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A GAzetA dos Municípios

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE 

AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2017

Em atendimento ao Artigo 9, Parágrafo 4º, da Lei Nº 101, de 04 de maio de 
2000, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí e a Comissão de 
Finanças e Orçamento desta Casa, torna público a convocação para que 
o Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais 
do Município referente ao primeiro quadrimestre de 2017, em AUDIÊNCIA 
PÚBLICA que será realizada, a partir das 17h00m do dia 23 de maio de 
2017, na Câmara Municipal, convidando os interessados e a população do 
município.

Ver. Fábio Luiz dos Santos Silva – Presidente da Câmara
Ver. Paulo Cândido Ribeiro – Presidente da  

Comissão de Orçamento e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Pindamonhangaba
lança Campanha do 

Agasalho 2017

Roupa boa, a gente doa! 
Com este lema, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
realizou, na segunda-feira 
(15), o lançamento oficial 
da Campanha do Agasalho 
2017, na Praça do Quartel. 
O evento contou com a 
presença de todos os par-
ceiros do Fundo Social de 
Solidariedade do Municí-
pio: Exército Brasileiro, 
Polícia Militar, Funvic, 
Unimed, Shopping Pátio 
Pinda, Faculdade Anhan-
guera, Diretoria Regional 
de Ensino e Sabesp.
A Banda do Comando de 
Aviação do Exército fez a 
abertura e o encerramento 
do evento, que contou com 
a palavra das autoridades 
presentes. O prefeito Isa-
el Domingues destacou a 
importância de se ajudar o 
próximo . “Desde o início 
de nossa caminhada, nossa 
prioridade é a humaniza-
ção. Por isso, não pode-
ríamos deixar de fazer a 

nossa parte, com a Cam-
panha do Agasalho, que 
é uma maneira de acolher 
aqueles que mais precisam 
e sofrem com o frio”, afir-
mou.
A primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia 
Vieira Domingues, que 
coordena a Campanha do 
Agasalho, conta com a 
colaboração da população 
para o sucesso da inicia-
tiva. “Além dos postos 
de arrecadação, o Fundo 
Social está aberto a rece-
ber doações de agasalhos, 
sapatos e cobertores, que 
serão destinados às famí-
lias necessitadas. As pes-
soas que quiserem ajudar 
como voluntárias também 
serão muito bem-vindas, 
pois toda a participação 
é importante. Contamos 
com a população para fa-
zer a sua doação e, juntos, 
beneficiarmos aqueles ir-
mãos mais necessitados”, 

declarou.
A sede do Fundo Social de 
Solidariedade fica na rua 
Deputado Claro César, 53, 
centro (ao lado do Palacete 
10 de Julho).
De acordo com a comissão 
organizadora da campanha 
deste ano, a intenção é ar-
recadar mais de 150 mil 
peças. É importante que 
os agasalhos, meias, sapa-
tos e demais peças a serem 
doadas estejam em bom 
estado e que possam ser 
utilizadas por aqueles que 
as receberem.
Diversos postos estão es-
palhados pela cidade, en-
tre escolas, repartições 
públicas e comércio. Até 
o momento, 35 locais da 
cidade estão com as caixas 
da Campanha, mas este 
número ainda pode ser 
ampliado. A partir da pró-
xima semana, terá início a 
arrecadação casa a casa, 
pelos bairros da cidade, 
com o apoio do Exército.

Programa Cidadania e 
Esporte em Tempo

Integral promove evento 
de Rugby em Taubaté

Centro Cultural recebe 
workshop de dança do 

ventre em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
através do CETI (Cidada-
nia e Esporte em Tempo 
Integral), promove ama-
nhã, 17 de maio, o III Tor-
neio de Rugby Escolar do 
Integral que irá acontecer 
no SESI, das 8h às 11h e 
das 13h às 16h. O evento 
será realizado pelo CETI 
em parceria com o PAF 
(Programa Atleta do Fu-
turo) do SESI e com a 
Confederação Brasilei-

