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A GAzetA dos Municípios

Números circenses e 
comédia marcam
Circuito Cultural

Paulista em Taubaté

Inscrições para
Caminhada Solidária
no Trabiju começam 

nesta semana

Taubaté é destaque em 
evento internacional de 

MMA

A Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo, em 
parceria com a Prefeitura 
de Taubaté, apresenta a 
atração “Bang Bang à Pas-
telana”, no dia 20 de maio, 
às 10h, na praça Dom 
Epaminondas. A atração 
faz parte Circuito Cultural 
Paulista, produzido pela 
APAA (Associação Pau-
lista dos Amigos da Arte).
Recheado de números cir-
censes e palhaçadas clás-
sicas, o espetáculo traz à 
cena os embates clássicos 
dos filmes de bang-bang 
italiano e do faroeste ame-
ricano. Entre tiroteios no 
saloon, show de cancan, 
trapaças e confusões, a 

Começaram na manhã 
desta terça-feira (16), as 
inscrições para a 1ª Cami-
nhada Solidária no Trabi-
ju, que será realizada no 
domingo (21). Serão ape-
nas 120 vagas e, para se 
inscrever, é preciso ir ao 
Fundo Social de Solida-
riedade, preencher o termo 
de responsabilidade e le-
var 1 kg pacote de leite em 
pó para doação.
A iniciativa foi uma par-
ceria da Coordenadoria de 
Eventos , da Secretaria de 
Habitação, Meio Ambien-
te e Regularização Fundi-
ária e do Fundo Social de 
Solidariedade . O coorde-
nador de eventos, Ricardo 
Flores, explica que a ca-

As taubateanas Sofia Liza-
so, Bruna Wing e Monique 
Adriane venceram a dispu-
ta de cinturão do Thunder 
Fight MMA, na Argentina, 

história narra a saga de 
três artistas  mambembes 
que estão viajando para a 
cidade Dog Bullcity, a fim 
de apresentarem seu gran-
de show. Surgem então, os 
três bandidos mais procu-
rados do Velho Oeste, que 
dispostos a realizar um 
grande assalto no mesmo 
dia e na mesma cidade, 
tentam se passar pelos ar-
tistas.
Os palhaços da Trupe Ir-
mãos Atada se revezam 
para dar vida aos seis per-
sonagens dessa divertida 
peça. Pablito, Dederson 
e Jacinto são os artistas 
mambembes; Larica, Boca 
Seca e Olhos Pequenos, 

minhada foi planejada em 
conjunto com vários de-
partamentos da Prefeitura 
para que “tudo ocorra com 
segurança e para que os vi-
sitantes possam curtir toda 
a riqueza natural e históri-
ca do parque com tranqui-
lidade. Estamos atendendo 
uma solicitação do prefei-
to Isael Domingues, que é 
de ocupar as áreas públicas 
com eventos que visem 
melhor qualidade de vida, 
com foco em ações na saú-
de das pessoas”, comple-
menta Ricardo Flores. 
“A ideia é começar a 
abrir o parque novamen-
te para visitação, porém 
como é um local de con-
servação algumas regras 

no último final de semana, 
dias 13 de maio e 14 de 
maio.
Os atletas Johnny Kabe-
ça e Dayane Cris-

os bandidos que preparam 
um grande assalto. Ander-
son Spada, Emersom Al-
meida e Paulo Ygar.
Ficha técnica
Direção: Márcio Douglas
Dramaturgia: Trupe Ir-
mãos Atada
Elenco: Anderson Spada, 
Emerson Almeida, Paulo 
Ygar e Sandro Fontes
Produção Geral: Trupe Ir-
mãos Atada / Moretti Cul-
tura e Comunicação
Serviço
“Bang Bang à Pastelana” – 
Circuito Cultural Paulista
Data: 20/05/2017
Local: Praça Dom Epami-
nondas
Horário: 10h

e termos deverão ser se-
guidos. Toda caminhada 
será acompanhada por 
guardas ambientais, bri-
gadistas e profissionais 
da saúde. Além da pre-
servação do local,  a pre-
ocupação com saúde dos  
participantes será um dos 
principais cuidados do 
evento”, explica o secre-
tário de Habitação, Meio 
Ambiente e Regularização 
Fundiária, Marcus Viní-
cius Faria Carvalho.  
O percurso total da cami-
nhada será de 3 km, pela 
história trilha da caixa 
d´água, que fez parte do 
abastecimento hídrico do 
município no século 19 
(1899). 

tine ficaram com o  
vice-campeonato. O even-
to contou com a partici-
pação de mais de dois mil 
lutadores.
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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

Porque se atira arroz aos noivos?

