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A GAzetA dos Municípios

IV Festival de Música da 
Juventude divulga

selecionados e ordem 
de apresentação

O Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura finalizou, 
na tarde desta quinta-fei-
ra (14), a seleção e ordem 
de apresentação dos par-
ticipantes do IV Festival 
de Música da Juventude. 
Neste ano, o evento será 
realizado no Teatro Gal-
pão, dias 19, 20 e 21, a 

partir das 18 horas, com 
entrada gratuita.
O Festival abrange todos 
os gêneros musicais e será 
dividido em duas catego-
rias: Composição inédita 
e Interpretação. O valor 
do prêmio para o primei-
ro lugar será R$ 2.588,08, 
o segundo receberá R$ 

1.294,04 e o terceiro R$ 
647,02.
Na terça-feira (19), será 
realizado o Ensaio Geral. 
Na quarta-feira (20), será 
a eliminatória da categoria 
Composição. E, na quinta-
feira (20), será a final das 
categorias Composição e 
Interpretação.

Projeto Educação/Turismo
Cultura é discutido em

reunião na Prefeitura de 
São Bento do Sapucaí

Conselho de Juventude
realiza Encontro de
Grêmios Estudantis

em Ubatuba

A manhã de quinta-fei-
ra, 14/09, teve início com 
uma reunião para tratar 
sobre a concepção de um 
projeto que envolve Edu-
cação, Turismo, Cultura, 
Financeiro, dentre outros. 
A convite da Secretaria 
Municipal de Turismo e 
Desenvolvimento Eco-
nômico, a palestrante, Sr. 
Glória Bravin, Secretária 

O Conselho Municipal de 
Juventude (Comjuv) de 
Ubatuba está organizan-
do o primeiro Encontro 
de Grêmios Estudantis do 
município. O evento acon-
tece no Dia da Juventude 
Brasileira, 22 de setembro, 

de Turismo de Campos 
do Jordão, veio conversar 
e apresentar a proposta ao 
Prefeito, equipe gestora 
da Prefeitura, Diretoras 
das escolas municipais e 
estaduais e COMTUR. O 
projeto contempla levar 
aos alunos, de forma lúdi-
ca, dados sobre o municí-
pio, trabalhando diversas 
áreas, como cidadania, 

no Centro de Convenções 
de Ubatuba (rua Lia de 
Barros s/n – Itaguá), das 
14 às 18 horas.
O objetivo do encontro é 
promover a integração en-
tre os 12 grêmios das es-
colas públicas da cidade e 

pertencimento local e re-
gional, educação, turismo, 
cultura, meio ambiente e 
mais. A proposta foi apre-
sentada, anteriormente, ao 
Codivap, que compreende 
44 municípios, a fim de 
implantá-la em âmbito re-
gional.
Todos estão trabalhando 
em prol de um desenvolvi-
mento consciente e eficaz.

destes com as instâncias 
gestoras da Educação no 
município e no Estado, 
bem como o Comjuv.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo email: 
comjuv.ubatuba@gmail.
com

A prova do l’étape Brasil 
em Cunha agora faz parte 
do calendário turístico do 

Estado de São Paulo

12 DE SETEMBRO DE 
2017
128ª SESSÃO ORDINÁ-
RIA – Assembleia Legis-
lativa
AUTÓGRAFOS EXPE-
DIDOS
13/09/2017-AUTÓGRA-
FO Nº 31.971
Projeto de lei nº 149, de 
2017
Autor: Deputado Luiz 

Carlos Gondim – SD
Inclui no Calendário Tu-
rístico do Estado o evento 
“L’Étape Brasil by Le Tour 
de France”, em Cunha.
A ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO DECRETA:
Artigo 1º –  
Fica incluído no Calendá-
rio Turístico do Estado, o 
evento “L’Étape Brasil by 

Le Tour de France”, que 
se realiza, anualmente, 
no mês de setembro, em 
Cunha.
Artigo 2º – Esta lei 
entra em vigor na  
data de sua publicação. 
Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 
11 de setembro de 2017.
a) CAUÊ MACRIS – Pre-
sidente



página 2 A GAzetA dos Municípios 16-17-18 de setembro de 2017

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 16/09/2017
Diretor respon1sável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

Pelo dia que você nasceu, o que você é?