O Centro Cultural “Toni-
nho Mendes” recebe no 
dia 20 de maio, das 14h 
às 16h, o workshop “Téc-
nicas de quadril percussi-
vo”, que envolve os movi-
mentos básicos e rítmicos 
de quadril, dentro da mu-
sicalidade árabe, e com 
domínio de movimentos 
combinados e sequenciais 
em uma coreografia per-

ra de Rugby, Samaúma e 
Taubaté Rugby. Participa-
rão do torneio 380 alunos, 
com idade de 11 a 15 anos, 
nos dois períodos do dia, 
nas categorias masculinas 
e femininas, com premia-
ção para os três primeiros 
colocados.  A modalidade 
é praticada por alunos de 
24 escolas que atendem 
em tempo integral. O Pro-
grama CETI acontece em 
45 unidades da rede mu-

cussiva.
O evento será ministra-
do por Vanda Fenner, que 
é professora, bailarina e 
coreógrafa de dança do 
ventre. Para se inscrever, o 
interessado deve compare-
cer no dia, horário e local 
do workshop. A classifica-
ção etária da atividade é de 
12 anos e os participantes 
devem usar roupas leves 

nicipal de ensino e aten-
de cerca de 9.000 alunos, 
com idade de 06 a 15 anos. 
Tem como principais obje-
tivos intensificar as opor-
tunidades de socialização, 
promover a permanência 
do aluno no ambiente es-
colar, proporcionar a for-
mação integral, melhorar 
as múltiplas competên-
cias, oportunizar o contato 
com o esporte e promover 
conhecimento cultural.

e confortáveis para a prá-
tica da dança. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3621-6040.
Serviço: Workshop “Téc-
nicas de quadril percussi-
vo” Data: 20/05/2017
Horário: das 14h às 16h
Local: Centro Cultural 
“Toninho Mendes”: Praça 
Coronel Vitoriano, 1, no 
Centro.
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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 tra-
dição cerimonial. Este ritual contém uma série de simbolo-
gia, 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 acre-
dita-se que o arroz atrai a felicidade, a sorte, a longevidade 
e a fertilidade, prometendo assim a reprodução de gerações 
vindouras. Foi então, com base nessa crença que a prática co-
meçou a ganhar cada vez mais expressão, 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 ar-
roz é extremamente escorregadio e pode dar caso de acidentes 
entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser aco-
modados com a extremidade 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 câmara 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. Nun-
ca tocou 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 pro-
prietário, nenhuma multa (porque eu queimo todas elas), vi-
dros verdes (engordurados, porque eu nunca lavei), rebaixada 
(eu tirei os amortecedores), motor envenenado (eu só uso ga-
solina 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, to-
dos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e fe-
riados. Não é necessário dar corda porque a pilha dela parece 
não acabar 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 to-
das as dificuldades e obstáculos. Uma só idade pra gente se 
encontrar com a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar 
tudo com toda intensidade sem medo nem culpa de sentir pra-
zer. 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 fu-
gas 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.
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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 Fe-
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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 Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade 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 Setembro, 258 e Super-
mercado 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 ro-
doviária).
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 comércio 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.

EXPEDIENTE

Relação de Vagas
Balcão de Empregos de Taubaté

ACABADOR DE MÁRMORE
AUXILIAR DE EMFERMAGEM
CASEIRO – COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA 
FUNÇÃO
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
ESTAMPADOR – COM EXPERIÊNCIA
PIZZAIOLO
MECÂNICO DE AUTOS
INSTALADOR DE COIFAS
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
MANICURE
MANUTENÇÃO GERAL – EXP. EM HIDRÁULICA, 
ELÉTRICA E ALVENARIA
OVERLOQUISTA
PADEIRO CONFEITEIRO
PROJETISTA DE MÓVEIS – COM PROMOB
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TUTOR – CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TUTOR – CURSO DE ESTÉTICA E EMBELEZAMEN-
TO PESSOAL

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;
* CARTEIRA DE TRABALHO.

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha

Horário de atendimento ao público: segunda 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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Abertura oficial da Campanha 
de Combate ao Abuso e a
Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes

Prefeitura de Taubaté
inicia ampliação de 

unidade de
Educação Infantil

Aconteceu ontem (17), no Plenário “Fernando Nava-
jas” da Câmara Municipal de Caçapava, a abertura 
oficial da Campanha de Combate ao Abuso e a Explo-
ração Sexual contra Crianças e Adolescentes, com a 
participação dos palestrantes Dimas Alves de Olivei-
ra, Dr. André Mello e Juliana Meneguetti.

O evento foi realizado pela Secretaria de Cidadania e 
Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho 
Tutelar e da Rede de Proteção à Criança e ao Adoles-
cente, em parceria com a FUNVIC. O evento também 
contou com a participação do poder Legislativo, Se-
cretárias Municipais, Sociedade Civil e do Delegado 
André Nicodemos.

