é desu-
mano. Isso nunca deveria 
acontecer entre as pesso-
as”, afirmou Júlia. “O fato 
de uma pessoa ter mais 
dinheiro do que outra não 
dá o direito de escravizar 

ou maltratar”, completou o 
menino.
A professora de História 
da unidade escolar do Pe-
requê-Mirim, Luciana Vi-
tório, disse que trabalhou 
a 2ª Guerra Mundial com 
os alunos e que o docu-
mentário complementou 
o que foi estudado. “O que 
mais me chamou a atenção 
no filme foi a presença do 
nazismo no Brasil e como 
isso não é tratado em ne-
nhum livro de história”, 
destacou.
A historiadora e respon-
sável pelo Arquivo Mu-
nicipal, Denise Lemes, 
explicou que o objetivo 
da Semana foi incentivar 
o diálogo sobre o acesso 
à informação e a pesquisa 
nos Arquivos Municipais 
“Arino Sant’Ana de Barros” 
e  “José Lúcio de Alcânta-
ra”. Além de discutir temas 
relacionados ao trabalho 
infantil, trabalho escravo, 
eugenia, ditadura, nazis-
mo e fascismo.
“Os estudantes puderam 
ter contato com uma par-
te importante da história 
brasileira com o documen-
tário. Também conhece-
ram um pouco do material 
do Arquivo Municipal e a 
importância das fotos, jor-
nais, revistas, filmes para 
contar a história durante 
gerações. Ano que vem 
faremos a Semana nova-
mente”, afirmou Denise.

Ponto MIS realiza oficina 
gratuita de Ficção

Científica em Pinda

Cortejo de carros de boi 
acontece no sábado

em Caçapava

A Oficina “Ficção científi-
ca, uma odisseia no cine-
ma”, com Celso Sabadin, 
está com inscrições aber-
tas, oferecendo 50 vagas 
a pessoas maiores de 12 
anos. A capacitação será 
no dia 20 de junho, às 14 
horas, no Palacete 10 de 
Julho.
A oficina propõe uma di-
vertida viagem histórica 
utilizando cenas dos mais 
importantes filmes do gê-
nero para abordar temas 
marcantes das últimas dé-
cadas. Dos mais rudimen-
tares efeitos especiais até 
a moderníssima tecnolo-
gia digital, passeando por 
clássicos como Metropo-
lis, 2001 – Uma Odisseia 
no Espaço, Blade Runner, 
Star Wars, entre outros.
As inscrições devem ser 
feitas pelo e-mail: cultu-
ra@pindamonhangaba.sp.
gov.br.

O tradicional cortejo de 
carros de boi ornamen-
tados abrirá os festejos 
em louvor a São João 
Batista, padroeiro de Ca-
çapava. Com forte signi-
ficado religioso e cultu-

Todas as ações dos Pontos 
MIS são gratuitas, tanto 
exibições de filmes quanto 
oficinas.
Pontos MIS
Os “Pontos MIS” são um 
programa de circulação e 
difusão audiovisual que 
visa promover a formação 
de público e a circulação 
de obras do cinema, esta-
belecendo parcerias para 
criar pontos de difusão au-
diovisual espalhados pelo 
Estado. O programa é uma 
parceria entre o Museu da 
Imagem e do Som - MIS 
e as cidades do Estado de 
São Paulo.
A primeira apresentação 
em Pinda foi na sexta-fei-
ra (9), na Biblioteca do 
Castolira, com o filme “O 
Fantástico Sr. Raposo”. A 
animação conta a história 
do Sr. Raposo que, após 
12 anos de felicidade bu-
cólica, descumpre uma 

ral o desfile completa 84 
anos, e volta a acontecer  
antecedendo à Festa de 
São João Batista.
A procissão de carros 
de boi saíra do Cam-
po do Padre no sábado 

promessa que fez à espo-
sa e invade a fazenda dos 
vizinhos. Ceder aos seus 
instintos animais coloca 
em perigo não somente o 
seu casamento, mas tam-
bém a vida de sua família 
e de seus amigos.
O filme será apresentado 
novamente nesta quarta-
feira (14), na Biblioteca 
Maria do Carmo Santos 
Gomes, na Vila São Bene-
dito, às 8h e 13h; e no dia 
27 de junho, no Palacete 
10 de Julho, às 15 horas.
Mensalmente, Pindamo-
nhangaba receberá um pro-
grama de filmes diferente 
para ser exibido, na maior 
parte das vezes composto 
por um curta e um longa-
metragem, acompanhado 
de uma atividade comple-
mentar, que pode ser um 
bate-papo com o diretor 
do filme ou uma oficina 
audiovisual. 