Dia 1... Exigente
Dia 2... Teimoso (a)
Dia 3... Perfeccionista
Dia 4... Divertido (a)
Dia 5... Tolerante
Dia 6... Apaixonado (a)
Dia 7... Desconfiado (a)
Dia 8... Romântico (a)
Dia 9... Calmo (a)
Dia 10... Hilário (a)
Dia 11... Sonhador (a)
Dia 12... Simpático (a)
Dia 13... Ciumento (a)
Dia 14... Paquerador (a)
Dia 15... Impaciente
Dia 16... Corajoso (a)
Dia 17... Carinhoso (a)
Dia 18... Simples
Dia 19... Sincero (a)
Dia 20... Esquecido (a)
Dia 21... Tímido (a)
Dia 22... Caprichoso (a)
Dia 23... Vaidoso (a)
Dia 24... Lutador (a)
Dia 25... Observador (a)
Dia 26... Desastroso (a)
Dia 27... Amável 
Dia 28... Criativo (a)
Dia 29... Líder
Dia 30... Namorador (a)
Dia 31... Dominador

Humor

A professora, após a lição, solicita para que três alunos façam uma frase 
que tenha as seguintes palavras: com certeza.
A riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje o nosso motorista me 
trouxe à escola de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
A aluna que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje, 
preparou o nosso café da manhã, com certeza a nossa empregada está de 
folga.
O aluno pobrezinho da classe, faz a seguinte frase: Ontem à noite vovô 
pegou o jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa 
porque ele não sabe ler.

Mensagens

Não perca a tua fé. 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 permanecerá. 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-se. Brilha a 
alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te atormente o 
ideal aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a mente. Não te 
esqueça, porém, que amanhã será um novo dia.
***
A dor alheia pode servir de exemplo a quem enfrenta dificuldades sérias. 
Se esse for o seu caso, observe que outras pessoas têm resistência e a 
sua luta lhe dará melhor noção das próprias dificuldades, passando a não 
considerá-las difíceis e insolúveis. Avançando mais, imagine-se livre de 
sofrimentos e problemas, o que trará um grande alívio. Para ter forças de 
assim fazer. Acredite-se com sorte, com tempo a seu favor, com saúde e 
uma grande perfeição divina. O tamanho do buraco é que faz o medo e a 
providência para nele cair.

Pensamentos, provérbios e citações

Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
É admirável quanto pode ser feito se não pararmos de fazer.
Os que mais falam, pouco fazem de bom.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
Os erros são mais proveitosos quando nos educam.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Nunca pare de sonhar, pois o sonho pode se tornar realidade.
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
Mas vale um pássaro na mão do que dois voando.
A memória é o cofre da história.

Aluno de Ilhabela está 
na seletiva do concurso 
Matemática Vanguarda

O representante de Ilhabe-
la no concurso Matemática 
Vanguarda, Mathias Carri-
zo Navarre, da E. M. Pro-
fessora Mércia do Nasci-
mento Dias, irá participar 
amanhã, 15, de mais uma 
seletiva do concurso, que 
acontece no Teatro Mário 
Covas, em Caraguatatuba.
Navarre faz parte do Gru-
po 2 e compete com outras 
sete crianças para seguir 

avançando na competição; 
cerca de 20 colegas irão 
com ele na disputa, que 
também contará com a su-
pervisão de funcionários 
da unidade escolar.O aluno 
de 13 anos foi o vencedor 
da seletiva realizada na ci-
dade no dia 23 de agosto, 
no auditório do Paço Mu-
nicipal, sendo o primeiro 
colocado em um teste de 
20 questões matemáticas 

envolvendo adição, sub-
tração, divisão e multipli-
cação, com o tempo de 30 
segundos para a resolução 
de cada uma delas.
O Matemática Vanguarda 
é uma realização da Rede 
Vanguarda e conta com a 
parceria da Diretoria de 
Ensino (região de Cara-
guatatuba) e da Secretaria 
de Educação do Municí-
pio.

