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A GAzetA dos Municípios

André Rocha de Taubaté
é campeão mundial de 

Paratletismo em Londres

Primeiro Encontro
Municipal de Pedagogia

está com inscrições 
abertas em Pinda

Atletas de Caçapava se 
preparam para os Jogos 

Regionais do Idoso

Meninas do vôlei Taubaté 
vencem Regionais e quebram 

jejum de 19 anos

O taubateano André Ro-
cha conquistou o título do 
Campeonato Mundial de 
Paratletismo de Londres 
na manha desta terça-feira, 
dia 18 de julho.
Na última rodada da prova 
de Lançamento de Disco, 
ainda em segundo lugar 
atrás do paratleta da Letô-
nia, Rocha fez 23m80cm, 
ganhando a medalha de 
ouro e batendo o novo re-
corde mundial da modali-
dade na classe F52.
Competindo no Estádio 

Professores da rede mu-
nicipal e auxiliares de 
creche dos Cmei (Cen-
tro Municipal de Educa-
ção Infantil) já podem se  
inscrever para o I Encon-
tro Municipal com a práti-
ca da Pedagogia Woldorf. 
O evento irá oferecer pa-
lestras sobre a pedagogia 
Waldorf com Gabriela 
Jahnel, mesa redonda e 
oficinas.
O encontro será realiza-
do no dia 29 de julho, das 
9h às 17h, na Faculdade 
Anhanguera de Pinda-
monhangaba, na Avenida 
Nossa Sra. do Bonsuces-
so. A programação é para 

Atletas da melhor idade 
que representarão Caçapa-
va nos Jori - Jogos Regio-
nais do Idoso - já estão se 
preparando. No total, 65 
atletas foram selecionados 
para representar a cidade 
na competição, que acon-

As meninas do time de 
vôlei sub-19 de Tauba-
té venceram São José 
dos Campos por 3 sets 
a 1, na final sub 21 dos 
Jogos Regionais de  
Caraguatatuba, nesta se-
gunda-feira, dia 17 de 
julho, e ficaram com o 

Olímpico de Londres, An-
dré enfrentou páreo duro 
contra Aigars Apinis, da 
Letônia. O atleta europeu 
liderou a primeira parte 
da prova toda, que iniciou 
com 11 atletas. Apinis par-
tiu para a segunda e deci-
siva rodada de lançamen-
tos e melhorou sua marca, 
atingindo 21,95m, que 
até então lhe dava o ouro, 
novo recorde do campeo-
nato e recorde europeu da 
prova.
André, nos seus três pri-

o dia todo e durante a tar-
de os educadores poderão 
participar de oficinas rela-
cionadas à alfabetização, 
ritmo do jardim da infân-
cia, consciência corporal e 
social com trabalhos ma-
nuais.
O encontro será gratuito e 
as inscrições podem ser re-
alizadas virtualmente por 
meio do link https://goo.
gl/forms/OKvnNXJzaX-
tDQCmU2. Haverá 200 
vagas, e no dia do evento 
é solicitada a doação de 1 
kg de alimento para uma 
inscrição solidária, cuja 
arrecadação será destinada 
ao Fundo Social de Soli-

tece de 9 a 12 de agosto 
em São Sebastião.
Os atletas participarão de 
12 modalidades diferentes 
adaptadas para o público 
idoso: atletismo, bocha, 
buraco, coreografia, dama, 
dominó, natação, voleibol 

título da competição,  
quebrando um jejum de 19 
anos (a última vez que o 
vôlei feminino de Taubaté 
venceu os Regionais foi 
em 1998).
Mais novas do que as ri-
vais, as taubateanas perde-
ram o primeiro set por 21 a 

meiros lançamentos, 
fez como melhor marca 
19,47m. Isso deu a ele a 
segunda colocação duran-
te a primeira parte da pro-
va. Na segunda e decisiva 
fase, onde somente os oito 
melhores tinham direito a 
mais três lançamentos, ele 
foi o último a lançar. Su-
perando o nervosismo e a 
pressão de estar atrás de 
seu adversário, ele acertou 
a mão, e no 4º lançamento 
cravou a histórica marca 
de 23,80m.