A Secretária de Cidadania e Assistência Social, Ro-
seli Bueno, agradeceu a equipe organizadora e, prin-
cipalmente, a presença da população.”Todos juntos 
faremos de Caçapava uma cidade que protege nossas 
crianças e adolescentes.”

A Prefeitura de Taubaté, através da Secretaria de 
Educação, iniciou este mês as obras de ampliação da 
EMIEIEF Simone dos Santos, entregue à população 
em agosto de 2014.
A unidade será ampliada em 344,23 m². Serão cons-
truídas mais quatro salas de aula, uma cozinha com 
despensa e área de serviço, com um investimento de 
R$ 746.939,93. O intuito é propiciar a continuidade 
dos estudos dos alunos já matriculados em período in-
tegral. A escola atende 504 crianças da Educação In-
fantil e Ensino Fundamental. Hoje possui 4.812,08m² 
de área construída num prédio de dois andares em um 
terreno de 6.949,43m².
O piso térreo, destinado às crianças do Ensino Funda-
mental, dispõe de 06 salas de aula, banheiros femini-
no e masculino, 01 sala de informática, área adminis-
trativa, cozinha e banheiro para professores. O piso 
superior abriga 05 salas de berçários com banheiros 
e lactários, 05 salas de aula, banheiros para meninos 
e meninas, 02 refeitórios, 01 cozinha com despensa, 
banheiros para funcionários, área de serviço e almo-
xarifado, salão de eventos, banheiros (que atende a 
quadra de esportes), 01 quadra de 650m² e um pátio 
amplo. A EMIEIEF Simone dos Santos fica à Aveni-
da Walther Thaumaturgo, nº 1.270, no bairro Santa 
Luzia.
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Números circenses e 
comédia marcam
Circuito Cultural

Paulista em Taubaté

A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, em 
parceria com a Prefeitura de Taubaté, apresenta a atra-
ção “Bang Bang à Pastelana”, no dia 20 de maio, às 
10h, na praça Dom Epaminondas. A atração faz parte 
Circuito Cultural Paulista, produzido pela APAA (As-
sociação Paulista dos Amigos da Arte).
Recheado de números circenses e palhaçadas clássi-
cas, o espetáculo traz à cena os embates clássicos dos 
filmes de bang-bang italiano e do faroeste americano. 
Entre tiroteios no saloon, show de cancan, trapaças 
e confusões, a história narra a saga de três artistas  
mambembes que estão viajando para a cidade Dog 
Bullcity, a fim de apresentarem seu grande show. Sur-
gem então, os três bandidos mais procurados do Ve-
lho Oeste, que dispostos a realizar um grande assalto 
no mesmo dia e na mesma cidade, tentam se passar 
pelos artistas.
Os palhaços da Trupe Irmãos Atada se revezam para 
dar vida aos seis personagens dessa divertida peça. 
Pablito, Dederson e Jacinto são os artistas mambem-
bes; Larica, Boca Seca e Olhos Pequenos, os bandi-
dos que preparam um grande assalto. Anderson Spa-
da, Emersom Almeida e Paulo Ygar.
Ficha técnica
Direção: Márcio Douglas
Dramaturgia: Trupe Irmãos Atada
Elenco: Anderson Spada, Emerson Almeida, Paulo 
Ygar e Sandro Fontes
Produção Geral: Trupe Irmãos Atada / Moretti Cultu-
ra e Comunicação
Serviço
“Bang Bang à Pastelana” – Circuito Cultural Paulista
Data: 20/05/2017
Local: Praça Dom Epaminondas
Horário: 10h



página 6 A GAzetA dos Municípios 19 de maio de 2017

Florestas regeneradas têm menos biomassa
que florestas intactas, aponta estudo

Atualmente grande parte dos remanescentes de Mata 
Atlântica atuais já sofreu algum tipo de alteração 
humana. Esses remanescentes perturbados funcio-
nariam de maneira semelhante aos ecossistemas in-
tactos? Essa é uma das perguntas que o doutorando 
pelo Instituto de Biologia da Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas) Rafael Flora Ramos faz. Sua 
pesquisa está inserida no Projeto ECOFOR (Biodi-
versidade e Funcionamento de Florestas Degradadas 
e em Recuperação na Amazônia e na Mata Atlântica) 
financiado pela FAPESP (Fundo de Amparo à Pesqui-
sa do Estado de São Paulo).