Festival Pinda de Hip 
Hop será neste final de 

semana
Neste final de semana, 
dia 16 e 17, o Teatro Gal-
pão recebe a 3° edição do 
Festival Pinda de Hip Hop 
com o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento 
de Cultura. No sábado, o 
evento será das 17h às 22h, 
e no domingo se inicia às 
14h e se encerra às 19h. 
A abertura do festival no 
sábado será marcada pela 
exibição do documentá-
rio “Triunfo”, que conta 
a história do dançarino e 
coreógrafo pernambuca-
no, Nelson Triunfo, figura 
importante no cenário do 
Hip Hop brasileiro, e res-
ponsável por influenciar 
movimentos da cultura de 
rua como DJs, MCs, grafi-
teiros e b-boys.
Logo após, irá iniciar as 

apresentações de Rap ao 
vivo com: Paradoxo, Clã 
SP, Dendê, Infame, Verda-
deiros e Apes.
No domingo, o público 
poderá assistir as batalhas 
de duplas no Break. A 
comissão de jurados será 
formada por b-boy Dile, 
b-boy Felipinho e a b-girl 
Bia e, a batalha de MCs, 
apresentado pelo mestre 
de cerimônia “Dendê”. O 
encerramento será às 19 
horas, com o show do con-
vidado especial Axel Al-
berigi – “A.X.L”.
Axel é um artista da região 
que se integrou na cultura 
do Hip Hop desde muito 
jovem, iniciou no Graffi-
ti, mas com o tempo en-
controu no Rap sua forma 
de se expressar. O artista 
possui grande projeção no 

cenário Hip Hop, lançan-
do diversos discos, como 
o trabalho “Caos Pessoal” 
que o levou aos palcos do 
programa “Manos e Mi-
nas” da TV Cultura e em 
outras mídias, além de 
apresentações em outros 
estados do país.
“A intenção é fomentar 
a cultura do Hip Hop na 
região e incentivar os ar-
tistas aqui do Vale, além 
de continuar promovendo 
o evento para que cada 
vez mais pessoas possam 
ser impactadas”, comen-
ta o organizador DJ Célio 
Lopes. O Festival Pinda 
de Hip Hop é gratuito e 
aberto ao público, o Teatro 
Galpão é localizado na rua 
Luiza Marcondes de Oli-
veira, n°2750, Parque das 
Nações.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 185, Termo nº 6638
Faço saber que pretendem se casar MARCUS RONCONI LEMES DA SILVA 
e ANA PAULA APARECIDA DE LIMA MENDES PORFIRIO, 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 5 de abril de 1989, 
de profissão músico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua da 
Solidariedade, nº 310, Jardim Jaraguá, nesta cidade, filho de VALDIR LEMES 
DA SILVA, de 61 anos, nascido na data de 9 de julho de 1956, residente e do-
miciliado em Tremembé/SP, natural de Pindamonhangba/SP e de MAFALDA 
RONCONI DE TOLEDO LEMES DA SILVA, de 68 anos, nascida na data de 13 
de março de 1949, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/
SP. Ela é natural de Jaboti - PR, nascida em 23 de dezembro de 1985, de profis-
são farmacêutica, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Cônego 
José Luiz Pereira Ribeiro, nº 53, apto. 22, São Benedito, Pindamonhangaba/SP, 
filha de LUIZ CARLOS MENDES PORFIRIO, de 48 anos, nascido na data de 
2 de outubro de 1968, residente e domiciliado em São José dos Campos/SP, 
natural de Jaboti/PR e de CARMELINA ROSA DE LIMA, de 49 anos, nascida 
na data de 5 de outubro de 1967, residente e domiciliada em Jarinu/SP, natural 
de Jaboti/PR. 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 185, Termo nº 6639
Faço saber que pretendem se casar FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA e 
ROSEMEIRE APARECIDA DAMIÃO, aprensentando os documentos necessá-
rio exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Pindamonhangaba - SP, nascido em 29 de abril de 1986, de profissão 
auxiliar de manutenção, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Ro-
dovia Doutor Caio Gomes Figueiredo, nº 12250, Fazenda Boa Esperança, Pin-
damonhangaba/SP, filho de JOSÉ EVILASIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, de 
63 anos, nascido na data de 20 de setembro de 1953, residente e domiciliado em 
Pindamonhangaba/SP, natural de Itajubá/MG e de ANGELA MARIA RODRI-
GUES DE OLIVEIRA, de 61 anos, nascida na data de 29 de junho de 1956, resi-
dente e domiciliada em Pindamonhangaba/SP, natural de São Lourenço/MG. Ela 
é natural de Tremembé - SP, nascida em 19 de setembro de 1980, de profissão 
estudante, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Estrada Municipal 
Kiunoske kanegae, nº 244, Fazenda Kanegae, nesta cidade, filha de BENEDITO 
EULINO DAMIÃO, de 66 anos, nascido na data de 15 de dezembro de 1950 
e de de TERESINHA DA CONCEIÇÃO DAMIÃO, 63 anos, nascida na data 
de 10 de janeiro de 1954, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP, 
naturais de Tremembé/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.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Alinhador de Pneus
Almoxarife
Auxiliar de Cozinha
Cozinheiro Geral
Cuidador de Idosos
Garçom
Pintor industrial
Técnico de Enfermagem