dariedade.
Segundo a diretora pe-
dagógica da Secretaria 
de Educação da Prefeitu-
ra, Luciana de Oliveira, 
o evento visa trabalhar o 
movimento nas escolas 
junto com a sensibilida-
de do olhar. “A intenção 
é prosseguir com a ini-
ciativa já que cada mês 
pretende-se ter uma ação 
diferente desta natureza”, 
afirma Luciana.
O evento é realizado pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, com apoio da Fa-
culdade Anhanguera.

adaptado, truco, malha, tê-
nis de mesa e xadrez.
Os Jogos Regionais dos 
Idosos são um conjunto de 
eventos realizados no Inte-
rior e na Capital, promovi-
dos pelo Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo. Além do in-
centivo à atividade física, 
envolvendo os integran-
tes da chamada “Melhor 
Idade”, o JORI tem como 
objetivo promover o lazer 
e a socialização às pessoas 
com mais de 60 anos.
O evento terá representan-
tes de 43 cidades do Lito-
ral Norte, Vale do Paraíba 
e Serra da Mantiqueira, a 
expectativa é que mais de 
2300 idosos participem 
dos jogos.

25, mas depois dominaram 
a partida e ganharam por 
25 a 15/ 25 a 16/ 25 a 16, 
fechando o jogo.
Após a comemora-
ção, o time volta to-
das as atenções para o  
Campeonato Paulista da 
modalidade.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

A águia é membro de uma família da rapina, que também se inclui o falcão, o 
gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de comprimento, 
chegando suas asas abertas a medir mais de um metro e oitenta centímetros. Os 
machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-se de galos do campo, lebres, co-
elhos e até mesmo de pequenas ovelhas. O ninho é feito na copa das árvores e 
preferencialmente em penhascos. Quase sempre as águias regressam aos velhos 
ninhos.
***
O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, o kiwi é 
rico em fósforo, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém para aproveitar todos 
esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela é descascada. As pro-
priedades do kiwi regulam os níveis de colesterol do sangue, estimula o funciona-
mento do intestino e estômago e, assim, melhora a prisão de ventre. Os médicos 
recomendam que o kiwi seja consumido diariamente, já que não existem contra-
dições para a fruta.
***
O simples ato de lavar as mãos é de fundamental importância ao nosso cotidiano. 
Higienizar as mãos freqüentemente e de maneira correta é uma das principais for-
mas de evitar inúmeras doenças. São as mãos que nos ajudam em todas as tarefas, 
inclusive na preparação dos nossos alimentos. Mãos sujas é o paraíso das bacté-
rias. Diarréia, gripes e infecções intestinais são algumas das doenças que podem 
ser evitadas pelo simples hábito de lavar as mãos. A água é capaz de prevenir do-
enças que ainda hoje causam milhões de mortes em todo mundo. Aprenda a lavar 
as mãos corretamente: use água corrente e sabonete. Lave bem a palma das mãos, 
a parte de cima e entre os dedos, debaixo das unhas e os pulsos, enxágüe até elimi-
nar a espuma e seque bem com toalha limpa ou papel toalha. A adoção de álcool 
gel é das lavagens das mãos mais freqüentes, durante o surto de gripe. A (H1M1) 
faz cair o número de casos de outras doenças, como conjuntivite e gripe comum.