(17), às 11h30, com des-
tino à Igreja Matriz para 
a bênção do sal, às 12h.  
Depois, continuará pelas 
ruas da cidade, seguindo 
de volta para o Campo do 
padre.

Taubaté Basquete lidera 
grupo B no Campeonato 

Paulista

O time Taubaté Basquete 
sub 16 foi a Cravinhos, in-
terior de São Paulo, onde 
venceu no último sábado, 
dia 10 de junho, o time da 
casa por 49 X 42. Com esta 
vitória,  o time de Tauba-
té assumiu a liderança do 
grupo B no Campeonato 

Paulista.
A partida foi muito dispu-
tada e a equipe do técnico 
Paulo Jau conseguiu um 
feito inédito na competi-
ção, quebrando o mando 
de quadra da equipe de 
Cravinhos. Hoje, jovens de 
10 anos a 12 anos podem 

se inscrever nas equipes de 
iniciação ao basquete, em 
aulas que acontecem na 
quadra do ginásio da CTI, 
às 2ª, 4ª e 6ª feiras das 18h 
às 20h. A próxima partida 
pelo Campeonato Paulis-
ta, será no próximo dia 16 
(sexta-feira) em Franca.
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SAMA participa de oficina 
de planejamento

participativo com tema 
Arborização Urbana

Governo do Estado
prorroga vacinação

contra a gripe até o dia 23

Prefeitura de Taubaté
notifica loteamentos

irregulares

Muro do estacionamento 
do posto de saúde passa 
por reforma em Caçapava

Horários e itinerários do 
transporte público de

Caçapava

Semelp oferece diversas 
atividades em Pinda para 
o bem-estar da população

A Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente Muni-
cipal, participou nesta sex-
ta feira, dia 09 de junho, 
da Oficina de Planeja-
mento Participativo, tema: 
Arborização Urbana no 
Departamento de Ciências 
Agrárias da Universidade 
de Taubaté.
A ênfase deste instrumen-
to de gestão pública que é 
a oficina de debates escla-
receu para a população as 
etapas da arborização de 
uma cidade: levantamento 
e catalogação das áreas já 
arborizadas e das árvores 
plantadas, escolha crite-
riosa dos novos locais e 
espécies adequadas, o cro-

O Governo do Estado de 
São Paulo anunciou, nes-
ta segunda-feira (12), a 
prorrogação da campanha 
de vacinação contra a in-
fluenza até o dia 23 de ju-
nho. Além de prorrogar o 
prazo para a imunização, 
foram incluídos no grupo 
prioritário os idosos de 55 
a 59 anos.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura, a de-
terminação se deu devido 
ao número de doses exce-
dentes da vacina em todo 
o Estado. Em Pindamo-
nhangaba, até sexta-feira 
(9), a Campanha Nacional 
de Vacinação contra a in-
fluenza imunizou 93,7% 
dos pindamonhangaben-
ses integrantes dos grupos 
prioritários, superando a 
meta de 90% de vacina-
dos. O público que mais 

Uma operação de fiscali-
zação de loteamentos ir-
regulares na zona rural de 
Taubaté realizada no últi-
mo sábado, 10 de junho, 
pela Prefeitura de Taubaté 
resultou em duas notifica-
ções. Também foi realiza-
da na ocasião a instrução 
de um processo.
Participaram da operação 
equipes de fiscalização da 
Secretaria de Planejamen-
to, Atividade Delegada e 

A equipe da Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais está realizando refor-
ma no muro do Posto de 
Saúde, da Vila Antônio 
Augusto.
Após avaliação, foi cons-

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria  
de Defesa e Mobilida-
de Urbana disponibi-
liza a divulgação dos 

A Semelp (Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e La-
zer de Pindamonhangaba) 
abre vagas para turma do 
Programa “Medida Cer-
ta”. As aulas são no Centro 
Esportivo do Araretama, 
das 7h às 8h, e acontecem 
nas terças, quintas e sex-
tas-feiras.
O Programa Medida Cer-
ta consiste em ginásticas 
funcionais, com o objetivo 
de melhorar o condiciona-
mento físico dos partici-
pantes. As aulas no Arare-
tama são ministradas pela 

nograma de tempo, físico 
e financeiro de custos, até 
o efetivo plantio e sua ma-
nutenção pelo ente públi-
co. Destacou-se nos diá-
logos que antes do plantio 
das árvores se deve anali-
sar: a altura e longevidade, 
tempo de crescimento, ta-
manho e formato de copa 
e raízes, adequações a rede 
de fiação elétrica e de água 
e esgoto, formato de tama-
nho das calçadas, para o 
plantio de forma correta e 
eficiente.
Importante que a popula-
ção entenda os benefícios 
da arborização urbana 
consciente e planejada: 
produz oxigênio que é es-