 “Em meus estudos eu tento compreender como se 
comportam as florestas perturbadas em relação à sua 
estrutura, estoques de biomassa viva acima do solo 
e produtividade. Por estrutura, eu me refiro às infor-
mações como o número de árvores, tamanho e quais 
espécies estão ali, ou seja, caracterizar a floresta pelo 
conjunto de árvores. Em relação à biomassa viva aci-
ma do solo, que também é uma medida de estrutura 
da floresta, são estimativas de quantidade de massa 
de plantas vivas, e consequentemente, a quantidade 
de carbono armazenado nessas plantas, um dado im-
portante para os estudos sobre o aquecimento global. 
Já a respeito da produtividade da floresta, eu me refiro 
à dinâmica de produção de biomassa vegetal menos 
a perda dessa biomassa ao longo do tempo”, explica 
Rafael.

Para obter os dados para sua pesquisa, o doutorando 
tem um trabalho pesado. Ao todo são seis áreas vi-
sitadas: três intactas e três com diferentes níveis de 
perturbação, uma delas onde houve corte seletivo de 
madeira, outra onde houve corte raso de árvores e a 
terceira onde havia um pasto e agora começa a cres-
cer novamente a mata. “Nós identificamos e acom-
panhamos todas as árvores, samambaias e palmeiras 
com mais de 4,8 centímetros de diâmetro. Para esse 
acompanhamento nós retornamos às áreas anualmen-
te para sabermos quanto cresceram as árvores, quan-
tas morreram e quantas atingiram o tamanho mínimo 
para serem acompanhadas. Também selecionamos 
algumas árvores para serem acompanhadas mensal-
mente para termos medidas mais detalhadas do cres-
cimento”, revela. Essas medidas são colocadas numa 
equação que consegue fazer uma previsão do peso da 
árvore, tornando possível o cálculo de armazenagem 
de carbono sem que seja preciso derrubar as plantas.

Além desse estudo sobre as árvores, o pesquisador 
também acompanha áreas de sub bosque, que é a ve-
getação que cresce abaixo do nível do dossel. Nesse 
espaço, as árvores estudadas têm entre 2 e 4,8 centí-
metros de diâmetro. “Queremos descobrir se os pa-
drões observados para as árvores de grande porte se 
repetem para as árvores de menos porte”, conclui.

Quando perguntado sobre os resultados, Rafael afirma 
que não tem os resultados finais por estar no tercei-
ro ano do doutorado. Mas mesmo assim há algumas 
informações interessantes que podem ser passadas. 
Uma delas é que em cada hectare há aproximadamen-
te 1700 árvores. Somando todas as espécies encon-
tradas nos seis locais estudados, foram catalogadas 
aproximadamente 280 delas. Este número ainda irá 
aumentar, pois as árvores de uma das áreas ainda es-
tão sendo identificadas por outros membros da equipe 
de pesquisadores. Quanto ao crescimento das árvores, 
pode se dizer que elas cresceram em média 1 milíme-
tro em diâmetro no último ano, o que representa um 
acréscimo de até 3 toneladas de biomassa vegetal nas 
áreas, um dado bastante relevante.

Quando da seca em 2014, um fato interessante foi ob-
servado: uma alta mortalidade de palmeiras juçara, de 
onde é extraído o palmito. Possivelmente, devido à 
seca, houve escassez de alimentos na região e os ma-
cacos passaram a se alimentar dos palmitos. Isso trás 
um alerta para eventos futuros de seca.

Outra informação relevante observada é a de que, 
mesmo após 40 anos de regeneração, as áreas pertur-
badas possuem biomassa menor que as áreas intactas. 
A área que sofreu corte seletivo possui valores de bio-
massa muito próximos aos das áreas preservadas, a 
área que sofreu corte raso tem valores intermediários 
e a área que foi pasto possui valores muito baixos em 
relação às áreas controle. E o mais preocupante é que 
não se sabe quando essas medidas poderão ser equi-
valentes e nem mesmo se um dia de fato serão. Com 
isso fica mais evidente a necessidade de preservar as 
áreas intocadas de matas para mantermos armazena-
do o carbono, um dos elementos que compõem os ga-
ses causadores do efeito estufa.