Humor 

Um pároco de uma igreja no interior de Minas Gerais tinha a fama de ser bravo e 
de dar tiro se encontrasse ladrões roubando a Igreja. Todo mundo temia o padre. 
Um dia, dois ladrãozinhos resolveram roubar o cofre da Igreja, mesmo sabendo da 
fama do padre. Entraram devagarzinho andando nas pontas dos pés e se enfiaram 
pelo altar, onde estava o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava 
acontecendo, já de espingarda nas mãos, pronto pra dar tiros, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro alto!
- Não, não atira não, seu padre, que nóis somos anjos, só estamos visitando a 
Igreja!
- Anjo? Deixa disso, sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voem!
- Nóis ainda num sabemo vuá, nóis ainda somo “fiote”...
***
Classificados

Vendo um jazigo quase usado, pronto para receber a qualquer momento. Vista 
definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de arrombamento. 
Acompanha uma caixa de foguetes e um estrado de cerveja. Motivo da venda: A 
minha sogra escapou, mais uma vez, do enfarto e o médico garante que ela viverá 
por muitos e muitos anos ainda.
***
O Manoel e o Joaquim entraram num restaurante e pediram:
- Por favor, nós queremos comer uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! Os senhores são portugueses?
- Como descobriste? Foi por causa do nosso sotaque ou pelo fato de nós termos 
pedido uma bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É que aqui é o McDonald`s...

Mensagens

Todos os dias Deus nos dá um momento em que é possível mudar tudo que nos 
deixa infelizes. O instante mágico é o momento em que um sim ou um não pode 
mudar toda a nossa existência.
***
Não se agaste com o ignorante, certamente ele não dispões das oportunidades que 
iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas das 
que permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão com qual-
quer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado, o irmão intratável que tem na 
maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro 
inseguro, ele talvez não possua o necessário, quando você detém excessos. Não 
se zangue com o ingrato, provavelmente, ele é desorientado ou inexperiente. Aju-
de aos que erram, seus pés pisam o mesmo chão e, se você tem possibilidade de 
corrigi-lo, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais 
tarde voltará à lição. Auxilie o doente e agradeça a Deus o poder e o equilíbrio que 
você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o 
princípio. Perdoe o mau, a vida se encarregará dele.
***
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 luta lhe dará melhor 
noção das próprias dificuldades, passando a não considerá-las difíceis e insolú-
veis. 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

É melhor viver do que ser feliz.

Estudar é polir a pedra preciosa purificando nosso espírito.

Programa de anistia
começa em Taubaté

Novo acesso para
preenchimento da guia 
de ISTI em tremembé

A Prefeitura de Taubaté 
começa na próxima segun-
da-feira, dia 17 de julho, o 
atendimento aos contri-
buintes interessados em 
participar do Programa de 
Recuperação de Créditos 
Municipais.
O principal objetivo do 
projeto é dar condições aos 
contribuintes em débito 
com a receita municipal de 
regularizar sua situação. O 
atendimento será realiza-
do na Divisão de Controle 
de Arrecadação, das 8h às 
18h, sem intervalo para o 
almoço. Equipes de apoio 
foram mobilizadas para 
dar suporte ao atendimen-

Informamos aos proprie-
tários de imóveis em Tre-
membé e aos cartórios, 
que a partir do dia 18 

to em caso de necessidade.
O programa é válido para 
débitos vencidos até 31 de 
dezembro de 2016, como 
IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano), ISS 
(Imposto Sobre Serviços), 
taxas e saldos de parce-
lamentos em andamento, 
com exceção de multas 
aplicadas pela Vigilância 
Sanitária, de trânsito e ou-
tras.
O projeto prevê desconto 
de 100% de multas e juros 
para o pagamento da cota 
única. Haverá redução de 
juros e multas de até 90% 
para pagamento em até 12 
parcelas; 70% em até 24 

de julho de 2017, esta-
rá disponível o novo link 
para o preenchimento  
da guia de ISTI. Na 

parcelas; 50% para até 36 
parcelas. A compensação 
de créditos tributários com 
créditos decorrentes de de-
sapropriações também ga-
rante desconto de 100% de 
juros e multas.
As parcelas dos pagamen-
tos não devem ser infe-
riores a 20% do valor da 
UFMT (R$ 183,82).
A expectativa da pre-
feitura é de uma arre-
cadação entre R$ 6 mi-
lhões e R$ 8 milhões.  
Os contribuintes também 
podem aproveitar esta 
oportunidade para a atua-
lização de seus dados ca-
dastrais.