DOCUMENTOS NECES-
SÁRIOS PARA CADAS-
TRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE 
TRABALHO -NÚMERO 
DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviá-
ria Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIO-
NAMENTO: SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA DAS 
08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o in-
teresse em cadastrar vagas 
abertas  entrar em contato 
pelo e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com

Vencedores do 12º
Caragua a Gosto serão 

premiados na
segunda-feira

Bairro Taubaté ganha projeto 
de pavimentação de acesso, 

rancho de canoa caiçara, área 
de lazer e mirante

Os campeões da 12ª Edi-
ção do Caraguá a Gosto 
das categorias À La Carte, 
Pizza e Comida de Bote-
co & Sabor de Praia serão 
conhecidos na próxima se-
gunda-feira (18/9), às 19h, 
na cerimônia de encerra-
mento do concurso. O fes-
tival movimentou a gas-
tronomia da cidade entre 
os dias 1º de agosto a 3 de 
setembro em 30 estabele-
cimentos, entre restauran-
tes, pizzarias, quiosques e 
bares. Na À La Carte, os 
participantes elaboraram 
alimentos à base de carnes, 
aves, frutos do mar e mas-
sas. A categoria Pizza foi 
destinada exclusivamente 
para confecção do prato. 
Os petiscos competiram 
na Comida de Boteco & 
Sabor de Praia, classe cria-
da este ano, a partir da jun-
ção dessas categorias.
Os clientes elegeram os 
melhores estabelecimen-
tos em criatividade, apre-
sentação, sabor do prato, 
serviço da casa e atendi-
mento do garçom. Os con-
sumidores atribuíram 
notas de 5 a 10 para cada 

O prefeito de Ilhabela, 
Márcio Tenório, apre-
sentou nesta quinta-feira, 
14, à população do bair-
ro Taubaté, o projeto de 
pavimentação de acesso, 
rancho de canoa caiçara, 
área de lazer e mirante. A 
população presente à apre-
sentação, realizada duran-
te a entrega da reforma 
da Quadra Poliesportiva e 
Espaço de Lazer Benedito 
Ledo Filho, “Dito Pesca-
dor”, aprovou o investi-
mento.
De acordo com o projeto 
da Secretaria de Plane-
jamento Urbano, Obras 
e Habitação, a melhoria 
irá utilizar 2,7 mil metros 
quadrados de área, terá um 
acesso com 510 metros 
quadrados de extensão até 
a área onde será instalado 
o rancho de canoa caiçara. 
O acesso será pavimenta-
do com bloco intertrava-
do de concreto e o rancho 
terá estiva em madeira. A 
proposta prevê muito mais 
que o acesso e o rancho, 
cria uma área de lazer com 
toda estrutura, como: es-
tacionamento para carros, 
bicicletário, bancos, aca-
demia ao ar livre, lixeiras, 
bebedouros, paisagismo, e 
um mirante observatório 
para contemplação do mar 
e do pôr do sol.
Sobre a nova benfeitoria, 
o prefeito destacou que 
atende um dos itens de seu 
plano de gestão, onde es-
tão previstos investimen-
tos em mais de 40 trilhas 
com o objetivo de resgatar 
a cultura e a tradição cai-
çara. O prefeito também 

quesito avaliado. Além de 
escolher os três melhores 
em cada categoria, o clien-
te participa de sorteios de 
três televisores 42’ e janta-
res. Os garçons melhores 
avaliados pelos fregueses 
também serão agraciados 
com smartphones, em 
cada categoria.
As criações: Em pouco 
mais de um mês de 12º 
Caraguá a Gosto, os clien-
tes experimentaram os se-
guintes pratos: Robalo & 
Cia (Guaruçá Frutos do 
Mar), Paris Caiçara (Kintal 
do Neno), Caçarola à Cai-
çara (Mar e Terra Restau-
rante), Camarões Precio-
sos (Ostra e Ouriço), Tiras 
de Abadejo com Creme de 
Batata Baroa (Quiosque 
Baleia Branca), Combi-
nado Nori Caraguá (Nori 
Sushi), Tilápia à Suprema 
(Quiosque Kiskonofre), 
Gratan de Santa Maria 
(Restaurante Akebono), 
Medalhão à Moda Balea-
res (Restaurante Baleares), 
Moqueca de Robalo (Toca 
do Robalo), Ossobuco A 
La Milanese (Taller Gas-
tronomia), Filé Mignon 