O habitual lançar arroz aos noivos é uma dessas práticas que por mais anos que 
passem não deixa de fazer parte dessa tradição cerimonial. Este ritual contém uma 
série de simbologia, significados e tradições. Essa tradição tem mais de quatro mil 
anos e provém da China Antiga, onde o arroz é símbolo de prosperidade, felicidade 
e abundância. Nessa altura acredita-se que o arroz atrai a felicidade, a sorte, a lon-
gevidade e a fertilidade, prometendo assim a reprodução de gerações vindouras. Foi 
então, com base nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez mais expres-
são, percorreu várias gerações até chegar aos dias de hoje. Atualmente, depois dos 
noivos darem provas de amor eterno, no tão sonhado “sim”, os convidados juntam-
se à entrada da Igreja para desejarem votos de felicidade e prosperidade. Apesar de 
este ritual ser uma prática comum em alguns locais é necessário ter uma autorização 
da Igreja para que tal acontecimento, já que o arroz é extremamente escorregadio e 
pode dar caso de acidentes entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados com a ex-
tremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema mantendo-a centralizada 
no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade da clara diminui porque a 
albumina, uma proteína presente em sua composição, reage com o ar externo que 
passa pelos poros existentes na casca e isso faz com que a gema flutue e comece 
a se deteriorar caso entre em contato com a casca do ovo. Se a parte mais estreita 
estiver voltada para baixo a gema flutua e antes de chegar na casca baterá numa câ-
mara de ar localizada na mais larga. O ar entra pelos poros com bactérias, levedura 
e fungos, que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a clara e a 
gema repousarem nela.

Humor

Classificados

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracia, sem garantias. Favor 
colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio. Aos cuidados de Tião K. 
Loteiro. Obrigado.
***
Vendo um piano em ótimo estado de conservação, todas as peças originais. Valor 
sentimental muito grande, pois foi da minha adorada vovó, que o conservou por 
mais de setenta anos, praticando todos os dias, sempre as mesmas notas. Nunca to-
cou bem, mas aquilo era uma alegria para ela. Tratar aqui em casa mesmo, quando 
a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variante, ano 70, cor verde meio metálico, calotas originais, com brilho 
intenso (eu só uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma multa (porque eu queimo 
todas elas), vidros verdes (engordurados, porque eu nunca lavei), rebaixada (eu tirei 
os amortecedores), motor envenenado (eu só uso gasolina batizata). Não vendo, não 
troco e não empresto, eu só botei este anúncio pra vocêis morrê dinveja... uai!
***
Vende-se uma mulher extremamente chata, ano 60, em bom estado de conservação, 
ela reclama de manhã até a noite, todos os dias da semana, inclusive aos sábados, 
domingos e feriados. Não é necessário dar corda porque a pilha dela parece não aca-
bar nunca. Aceito cheque pré-datado, vale transporte, vale refeições e outros vales 
quaisquer que exista por aí...

Mensagens 

A idade de ser feliz

Existe somente uma idade pra gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, 
a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade pra gente se encon-
trar com a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade 
sem medo nem culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e 
recriar a vida à nossa própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores 
e experimentar todos os sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todos 
desafio é mais um convite à luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar 
algo novo, de novo e de novo e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na 
vida da gente chama-se “presente”, também conhecido como “agora” ou “já” e tem 
a duração do instante que passa.
***
Não espere...

... amar para ser amado...

... um sorriso para ser gentil...

... a mágoa para pedir perdão...