imagem podemos  
localizar o novo link em 
nosso site www.tremem-
be.sp.gov.br
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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 

E D I T A L
Existem neste Tabelionato, sito à Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12)
3672-1628 - 12120-000 - Tremembé - SP, para serem PROTESTADOS os títulos abaixo discriminados cujos Devedores ou 
Sacados, não foram encontrados. Por não ter sido possível localizar os responsáveis pelos referidos títulos, os intimo para 
os fins de direito, e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a presente intimação, os notifico do competente protesto. 
Conforme normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça, fica autorizado o pagamento do título em 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 supe-
rior, 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 emolumentos devidos, que serão pagos em dinheiro, no ato e em apartado. 
Certifico que esta relação se acha em lugar de acesso ao público, no horário das 11:00 às 17:00hs. horas.

O prazo para pagamento dos títulos é até o dia 19/07/2015.
Protocolo : 9 - 13/07/2017
Devedor : BENEDITO LAZARO
Documentos : CNPJ 10.460.478/0001-58
Espécie : DMI

Protocolo : 17 - 13/07/2017
Devedor : EDUARDO ARMANI
Documentos : CPF 130.595.788-18
Espécie : CDA

Protocolo : 19 - 13/07/2017
Devedor : LILIAN APARECIDA DA SILVA
Documentos : CPF 119.456.358-94
Espécie : CDA

Protocolo : 20 - 13/07/2017
Devedor : MARCO ANTONIO DA ROCHA LEITE
Documentos : CPF 150.302.868-29
Espécie : CDA

Protocolo : 22 - 13/07/2017
Devedor : PATRICIA VASCONCELLOS DE SOUZA SILVA
Documentos : CPF 199.220.818-22
Espécie : CDA

Protocolo : 23 - 13/07/2017
Devedor : MARCOS PAULO MICHILES FRANK
Documentos : CPF 122.072.208-18
Espécie : CDA

Protocolo : 24 - 13/07/2017
Devedor : TIAGO AMARAL MENDES
Documentos : CPF 360.735.448-04
Espécie : CDA

Protocolo : 26 - 13/07/2017
Devedor : ADRIANA ROBERTA LEME
Documentos : CPF 098.641.158-20
Espécie : CDA

Protocolo : 30 - 13/07/2017
Devedor : S B M INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES I
Documentos : CNPJ 10.251.091/0001-91
Espécie : CDA

Protocolo : 31 - 13/07/2017
Devedor : DANIEL CARDOSO DE MIRANDA
Documentos : CPF 260.019.908-08
Espécie : CDA

Protocolo : 38 - 13/07/2017
Devedor : ANGELICA DOS SANTOS LEME
Documentos : CPF 374.869.168-86
Espécie : CPS

Protocolo : 39 - 13/07/2017
Devedor : FABIANA RODRIGUES CASTOR
Documentos : CPF 294.031.078-55
Espécie : CPS

Protocolo : 40 - 13/07/2017
Devedor : REGINALDO GALHARDO
Documentos : CPF 122.018.438-13
Espécie : CPS

Protocolo : 41 - 13/07/2017
Devedor : DEJAIR ALVES
Documentos : CPF 121.951.428-47
Espécie : CPS
Tremembé, 18 de Julho de 2017.