falou da prática da atual 
administração de apre-
sentar projetos à popula-
ção antes da realização da 
obra. “Nossa proposta de 
trabalho foi construída em 
reuniões com a população 
e sempre falamos que nos-
sa gestão seria comparti-
lhada. É isso que estamos 
fazendo”, destacou Tenó-
rio.
Os vereadores Tiago Sou-
za, Valdir Veríssimo e 
Gabriel Rocha, acompa-
nhados de dezenas de mo-
radores, como Leni Cor-
reia dos Santos (Ninico) 
e secretários municipais, 
participaram da apresen-
tação. Veríssimo elogiou 
a coragem do prefeito em 
enfrentar o proprietário de 
uma gleba de terra existen-
te no caminho da área que 
será utilizada nesse proje-
to. “Quero elogiar a cora-
gem do prefeito e sua op-
ção em defesa do interesse 
dos moradores do Tauba-
té”, disse. O morador Leni 
Correa, conhecido como 
“Seu Ninico”, aprovou o 
projeto após ser esclareci-
do sobre dúvidas relativas 
a localização e tamanho 
do rancho. “O projeto é 
maravilhoso, valoriza nos-
so bairro”, afirmou, depois 
de parabenizar dezenas de 
moradores pela participa-
ção no evento. O morador 
Cristian Ledo agradeceu 
à administração pelo pro-
jeto. “Esse projeto já de-
monstra a importância que 
nosso bairro está receben-
do da prefeitura”, falou.
O prefeito, caiçara da 
Praia da Fome, fez questão 

c/ Crosta de Ervas Finas e 
Castanha (Tapera Branca 
I), Zanfredone Gourmet 
com Nhoque Artesanal ao 
Molho deu Salce (Zanfre-
do Pasta Bar & Rissoteria), 
Acompanhado de Frutos 
do Mar (Surf ’s Restauran-
te, Pizzaria e Chopperia), 
Salmão à Moda Caiçara 
(Don Quixote), Ragú de 
Ossobuco (Bar do Juli-
nho), Peixe do Dia com 
Lentilha du Puy (Mandu-
ca), Sabor dos Mares (Gol-
finho Azul), Baiacu à Mas-
saguaçú (Caiçara’s), Balaio 
Caiçara (Quiosque Balaio 
Caiçara), Tambaquinho 
(Quiosque do Marqui-
nhos 47), Casquinha de 
Camarão (Quiosque Can-
to Bravo), Hermano (Ara-
taka Bar), Porreta (Bar do 
Hélio), Costelinha à Moda 
Camarim (Camarim Bar-
ber Club), Dupla Dinâ-
mica (Batatuba Batatas 
Recheadas e Panquecas), 
Italiana (Gergelim Pizzas), 
Pétala (Pizzaria do Neno), 
Calábria (Osteria Officina 
das Pizzas) e a pizza Da 
Praia Pro Bar (Mister Jo-
nes Snooker Bar).

de lembrar o compromisso 
de sua gestão com as co-
munidades tradicionais 
do município. “Temos um 
governo municipal genui-
namente caiçara e esta-
mos desenvolvendo vários 
projetos de valorização da 
nossa tradição e cultura e 
esse é um deles”, afirmou.
Reforma da quadra
Depois da apresentação do 
projeto, o prefeito entre-
gou a reforma da quadra 
à população, que foi revi-
talizada, recebeu serviços 
de reparos no piso, alam-
brado, banheiros, área de 
lazer, iluminação e nova 
pintura no piso, traves, 
muros laterais, paredes 
externas do espaço, entre 
outros. O prefeito lembrou 
que o espaço público es-
tava bastante danificado 
e anunciou outros inves-
timentos, ao determinar 
estudos para execução 
da cobertura da quadra e 
construção de arquibanca-
da. “Determinei que os se-
cretários realizem estudos 
para implantação das no-
vas benfeitorias”, concluiu 
Márcio Tenório.
Além do prefeito e vere-
adores, participaram da 
reunião: a vice-prefeito 
Maria das Graças Ferreira, 
e os secretários Katchumi 
Hoyer (Planejamento Ur-
bano, Obras e Habitação) 
Osvaldo Julião (Planeja-
mento e Gestão Estraté-
gica), José Roberto Jesus 
(Esporte e Lazer), Nuno 
Gallo (Cultura)  e Mário 
Sérgio Oliveira(Adjunto 
da secretaria de Serviços 
Urbanos).