... a dor para acreditar nas orações...

... os elogios para acreditar em si mesmo...

... a queda para lembrar-se dos conselhos...

... a separação para buscar a reconciliação...

... por pessoas perfeitas para então se apaixonar...

... ficar sozinho para reconhecer o valor das pessoas...

... a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida...

... o dia da sua morte sem antes amar a vida...

Pensamentos, provérbio e citações

A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.
Quem ama a vida é amado pela vida.
A paciência torna mais leve o que a tristeza não cura.
Enfrentamos a força física com a nossa força moral.
Só refletimos quando somos confrontados com um problema.
É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.
Nem só de pão vive o homem, ele também vive de créditos.
Quem já esteve na Lua não tem mais metas na Terra.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 16/05/2017 e 16/05/2017.

Livro D- 24, FLS. nº 143, Termo nº 6554
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ MARCIO RODRIGUES DE OLIVEI-
RA JUNIOR e CAMILA APARECIDA DA SILVA CARDOSO, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 3 de março de 
1987, de profissão comprador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua João Batista do Nascimento Lima, nº 416, Jardim dos Eucaliptos, filho 
de JOSÉ MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 58 anos, nascido na data 
de 17 de março de 1959 e de ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA, 51 
anos, nascida na data de 19 de dezembro de 1965, residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida 
em 14 de agosto de 1986, de profissão farmacêutica, de estado civil solteira, resi-
dente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LAERCIO DOS 
SANTOS CARDOSO, 54 anos, nascido na data de 23 de dezembro de 1962, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de MA-
RIA CARMEN DA SILVA CARDOSO, 63 anos, nascida na data de 6 de abril 
de 1954, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Paraibuna/SP. 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. 

Tremembé, 17 de maio de 2017. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Relação de Vagas
PAT de Taubaté

Camareira de hotel
Mecânico de auto em geral (alinhamento)
Mecânico de empilhadeira
Mecânico montador
Operador de telemarketing
Recepcionista bilíngue

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 FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H 
ÀS 17H

Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadas-
trar vagas abertas  entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatvagas@gmail.com

Prefeitura de Taubaté 
institui cidadania e
esporte no período

integral da rede
municipal de ensino

A Prefeitura de Taubaté 
institui o CETI (Cidadania 
e Esporte em Tempo Inte-
gral) nas oficinas de espor-
te do período integral da 
rede municipal de ensino. 
Trata-se de uma parce-
ria entre as secretarias de 
Educação e Esportes e La-
zer.
O Programa Esportivo será 
desenvolvido nas escolas 
de tempo integral com o 
atendimento  de crianças 
e adolescentes, de 6 a 15 
anos,  nas escolas munici-
pais por meio da articula-
ção interdependente entre 
temas esportivos ofereci-
dos mediante a faixa etária 
e interesse dos alunos e es-
paço físico escolar.
O objetivo do CETI é ofer-

tar o contato com o espor-
te para que o aluno possa 
usufruir deste fenômeno 
em suas diversas possibi-
lidades, proporcionando a 
ampliação das ações mo-
toras (desenvolvimento 
cognitivo, físico, motor, 
afetivo, social e cultural), 
do conhecimento cultural 
com relação às modalida-
des esportivas coletivas e 
contribuindo para a for-
mação e transformação de 
valores desenvolvendo a 
cidadania. Dentre as ativi-
dades propostas estão: Es-
cola da Bola (Vôlei, Bas-
quete, Futsal e Handebol), 
Lutando pela Paz (Capo-
eira, Taekwondo, Judô 
e outras lutas), Esportes 
com raquetes (Tênis de 

Mesa, Badminton e Tênis 
de Campo), Esportes não 
convencionais (Beisebol, 
Rugby, Flagbol, Frisbee e 
outros), Esportes Radicais 
(Skate, Parkour, Slakline), 
Atletismo (corrida de ve-
locidade: 100, 200, 400 e 
800 metros, revezamento, 
arremesso de peso e de 
martelo, lançamento de 
dardo, saltos em altura, à 
distância e com vara), Jo-
gos Tradicionais, Ginásti-
ca/Circo e Natação.
Anualmente serão realiza-
das avaliações que serão 
apresentadas aos alunos, 
pais e comunidade a fim 
de verificar o impacto so-
cial causado a partir da 
implantação do programa 
esportivo.