Caraguatatuba sedia a IX 
Rota Gastronômica do 
Cambuci no domingo

Inscrições para o 40º Salão de 
Artes Plásticas Waldemar

Belisário estão abertas

A IX Rota Gastronômica 
do Cambuci será realiza-
da em Caraguatatuba no 
próximo domingo (23/07), 
das 9h às 18h, sediada 
pelo Núcleo Caraguata-
tuba do Parque Estadual 
Serra do Mar (PESM).  
Na programação, diversas 
atrações, como concursos 
de receita, apresentações 
culturais, trilhas, degusta-
ção e plantio de mudas.
Segundo o gestor do PESM 
– Núcleo Caraguatatuba, 
Miguel Nema Neto, o obje-
tivo do evento é divulgar o  
Cambuci (fruto nativo da 
Mata Atlântica) e fortale-
cer a sua produção no en-
torno da Unidade de Con-
servação.

A Prefeitura de Ilhabela, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura e Fundaci, está com as 
inscrições abertas para o 40º 
Salão de Artes Plásticas Wal-
demar Belisário, que será re-
alizado entre 25 de agosto e 
30 de setembro (dentro das 
comemorações do aniver-
sário da cidade), no prédio 
da Secretaria de Cultura e 
Fundaci, localizada na rua 
Dr. Carvalho, número 80, e 
no Centro Cultural da Vila, 
na rua da Padroeira, número 
2.400. Para realizar a inscri-
ção, o artista deve se dirigir 
ao prédio da Secretaria de 
Cultura e Fundaci, na Vila, 
para o preenchimento da fi-
cha, até o dia 11 de agosto, 
em horário comercial.
O Salão tem como objetivo 
reunir e valorizar o trabalho 
de artistas nas mais varia-
das formas e categorias, em 
suas mais variadas manifes-
tações, bem como promover 
a expressão artística da cole-
tividade e o desenvolvimen-
to das belas artes no Litoral 
Norte, Vale do Paraíba, Re-
gião Serrana, interior e capi-
tal do estado de São Paulo, 
assim como em todo o terri-
tório nacional. Para isso, po-
derão se inscrever trabalhos 
nas seguintes categorias: De-
senho, Escultura, Fotografia, 
Gravura, Instalação, Pintura, 
Pintura Infantil e Técnica 
Mista. A visitação das obras 
será gratuita.
Cada artista poderá se inscre-
ver gratuitamente em mais 
de uma categoria, com no 
máximo dois trabalhos cada. 
O envio das obras para a Se-
cretaria de Cultura e Fundaci 
deve acontecer no período de 
inscrição, convenientemente 
embaladas. Todo o processo 
de envio é por conta do artis-
ta. A secretaria informa ainda 

“O Festival reúne produto-
res de diversos municípios 
com características úni-
cas e interesses comuns. 
Este é um importante  
momento de divulgação 
da cultura local, gastrono-
mia e preservação ambien-
tal. Queremos fortalecer 
ações de recuperação de 
áreas degradadas e formar 
corredores ecológicos com 
o PESM”, explica.
O evento em Cara-
guatatuba conta com a 
parceria da Fundação  
Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba (FUN-
DACC) e Prefeitura de Ca-
raguatatuba.
Na programação deste 
ano, além de uma delicio-

que não serão aceitos traba-
lhos confeccionados com 
material perecível, de artistas 
falecidos, cópias e trabalhos 
sem assinatura do acervo ou 
com dimensão superior a 
1,5m x 1,5m (incluindo mol-
dura). As fotografias devem 
abranger especificamente 
registros fotográficos da ci-
dade, seus eventos, popula-
ção, natureza e outros e só 
poderão ser inscritas com a 
devida autorização do uso de 
imagem, entregue no ato de 
inscrição.
Segundo o secretário de Cul-
tura e Fundaci, Nuno Gallo, 
a realização deste 40º Salão 
de Artes Plásticas tem im-
portância dupla. “Este ano 
estaremos realizando a 40ª 
edição do Salão de Artes 
Plásticas Waldemar Belisá-
rio, que vem com uma dupla 
importância. A primeira é 
que poucos municípios tem 
um salão de arte com tanto 
tempo de história como o 
nosso e precisamos continuar 
preservando isso. A segunda 
é que poderemos abraçar os 
nossos artistas locais. Vamos 
ainda, em parceria com a Se-
cretaria de Educação, fazer 
uma releitura das obras do 
artista Waldemar Belisário 
com os alunos da rede mu-
nicipal de ensino, tornando o 
evento diferenciado”, ressal-
ta o secretário da pasta.
Para organizar o evento, a se-
cretaria responsável nomeou 
uma Comissão Organizado-
ra, não remunerada, que de-
verá apresentar um relatório 
de todas as informações do 
Salão, além de providenciar 
os certificados de partici-
pação de todos os artistas 
e designar o júri avaliador. 
Fazem parte da Comissão: 
Nuno Gallo, Cristian Samuel 
e Silva Mikalauskas, Fabia-