aderiu à campanha foi o 
de puérperas, ou seja, mu-
lheres que deram à luz há 
menos de 45 dias. Um to-
tal de 122,8% procurou os 
postos de vacinação.
Em seguida, o grupo de 
idosos, com 108,5% de 
imunização e 87,38% dos 
profissionais da saúde.
A cidade só havia ficado 
abaixo da meta de crian-
ças maiores de seis meses 
e menores de cinco anos, 
com 75,5% de adesão, e 
gestantes, com 73,3% de 
imunizadas. Com a pror-
rogação, as pessoas desses 
grupos podem procurar 
um dos 25 postos de va-
cinação espalhados pela 
cidade.
Integram os grupos priori-
tários: crianças de 6 meses 
a menores de 5 anos, ges-
tantes em qualquer idade 
gestacional, mulheres no 

Guarda Municipal. Esta 
atividade  atende uma de-
terminação do Ministério 
Público de Taubaté.
Foram percorridos mais  
de 150 quilômetros  pelos 
bairros Sete Voltas , Mon-
jolinho , Estrada Grami-
nha , Mangalot, Registro e 
Mata do Bugio.
Loteamentos clandestinos 
não oferecem infraestrutu-
ra necessária, como água, 
energia, esgoto e ruas as-

tatada que a estrutura, 
em um trecho do muro, 
estava comprometida  
e não apresentava estru-
tura adequada para con-
tenção do terreno em  
desnível, na região do es-

horários e itinerários  
do transporte público no 
portal da Prefeitura de Ca-
çapava.
 Ao todo são 21 linhas que 

professora Maria Apare-
cida Altamiro Resende, a 
Professora Cidinha.
As inscrições devem ser 
feitas no Centro Esporti-
vo do Araretama, e é ne-
cessária a apresentação de 
atestado médico e de duas 
fotos 3x4. Mais informa-
ções podem ser obtidas no 
telefone 3643-1400.
Já o Bosque da Princesa, 
a partir de terça-feira (13), 
passa a ser mais um polo 
de atendimento do Progra-
ma “Viva Melhor”. O pro-
jeto também é realizado 

sencial a vida; reduz a po-
luição; produz sombra que 
diminui o calor; reduz o 
barulho do trânsito; filtra 
a poeira do ar que ocasio-
na doenças respiratórias; 
embeleza as áreas públi-
cas; regula a umidade do 
ar; contribui para evitar 
enchentes,pois diminui a 
velocidade de escoamento 
das águas da chuva; me-
lhora o solo por meio das 
raízes e folhas e reduz a 
erosão; abastece o lençol 
freático; controla a direção 
e velocidade dos ventos; 
atrai os pássaros e contri-
bui para a biodiversidade 
da fauna criando pequenos 
corredores ecológicos.

período de 45 dias após 
o parto, trabalhadores da 
área de saúde dos servi-
ços públicos e privados, 
pessoas com 60 anos ou 
mais de idade, portadoras 
de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras 
condições clínicas espe-
ciais independentemente 
da idade, população priva-
da de liberdade e do siste-
ma prisional, e os profes-
sores das escolas públicas 
e privadas que estão em 
sala de aula. 
Para o Estado de São Pau-
lo foram incluídos, desde 
o dia 13 de maio, os se-
guintes grupos para vaci-
nação: policial militar e 
civil, bombeiros, funcio-
nários do Poupa Tempo, 
funcionários dos Correios, 
e Defesa Civil. E, a partir 
do dia 12 de junho, os ido-
sos de 55 a 59 anos.

faltadas. O crescimento 
nestes locais ocorre de for-
ma desordenada.
A administração mu-
nicipal orienta a popu-
lação que, antes de ne-
gociar um imóvel, é 
necessário verificar suas 
condições. Construir ou  
adquirir lotes em lotea-
mento irregular é crime 
e o descumprimento da 
lei sujeita os infratores às 
sanções legais.

tacionamento.
A equipe da secreta-
ria de obras demo-
liu e está reconstruin-
do-o, para garantir  
segurança e melhor aten-
dimento à população.

atendem a cidade, para 
conferir basta acessar o link  
“Horários e Itinerários”, 
no banner “Links Rápi-
dos”.

atualmente no Parque da 
Cidade, e busca levar qua-
lidade de vida, aliando a 
saúde física e mental. São 
desenvolvidas atividades 
como dança terapêutica, 
Tai Chi Pai Lin, caminha-
da meditativa, entre ou-
tras. 
Para participar, é preciso 
ter acima de 18 anos e não 
é necessário fazer inscri-
ção. As dinâmicas serão 
desenvolvidas toda ter-
ça-feira, das 9h às 10h30, 
com a professora Ana Pau-
la Beraldo.