página 3A GAzetA dos Municípios18 de maio de 2017

Prefeitura realiza
Encontro dos Grupos 

de Cultura Afro

Educação de Pinda é
representada na Bett Educar

Dia da Luta Antimanicomial
movimenta praça Dom

Epaminondas em Taubaté

Pindamonhangaba recebe
2ª Mostra de Teatro Acessível

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté rea-
liza no próximo dia 21 de 
maio, a partir das 13h30, 
o Encontro dos Grupos de 
Cultura Afro, no Centro 
Cultural “Toninho Men-
des”.
Capoeira Nego de Sinhá, 
Congada São Benedito 
do Alto do Cristo, Centro 
Cultural Zumbi – Arte Ca-
poeira, Moçambique do 

Mais uma vez, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba mar-
cou presença em um even-
to voltado para a área da 
educação. Trata-se do Bett 
Educar – a maior exposi-
ção de Educação da Amé-
rica Latina – que aconte-
ceu em São Paulo, entre os 
dias 10 e 13 de maio.
O Secretário de Educação 
e Cultura, professor Júlio 
Valle, foi convidado para 
ministrar uma palestra 
para professores, coorde-
nadores, pesquisadores e 

Equipes de Saúde Mental 
de Taubaté promovem na 
próxima quinta-feira, 18 
de maio, atividades na pra-
ça Dom Epaminondas em 
comemoração ao Dia da 
Luta Antimanicomial.
A Luta Antimanicomial é 
um movimento que visa a 
proteção e os direitos das 
pessoas com sofrimen-
to psíquico, bem como o 
fortalecimento do acesso 
da população aos serviços 
comunitários, garantindo 
o convívio social e a liber-
dade.
As atividades na praça co-
meçam às 9h e vão até o 
meio-dia. O evento tam-
bém conta com a parceria 

Nesta semana, Pindamo-
nhangaba recebe a 2ª Mos-
tra de Teatro Acessível, 
com oficina gratuita na 
quarta-feira (17) e apre-
sentação teatral na quinta-
feira (18). Tudo gratuito.
A 2ª Mostra de Teatro 
Acessível é realizada pela 
ONG Escola de Gente – 
Comunicação em Inclu-
são, fundada pela jorna-
lista e escritora, Claudia 
Werneck, referência inter-
nacional no tema da inclu-
são. O destaque vai para 
as apresentações do grupo 
“Os Inclusos e os Sisos 
– Teatro de Mobilização 
pela Diversidade”, criado 
pela atriz Tatá Werneck 
e já assistido por mais de 
100 mil pessoas nas cinco 
regiões do Brasil.
Sempre com muito humor, 
o grupo encanta pessoas 
com e sem deficiência com 
espetáculos em que todos 
podem participar. Para 
isso, são disponibilizados 
oito recursos de acessibi-
lidade, como intérprete da 
Língua de sinais brasileira 
(Libras), fones para au-
diodescrição e material de 
comunicação em braile e 
formatos digitais.
A programação de Pinda-
monhangaba começa no 
dia 17 de maio, quarta-fei-
ra, com a oficina de teatro 
acessível, às 18h. Já no 
dia 18 de maio, quinta-
feira, às 19h, é a vez da 