sa exposição e venda de 
produtos feitos à base de 
cambuci, os presentes po-
derão prestigiar diversas 
apresentações culturais da 
Fundacc, como a Orques-
tra Estrela d’Ouro; o Tea-
tro “O Sabor do Cambuci” 
e Contação de Histórias 
do Neco Borba, além de 
se aventurar pela incrível 
Trilha do Jequitibá, para 
a qual será necessário se 
inscrever antecipadamen-
te, no local e horário do 
evento, pois são vagas li-
mitadas.
Programação:
9h – Abertura do evento.
9h30 – Trilha do Jequitibá 
(gratuita)
13h – Orquestra Estrela 
d’Ouro
13h – Trilha do Jequitibá
14h30 – Teatro “O Sabor 
do Cambuci” com Profes-
sor Heron
16h – Contação de His-
tórias – Contador Angelo 
(Neco Borba)
17h – Encerramento do 
evento
Mais informações, acesse: 
http://www.institutoaua.
org.br/rotadocambuci/

na da Silva Leme, Elaine da 
Conceição Teixeira e Ivair 
Wenceslau de Jesus Filho.
Para o prefeito Márcio Te-
nório, valorizar a arte local 
torna esse tipo de evento 
ainda mais especial. “É uma 
comemoração especial para 
o Salão de Artes e ter os ar-
tistas locais participando só 
valoriza ainda mais essa data 
tão importante da cultura da 
nossa cidade. O caiçara tem 
um olhar especial da cidade e 
saberá retratar nossas belezas 
e história de maneira única”, 
destacou o prefeito.
As obras passarão por uma 
pré-seleção e seleção final 
feitas pelo júri avaliador no 
dia 18 de agosto. O resulta-
do final se tornará público na 
abertura do salão, no dia 25 
de agosto. Ainda na ocasião 
serão premiados os três pri-
meiros colocados de cada ca-
tegoria (1º lugar R$ 1.700; 2º 
lugar R$ 1.200; e 3º lugar R$ 
700). O troféu “Waldemar 
Belisário” vai para a melhor 
obra do Salão, a ser escolhi-
da entre os vencedores de 
cada categoria, que ganhará 
um prêmio de R$ 4.000.
A Fundação Arte e Cultura 
de Ilhabela disponibilizará 
R$ 2.500 para o prêmio aqui-
sição, escolhido pela Comis-
são Organizadora, que inte-
grará o acervo da Fundaci. 
O resultado do julgamento 
será comunicado aos artistas 
por meio de contato telefô-
nico, sem divulgação da co-
locação, e serão oferecidos 
certificados a todos os parti-
cipantes selecionados para o 
Salão.
O regulamento completo 
pode ser acessado no site ofi-
cial da Prefeitura de Ilhabela:  
http://www.ilhabela.sp.gov.
br/. Download da Ficha de 
Inscrição.
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Festas Juninas das
escolas municipais de 

Tremembé são um
sucesso!