Para saber mais sobre este e outros projetos acesse 
www.ecoformataatlantica.wordpress.com e curta a 
página em facebook.com/ECOFORMataAtlantica.
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Empresa Brasileira oferece oportunidade
para quem deseja trabalhar com vendas

e se identifique com Marketing Multi Nível.
- Plano de Carreira
- Ganhos consideravelmente atrativos
- Reconhecimentos
- Viagens
- E muito mais
- Contato com Eliana (12) 99772-1688 / (12) 99772-1688
- E-mail: elianalopes.lily@hotmail.com

  - A SUÍTE CAIPIRA “ O SOPRO DO ESPÍRITO SANTO”  , com-
posição QUINTINO BENTO ( Tremembé), idealização e direção artística MES-
TRE LUMUMBA ( São Luiz do Paraitinga) e arranjos orquestrais PAULO RA-
POSO ( Pindamonhangaba)  será executada com ORQUESTRA E CORAL pela 
ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE CAMPINAS  sob regência do Ma-
estro chileno VICTOR HUGO TORO, e direção executiva de RODRIGO MORTE, 
em novembro próximo na cidade de Campinas – SP . 
                            A obra traz composições do músico Tremembeense QUINTINO 
BENTO, filho de família que este ano comemora 100( cem) ANOS DE MUSICA 
NO VALE DO PARAÍBA, sendo que seu avô QUINTINO BROTERO DE ASSIS 
iniciou-se como musico e “ band líder” em 1917 na cidade de Pindamonhangaba. 
Temos ainda adaptações de cantigas  centenárias , cantigas de louvação cantadas a 
mais de 200 ( duzentos) anos pelos grupos da cultura popular do Vale do Paraíba 
entre eles ternos de congadas, moçambiques, folias de reis, catiras, etc...
  Este trabalho está  trazendo de volta ao Vale a importância dos “com-
positores mulatos” que estiveram presentes no Vale quando do ciclo do Império, 
sendo filhos da Casa Grande com a Senzala, instruídos eruditamente se tornaram 
grandes  músicos e compositores, sendo que a grande maioria deles foi enviada para 
a Europa e lá atuaram com “ peruca branca” em orquestra e escola de musica do 
Velho Continente.  
  São louvações e agradecimentos, que proclamam milagres ligados a 
fé religiosa fortemente encontrada nos sertões brasileiros, inclusive nos grotões do 
Vale do Paraíba, no caso da obra o milagre envolvendo o compositor QUINTINO 
BENTO que quando neném teve morte anunciada por médicos em hospital e atra-
vés de uma rogação de sua mãe de joelhos a NOSSA SENHORA APARECIDA, e 
seu pai foi por duas vezes, a pé, de Tremembé a Aparecida, recuperou-se e neste ano 
comemora 100 ( cem ) anos de MUSICA NA FAMÍLIA!!! 
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Taubaté sedia a
2ª Capacitação
do Programa

Município
Verde Azul

Prefeitos da região participaram nesta quinta-feira, 
dia 18 de maio, da 2ª Capacitação do Programa Muni-
cípio Verde Azul (PMVA). A programação, realizada 
no Parque do Itaim, contou com palestras e a visita 
do secretário de Estado de Meio Ambiente, Ricardo 
Salles.
Ao todo, 36 prefeitos foram recebidos para apresentar 
demandas e negociar recursos provenientes do Fecop 
(Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Polui-
ção).
O PMVA propõe 10 diretivas, em uma agenda de 
ações ambientais estratégicas, aos municípios parti-
cipantes. Conforme o desenvolvimento das ações, é 
estabelecida uma pontuação em um ranking ambien-
tal das cidades paulistas.
Em 2013, Taubaté ocupava a 367ª posição e avan-
çou para a 85ª colocação em 2016, com a pontuação 
77,85. Esta é a primeira vez que Taubaté encontra-se 
entre os 100 primeiros municípios.
 O objetivo é atingir 80 pontos para a obtenção de 
certificação. Para isto, a prefeitura trabalha, em inte-
gração de suas secretarias, nas seguintes ações: im-
plantação da coleta seletiva; instalação de usina de 
compostagem e de usina de resíduos da construção 
civil; manutenção de parques e áreas verdes públi-
cas; intensificação da fiscalização ambiental, arranjo 
intermunicipal para campanhas de coleta de resíduos 
eletrônicos; Plano de Arborização Urbana; revisão do 
Plano Diretor (Previsão de Unidades de Conservação 
– Parque do Itaim, Morro do Cruzeiro, as duas Matas 
do Bugio e a região da Pedra Branca, Guarda Ambien-
tal Municipal, Plano Diretor Ambiental, Programa de 
Pagamento por Serviços Ambientais); Plano Munici-
pal da Mata Atlântica, ações de preservação da Bacia 
do Rio Una e do Rio Paraíba do Sul, implantação da 
Nascente Modelo no Parque do Itaim, criação de Par-
ques Lineares e Programa de Hortas Comunitárias e 
incentivo à Agricultura Familiar.
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Raízes Sertanejas
Participação de Chico 
Teixeira e Sérgio Reis
em Santo Antônio do 