Parque São Cristóvão, Es-
cola de Corimba, Palestra 
com Mãe Márcia Morei-
ra, Palestra sobre a Liber-
tação dos Escravos com 
Amanda Monteiro, Roda 
de Conversa com Solange 
Barbosa e Rachel Abdala 
são as atrações do encon-
tro. A entrada é gratuita.
O evento tem como intuito 
divulgar a importância e 
representatividade da afro 

empresários do ramo so-
bre avaliação da aprendi-
zagem. Cerca de 200 pes-
soas assistiram à palestra, 
que contou com momento 
de perguntas e respostas.
“A oportunidade de co-
municar não apenas 
sobre perspectivas de 
avaliação, mas sobre 
práticas da nossa rede,  
estudando alternativas e 
possibilidades, foi mui-
to válida. Embora tenha 
recebido o convite para 
participar no ano passado, 

da Escola do Trabalho e da 
equipe do AMI (Ambula-
tório Médico de Infectolo-
gia).
Em Taubaté, a rede de 
atenção psicossocial é for-
mada pelo CAPS infanto-
juvenil, CAPS II, CAPS 
AD e Consultório na Rua. 
Estas unidades promovem 
o atendimento de crian-
ças, adolescentes, adultos 
e pessoas em situação de 
rua com sofrimento psí-
quico e transtornos men-
tais de maior complexida-
de, decorrentes ou não do 
consumo de álcool, crack, 
tabaco e outras drogas. 
Estas unidades foram res-
ponsáveis por 65.943 aten-

apresentação teatral. As 
atividades acontecerão no 
Teatro Galpão (Av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
2750 – Alto do Cardoso). 
Os interessados em parti-
cipar das oficinas devem 
procurar a Secretaria de 
Educação e Cultura (Av. 
Fortunato Moreira, 173, 
centro) ou pelo telefone 
3644-1565. As vagas são 
limitadas.
O projeto conta com o pa-
trocínio da MRS, por meio 
de lei Rouanet do Ministé-
rio da Cultura, e já contem-
plou municípios do Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, 
por onde passam os trens 
da empresa. Em São Pau-
lo, além de Taubaté e Pin-
damonhangaba, a mostra 
vai passar pelas cidades de 
Aparecida e Cubatão, na 
última semana do mês de 
maio. Todas as atividades 
são gratuitas e livres para 
todos os públicos.
Em Pindamonhangaba, 
a mostra tem o apoio da 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Educação 
e Cultura e Departamen-
to de Cultura. Inclusão e 
acessibilidade “É preciso 
sensibilizar toda a socie-
dade, incluindo a classe 
artística e o poder público, 
para que sejam incorpo-
radas práticas inclusivas, 
previstas na legislação, na 
área da cultura. A mostra 
não tem o objetivo de ga-

descendência para nossa 
cultura, além de dar opor-
tunidades aos grupos re-
gionais de mostrarem seu 
trabalho, compartilharem 
experiências entre si e de-
baterem sobre como está 
esse cenário atualmente.
O Centro Cultural fica na 
praça Coronel Vitoriano, 
1, no Centro. Mais infor-
mações pelo telefone: (12) 
3621-6040.

reconheço como singular 
a postura desta gestão de 
promover e de se interes-
sar por essa interlocução 
que tem tanto a beneficiar 
educadores e alunos do 
nosso município”, disse 
Júlio. 
O objetivo principal 
do evento foi contri-
buir para a qualidade da 
educação, permitindo  
que o educador saísse do 
congresso com pelo me-
nos uma ideia para por em 
prática em suas escolas.

dimentos no ano passado.
Confira abaixo a progra-
mação:
Dia da Luta Antimanico-
mial – 18 de maio
Atividades – Praça Dom 
Epaminondas
9h – Abertura
9h30 – Teatro Espontâneo 
– Apresentação CAPS AD
Rádio Pira Pira – Apresen-
tação CAPS II
12h – Encerramento
Durante o evento a Es-
cola do Trabalho ofe-
recerá corte de cabe-
lo gratuito à população  
e os profissionais de saúde 
estarão disponíveis para 
realizar teste rápido de 
HIV.