Taubaté debate Sistema 
Municipal de Cultura

Entorno da Rodoviária
Velha recebe obras 
para integração do 

transporte em Taubaté

Junho e julho foram os 
meses das Festas Juni-
nas nas escolas da Rede 
de Ensino de Tremembé! 
Todas as escolas propor-
cionaram “festanças” para 
as famílias e toda comu-
nidade, uma oportunidade 
de diversão e arrecadação 
de verbas para as APMs e 
Grêmio Escolar.
Os arraiais contaram com 
apresentações de alunos, 
quadrilhas tradicionais, 
danças folclóricas, brin-
cadeiras divertidas, deco-
ração primorosa, bingos e 
diversas comidas típicas. 
A equipe da Secretaria 
Municipal de Educação 
esteve presente em todas 
as festas e relatou o su-
cesso destes eventos. A 
Orientadora Técnica Fer-
nanda Zanitti relata que “a 
comunidade preparou um 
espaço convidativo com 

 A Prefeitura de Taubaté 
promove no dia 22 de ju-
lho uma audiência pública 
para debater a implantação 
do Sistema Municipal de 
Cultura. A audiência será 
das 14h às 17h no auditó-
rio da Escola Municipal de 
Artes Maestro Fêgo Ca-
margo.
Durante a audiência serão 
apresentados os conceitos 
gerais do Sistema Nacio-
nal de Cultura – modelo 

A Prefeitura de Taubaté 
começou esta semana a 
preparar o sistema viário 
no entorno da Rodoviária 
Velha para a integração do 
sistema de transporte pú-
blico que será implantado 
no município até o final do 
ano.
Os serviços são feitos com 
recursos e mão de obra da 
prefeitura. Entre eles estão 

apresentações animadas, 
brincadeiras e delícias ju-
ninas para aquecer a noite 
de sexta-feira”, após sua 
visita na EMEF José Ino-
cêncio Monteiro. A Coor-
denadora Pedagógica da 
Educação Infantil, Denise 
Bassini, nos conta que “as 
festas juninas nas esco-
las de Educação Infantil 
foram organizadas com 
muito carinho pela equi-
pe escolar. Todas estavam 
alegremente decoradas, 
com comidas típicas varia-
das, apresentações envol-
ventes feitas pelos alunos, 
dando uma graciosidade 
ao evento. As festas foram 
prestigiadas com um gran-
de número de famílias e 
membros da comunidade.”
Uma grande novidade 
nas festas deste ano foi a 
criação do “Espaço VIP” 
para os pais graduados no 

criado pelo Ministério da 
Cultura que pretende as-
segurar a continuidade de 
projetos culturais das cida-
des independente da alter-
nância de governos.
Em Taubaté, o Sistema 
Municipal de Cultura foi 
criado por meio da Lei 
Complementar nº 398, 
em dezembro de 2016. 
Para que o sistema possa 
funcionar efetivamente, 
há necessidade de apoio 

o alargamento das vias de 
ambos os lados, sendo 3,5 
metros do lado do Parque 
Dr. Barbosa de Oliveira e 
1,5 metro junto à rua Chi-
quinha de Mattos. Tam-
bém serão feitas melhorias 
na baia de parada junto à 
praça para implantação de 
corredor de desembarque, 
além da revitalização e im-
plantação de placas e ou-

Programa FAST, onde pu-
deram realizar além das 
atividades oferecidas na 
festa, a Brincadeira Espe-
cial e Grupo de Pais, am-
bas atividades do progra-
ma.
Para a Secretária de Edu-
cação, Cristiana Merca-
dante Esper Berthoud, “O 
que garantiu o sucesso 
das festas foi, sem dúvi-
da, o trabalho em equipe 
dos gestores escolares, 
professores, funcionários 
e voluntários. Parabeni-
zo a todos os envolvidos, 
especialmente aos alunos 
que nos proporcionaram 
apresentações belíssimas e 
agradeço a presença de to-
dos!”No segundo semestre 
as escolas irão realizar o 
Festival Cultural, um mo-
mento de apresentações de 
talentos para encantar Tre-
membé. Aguardemos!