Pinhal

Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal, PROAC SP 
(Incentivo à cultura do estado de São Paulo) e Tem-
pero Cultural, apresentam:
“RAÍZES SERTANEJAS” – COM PARTICIPAÇÃO 
DE CHICO TEIXEIRA E SÉRGIO REIS.
O show ‘Raízes Sertanejas’, com Chico Teixeira 
acompanhado por banda e com participação especial 
de Sérgio Reis, será realizado no Auditório Muni-
cipal do Centro Educacional Integrado (CEI) Pro-
fessora Silvana da Silva e Souza, localizado à Rua 
Sebastião Marcondes da Silva, 89, Centro – San-
to Antônio do Pinhal (SP), dia 28 de maio, às 18h. 
O projeto é realizado por meio da Lei de Incen-
tivo Fiscal ProAC (Programa de Ação Cultural).  
A apresentação na cidade conta com a participação 
do cantor, compositor e violinista de Folk Tuia Le-
oncini, que possuí em sua discografia 6 CD`s, sendo 
3 em carreira solo tendo um deles ganhado a versão 
em DVD.
Com a intenção de mostrar ao público grandes clás-
sicos musicais, que é preferência em várias partes do 
Brasil, os shows do projeto circulam pelo estado de 
São Paulo, promovendo um intercâmbio inédito entre 
a nova e a consagrada geração do sertanejo, ao pro-
porcionar o encontro entre o jovem e talentoso Chico 
Teixeira ( filho do consagrado Renato Teixeira) com 
o conceituado Sérgio Reis.
De acordo com Chico Teixeira, que assume a direção 
artística deste projeto, o público poderá apreciar can-
ções autorais e releituras de grandes clássicos da mú-
sica popular brasileira, entre elas ‘Eu apenas queria 
que você soubesse’ (Gonzaguinha), ‘Canção da Meia 
Noite’ (Kleiton e Kledir), ‘Fique com Deus no pei-
to’ (Chico Teixeira e Renato Teixeira), entre outras.  
“O repertório vem para homenagear algumas das mi-
nhas principais referências musicais, mas tenho certe-
za de que muitos vão se identificar também”, explica 
Chico Teixeira.
Já para as canções, que contam com a partici-
pação especial de Sérgio Reis, ficaram reserva-
dos clássicos como ‘Boiadeiro errante’ (Liu e 
Léo), ‘Trem do Pantanal’ (Geraldo Roca/Pau-
lo Simões), ‘Menino da Porteira’ (Teddy Vieira).  
“A intenção é homenagear este estilo musical tão 
popular em nosso país e promover um intercâmbio 
cultural entre a nova e a consagrada geração”, afirma 
Daniela Ribeiro diretora de comunicação, da Tempe-
ro Cultural.
O projeto “Raízes Sertanejas” já passou por cidades 
como Tatuí, Taubaté, Laranjal Paulista, Bauru, Cam-
pinas, Indaiatuba e São Paulo com sucesso de público 
e crítica. É viabilizado pela Lei de Incentivo Fiscal 
ProAC, com a aprovação da Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo e produção assinada pela Tem-
pero Cultural.
“Raízes Sertanejas” – Chico Teixeira convida Sérgio 
Reis Participação especial Tuia.
Data: 28/05/17
Horário: 18h Local: Auditório Muni-
cipal do Centro Educacional Integrado  
(CEI) Professora Silvana da Silva e Souza. Rua Se-
bastião Marcondes da Silva, 89, Centro – Santo An-
tônio do Pinhal / SP
Valor: R$20,00 inteira e R$10,00 meia
Classificação: Livre
Capacidade do Local: 283 lugares
Projeto Viabilizado pela Lei de Incentivo Fiscal Pro-
AC
Venda de ingressos: Bilheteria do Local, a partir do dia  
10 de maio, as segundas, quartas e sextas, das 13h às 
17h.
Os ingressos serão vendidos somente no dia do even-
to das 13h às 17h.
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