rantir apenas que pessoas 
com deficiência estejam 
nas plateias, mas que todas 
as pessoas, com ou sem 
deficiência, possam fruir 
e participar das produções 
com total dignidade”, de-
fende Claudia. 
“Os Inclusos e os Sisos” 
surgiram em 2003, a par-
tir da iniciativa da atriz 
Tatá Werneck, que mobi-
lizou estudantes de Artes 
Cênicas da Universidade 
Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (UniRio) para 
colocar o teatro a serviço 
de temas como inclusão, 
direitos e acessibilidade. 
Em 2015, foi reconhecido 
no escritório das Nações 
Unidas em Viena, na Áus-
tria, como uma das mais 
inovadoras experiências 
em direitos de pessoas 
com deficiência do mun-
do. Atualmente, o grupo 
conta, entre outros, com 
Diego Molina (roteiris-
ta do programa Zorra, da 
Rede Globo) na direção e 
com a atriz Louise Marrie 
(novela Terra Prometida, 
da TV Record). “Para a 
grande maioria de pessoas 
com deficiência, os nossos 
espetáculos são as primei-
ras e únicas oportunidades 
de irem ao teatro. Estamos 
somente cumprindo o que 
manda a legislação, mas, 
como é tão raro, torna-se 
extremamente gratificante 
para nós”, afirma ela.
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Café com Viola
comemora Dia do

Violeiro em Taubaté

Cultura abre inscrições 
para oficinas gratuitas de 

elaboração de projetos
e danças em Pinda

O Café com Viola terá uma 
edição especial nesta quin-
ta-feira, dia 18 de maio, às 
19h30, para comemorar o 
Dia do Violeiro, no Centro 
Cultural “Toninho Men-
des”, em Taubaté.
Rone e Roney, Sanfonei-
ro Ezequias, Rodrigues 
e Gouvêa, Gabrielzinho, 
Oliveira e Taguinani, Duo 

O Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura de Pinda-
monhangaba está com ins-
crições abertas para duas 
oficinas culturais gratui-
tas, realizadas em parceria 
com a Secretaria de Estado 
da Cultura. São elas: Ges-
tão e Elaboração de Proje-
tos Culturais, e Conexões 
entre Dança Contemporâ-
nea e Danças Brasileiras.
A Oficina de Gestão e Ela-
boração de Projetos Cultu-
rais será realizada a partir 
do dia 20 de maio, com 
coordenação da consulto-
ra em Educação e Gestão 
Cultural Jacqueline Baum-
gratz. As aulas serão aos 

Esperança, Adelí e Guaraí, 
Pedrinho Sertanejo, Satur-
no e Jair Neves, Quatro 
amigos Sertanejos, Or-
questra Canto da Viola, 
Robertinho e Paulo César, 
Tijolo e Miguel, e Amaril-
do e Maurício estão entre 
as atrações.
O encontro, que é realiza-
do pela Secretaria de Tu-

sábados, das 9 às 11 ho-
ras, sendo dias 20 e 27 de 
maio, 3 e 10 de junho.
As inscrições seguem até 
o dia 19 de maio, para 25 
vagas, e são abertas a to-
dos os interessados a partir 
de 16 anos, sendo que a se-
leção será feita por ordem 
de inscrição.
As inscrições devem ser 
feitas pelo e-mail cultu-
ra@pindamonhangaba.
sp.gov.br e as aulas serão 
realizadas na Biblioteca 
Pública Municipal “Ver. 
Rômulo Campos D´Ara-
ce”, no bairro do Bosque.
A Oficina Conexões entre 
Dança Contemporânea e 

rismo e Cultura de Tauba-
té, estreou em fevereiro de 
2017, e acontece todas as 
últimas sextas-feiras de 
cada mês. Excepcional-
mente em maio, o evento 
será numa quinta-feira, 
para comemorar o Dia do 
Violeiro (18 de maio).
A ideia é divulgar a músi-
ca sertaneja (moda de vio-
la), com muito bate-papo e 
com um delicioso café, ao 
estilo caipira, onde todos 
os participantes devem le-
var os ingredientes (café, 
pães, bolos, etc).
O Centro Cultural fica na 
praça Coronel Vitoriano, 
1, no Centro, próximo ao 
Convento Santa Clara. 
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3621 -6040.