da sociedade civil para a 
constituição do Conselho 
Municipal de Cultura.
SERVIÇO:
Audiência Pública – Siste-
ma Municipal de Cultura
Dia: 22 de julho de 2017
Horário: das 14h às 17h 
horas
Local: auditório da Escola 
Municipal de Artes “Ma-
estro Fêgo Camargo”
Endereço: Avenida Tira-
dentes, nº 202 – Centro

tras sinalizações de solo, 
como faixas de pedestres.
As obras também 
vão proporcionar me-
lhores condições de  
manobra dos ônibus para 
entrar e sair das platafor-
mas, o que diminui riscos 
de engarrafamento no tre-
cho, além da segurança 
aos cidadãos que utilizam 
o transporte público.

Alckmin autoriza criação do 
novo Hospital Regional de São 

José dos Campos
A construção do novo hos-
pital faz parte do modelo 
inédito de PPP (Parceria 
Público-Privada), que im-
plantará também outras 
duas unidades, sendo uma 
na capital paulista e outra 
em Sorocaba
 O governador Geraldo 
Alckmin assinou o decreto 
de criação do novo Hospi-
tal Regional de São José 
dos Campos. Com investi-
mento de R$ 200 milhões 
do Governo do Estado 
para construção da unida-
de, o hospital ampliará o 
atendimento de média e 
alta complexidade e será 
referência para os 39 mu-
nicípios da região.
 Com o decreto, publicado 
na edição desta quinta-fei-
ra, 13, do Diário Oficial, a 
Secretaria da Saúde pode-
rá dar início à convocação 
pública para escolha da 
OSS- Organização Social 
de Saúde que fará o geren-
ciamento da área assisten-
cial do equipamento.
 A unidade contará com 
178 leitos, serviço de 
diagnóstico por imagem e 

atendimento ambulatorial, 
garantindo o acesso e os 
cuidados em saúde, dentro 
da média e alta comple-
xidade em traumatologia, 
ortopedia, neurocirurgia e 
especialidades relaciona-
das para casos de urgência 
e emergência.  O hospi-
tal ficará localizado entre 
a Rua Icatu e a Avenida 
Goiânia, no bairro Parque 
Industrial, zona Sul da ci-
dade.
 O novo hospital terá um 
custeio estimado de apro-
ximadamente R$ 200 mi-
lhões para o período de 
março (previsão de inau-
guração) a dezembro do 
próximo ano. Metade do 
recurso é para o custeio 
dos profissionais da parte 
assistencial, como equipes 
médica e de enfermagem. 
O restante é usado para 
pagamento de pessoal ad-
ministrativo e de suporte e 
manutenção da unidade.
 A construção do novo 
hospital em São José dos 
Campos faz parte do mo-
delo inédito de PPP (Par-
ceria Público-Privada), 

entre a Secretaria de Esta-
do da Saúde de São Paulo 
e a empresa Construcap 
CCPS Engenharia e Co-
mércio S/A, ganhadora 
da licitação, que implan-
tará também outras duas 
unidades, sendo uma na 
capital paulista e outra 
em Sorocaba. Esta inicia-
tiva proporcionará um in-
cremento de mais de 600 
leitos e cerca de mil aten-
dimentos ambulatoriais di-
ários à rede estadual.
 Os três complexos hos-
pitalares previstos na 
PPP terão certificação de 
Qualidade Nacional e In-
ternacional e o processo 
proporcionará uma eco-
nomia de 28% no custeio 
dos serviços de apoio 
que serão oferecidos nas 
unidades após a conclu-
são das obras. Apesar da 
economia, o processo irá 
garantir a mais elevada 
qualidade nos serviços de 
sistemas de diagnósticos 
por imagem, prontuários 
eletrônico, radiologia di-
gital e rastreabilidade de 
instrumentais cirúrgicos.

em Tremembé