Escola de vôlei abre
novas turmas em Pinda

A Semelp - Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer 
- está com inscrições aber-
tas para novas turmas de 
vôlei para jovens de 8 a 15 
anos. As aulas serão reali-
zadas no Centro de Trei-
namento Luís Caloi, nas 

segundas, quartas e sextas-
feiras, às 9h e às 10h. 
As aulas são gratuitas. 
Para se inscrever, basta 
comparecer na secretaria 
do Luís Caloi e apresentar 
duas fotos 3x4, cópias do 
comprovante de residência 

e RG ou certidão de nasci-
mento.
De acordo com o secre-
tário da Semelp, Everton 
Chinaqui, “praticar exer-
cícios físicos é a principal 
maneira de se aliar saúde 
e lazer”.
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Viaduto central recebe 
lâmpadas LEDs

em Pindamonhangaba

Oficina de Direção
Teatral em Pinda está 

com inscrições abertas

O projeto de iluminação 
pública da Prefeitura de 
Pindamonhangaba con-
tinua em andamento nas 
ruas do centro da cidade. 
Na última semana, foram 
instaladas lâmpadas LEDs 
no viaduto central, João 
Kozlowski, em substitui-
ção às antigas, de vapor 
de sódio. “As lâmpadas 
de LEDs são as mais efi-
cientes. Elas são econômi-
cas, duram mais e causam 
menor impacto ambiental, 
além de que os remaneja-

O Governo do Estado de 
São Paulo, Secretaria da 
Cultura, Poieses - Ofici-
nas Culturais e a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
convidam para a Oficina 
de Direção Teatral, com a 
coordenação de Fernando 
Rodrigues. As inscrições 
estão abertas até o dia 6 
de outubro e as aulas co-
meçam no dia 7, sendo re-
alizadas aos sábados, num 
total de quatro encontros.
A Oficina de Direção Tea-
tral é voltada para estudan-

mentos irão atender áreas 
críticas”, explica o Secre-
tário de Serviços Públicos, 
Josué Bondioli. O proje-
to de iluminação planeja 
atender cerca de 19 mil 
pontos em todo município. 
Além da redução do con-
sumo de energia, o que irá 
gerar economia, os LEDs 
possuem também baixo 
custo de manutenção e au-
xiliam os munícipes, pois 
a cidade iluminada de for-
ma correta orienta melhor 
os motoristas e garante 

tes de Artes Cênicas e dire-
tores de teatro iniciantes e 
tem a intenção de fazer um 
pequeno panorama histó-
rico do trabalho da Dire-
ção Teatral e realizar um 
exercício cênico que pos-
sibilite a prática e reflexão 
sobre algumas práticas de 
organização de processos 
de criações teatrais. Para 
se inscrever, basta enviar 
um e-mail para o cultura@
pindamonhangaba.sp.gov.
br com nome completo, 
RG, data de nascimento 

mais segurança. Além do 
viaduto, os primeiro pon-
tos instalados foram na 
região central, Avenida 
Coronel Fernando Prestes, 
Praça Monsenhor Marcon-
des, Rua Deputado Claro 
César, até o Museu Histó-
rico Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina. 
As lâmpadas substituídas 
serão reaproveitadas em 
áreas com necessidade, 
tais como bairros urbanos 
e áreas rurais para reforço 
de iluminação.

e um telefone de contato. 
Serão disponibilizadas 20 
vagas, por ordem de inscri-
ção, somente para maiores 
de 18 anos. As aulas serão 
realizadas no Espaço Cul-
tural Teatro Galpão, das 9 
às 12 horas, dias 7, 14, 21 
e 28 de outubro. Fernando 
Rodrigues é ator, diretor e 
professor de teatro, bacha-
rel e Mestre em Artes Cê-
nicas, e um dos fundado-
res do Teatro da Rua Eliza, 
espaço teatral de São José 
dos Campos.