Danças Brasileiras será 
coordenada pela bailari-
na Mônica Alvarenga e as 
inscrições seguem até o 
dia 14 de junho. As aulas 
serão de 18 de junho a 9 de 
julho, aos domingos, das 
9h ao meio-dia, e dia 16 
de julho, das 9 às 13 horas.
Estão sendo oferecidas 
30 vagas para pesso-
as maiores de 16 anos.  
A oficina será realizada 
no Espaço Cultural Teatro 
Galpão.
Inscrições também pelo 
e-mail: cultura@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br, e a se-
leção serão por ordem de 
inscrição.

Pindamonhangaba adere 
ao Maio Amarelo

Durante o mês de maio, 
o Ministério das Cidades, 
por meio do Departamen-
to Nacional de Trânsito 
(Denatran), participará da 
campanha internacional 
Maio Amarelo – Atenção 
pela vida, que marca a 
mobilização para a dimi-
nuição dos acidentes de 
trânsito. Pindamonhanga-
ba, mais uma vez, aderiu 
à campanha, por meio de 
conscientização feita pe-
los agentes municipais de 
trânsito com motoristas e 
motociclistas da cidade, 
além da realização de pa-
lestras para diversas insti-
tuições, com o reforço da 
mini-cidade para crianças 
da Rede Municipal de En-
sino. Em Pindamonhanga-
ba, os acidentes de trân-
sito aumentaram de 2015 
para 2016. De acordo com 
informações do Depar-
tamento de Trânsito da 
Prefeitura - com base nos 
registros de ocorrências 
feitos pela Polícia Militar 
(que coleta e tabula os da-
dos), os acidentes de trân-
sito com vítimas aumenta-
ram de 448 em 2015, para 
452 em 2016; os atrope-
lamentos aumentaram de 

81 em 2015, para 94 em 
2016; e os acidentes de 
trânsito com moto aumen-
taram de 23 em 2015, para 
45 em 2016.
Os dados informam, ain-
da, que em 2016, homens 
entre 19 e 30 anos foram 
as maiores vítimas fatais 
de acidentes de trânsito na 
cidade.
O maior número de autu-
ações relacionadas a aci-
dentes de trânsito em 2016 
em Pinda foi por falta de 
cinto de segurança (1844 
autuações), seguido pela 
utilização de telefone ce-
lular durante a direção do 
veículo (1009 autuações), 
avançar o sinal vermelho 
(220) e deixar de dar pre-
ferência a pedestre ou ve-
ículo motorizado na faixa 
de pedestre (195).
Sobre a campanha: A cor 
amarela foi escolhida em 
alusão à sinalização de 
advertência, utilizada nos 
semáforos. Por isso ficou 
conhecida como a cor da 
atenção pela vida. Assim 
como os movimentos de 
conscientização de com-
bate ao câncer de mama, 
de próstata e contra o vírus 
HIV, o Maio Amarelo tam-

bém é simbolizado pelo 
laço, nesse caso, 
amarelo.
O mês de maio foi esco-
lhido em comemoração 
ao Dia Mundial da Segu-
rança Viária e do Pedestre, 
com a realização da Sema-
na Mundial de Segurança 
do Pedestre, lançada em 
2013. A semana também 
é conhecida como Cam-
panha Zenani Mandela, 
em memória da neta de 
Nelson Mandela, vítima 
de acidente de trânsito na 
África do Sul em 2010, 
com apenas 13 anos.
Outra referência mundial 
ao mês é a realização do 
balanço das ações con-
cretizadas desde que a 
Organização Mundial das 
Nações Unidas (ONU) de-
cretou a Década de Ação 
para Segurança no Trân-
sito. Os países membros 
uniram esforços na redu-
ção de 50% no número de 
feridos e mortos no trân-
sito durante os próximos 
dez anos (2011 até 2020).
Programação Maio Ama-
relo em Pinda Segunda-
feira (15) 8h - Palestra 
para alunos do Ensino Mé-
dio no Colégio Bom Jesus
Segunda-feira (22)
8h - Panfletagem na área 
central da cidade
Sexta-feira (26)
7h e 13h - Palestra e mini-
cidade para alunos da EM 
Elias Bargis (Araretama)
Segunda-feira (29) 
7h e 13h - Palestra e mini-
cidade para alunos da EM 
Vito Ardito (Araretama)


