
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 22 DE AGOSTO DE 2017 EDIÇÃO 2042  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Nova forma de marcação
de consultas no Centro 
de Saúde de Tremembé

Centro de Controle de 
Zoonoses ganha novo 
telefone em Taubaté

Pinda estreia no
Campeonato Paulista

de Futsal

Festa gastronômica do 
cordeiro serrano

de Cunha continua até
10 de setembro

Devido ao elevado núme-
ro de faltas nas consul-
tas agendadas no Centro 
de Saúde, a Secretaria de 
Saúde irá antecipar para o 
final de cada mês os dias 
de agendamento médico.
Com esse novo método 

O CCZ (Centro de Contro-
le de Zoonoses) de Tauba-
té conta com um novo nú-
mero de telefone. A partir 
desta semana, a população 
pode entrar em contato 
com a unidade pelo núme-
ro 5704-8048.
Desde o final de junho, 
o CCZ funciona em um 
novo prédio, com cerca de 
1.000m² e estrutura mais 
adequada e segura. Exis-

Neste sábado (19), as 
equipes de Futsal Mascu-
lino de Pindamonhangaba 
estreiam no Campeona-
to Paulista de Futsal. As 
equipes das categorias de 
base enfrentarão as equi-
pes do CTC Vila Ema, a 
partir das 13 horas, no gi-
násio da A. A. Ferroviária.
A participação das equipes 
no Campeonato Paulista 
dá continuidade ao traba-
lho que vem sendo realiza-
do durante o ano, fruto da 
parceria entre a Secretaria 
Municipal de Esportes e 
o Projeto Social Grêmio 
União, através do Projeto 
“Crianças Primeiros Pas-
sos”, fomentado pela Lei 
Estadual de Incentivo ao 
Esporte, e que rendeu bons 

Iniciada no sábado, 12 de 
agosto, a Festa Gastro-
nômica do Cordeiro Ser-
rano de Cunha continua, 
até 10 de setembro, nos 
fins de semana e feriados, 
nos restaurantes da cida-
de: Delícias na roça (12-

teremos várias melhorias, 
entre as principais estão: 
a diminuição no tempo de 
espera da consulta e o en-
caixe de um novo paciente 
em situações de faltas.
Estamos mudando com o 
objetivo de melhorar e hu-

tem atualmente 575 ani-
mais no CCZ, dois quais 
cerca de 500 cães e 75 
gatos. Animais de grande 
porte como bois e cavalos 
também podem ser abriga-
dos no local.
A estrutura do CCZ com-
porta um centro cirúrgi-
co, sala de curativo, sala 
para coleta de materiais, 
baías individuais e canis 
e gatis individuais e cole-

resultados ao município, 
sendo vice campeão do 
Campeonato Metropolita-
no na categoria Sub 16, no 
início do mês de julho.
As categorias Sub 18 e 
Sub 16 são comandadas 
pelo Professor Lucas “To-
rão”, auxiliado pelo Prof. 
Adilson “Caju”, e são for-
madas pelos alunos que 
se destacam nas escolas 
de esporte da Semelp, nos 
campeonatos municipais e 
nas peneiras realizadas no 
início do ano, e que hoje 
formam as equipes de trei-
namento da Semelp.
A equipe da categoria Sub 
14 é comandada pelo Pro-
fessor Pedro Vittorazo e a 
Sub 12 pelo técnico Marco 
Aurélio “Marcão”, ambos 

3111-1578), dO Gnomo 
(12-99734-8869), Drão 
(12-3111-1326), Hotel Fa-
zenda São Francisco (12-
3119-6135), Lazer na Ser-
ra (12-3111-2707), Quebra 
Cangalha (12-3111-2391), 
Raízes Bistrô (12-99668-

manizar a nossa saúde, le-
vando até a população um 
atendimento digno, pre-
zando pelo bem estar de 
cada cidadão tremembeen-
se. A partir de Setembro, 
às consultas serão agenda-
das da seguinte forma:

tivos. Além de refeitório, 
escritório e banheiros para 
atender os 30 servidores 
que atuam nos cuidados 
dos animais.
Serviço
Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ)
Endereço: Estrada Mu-
nicipal dos Remédios, nº 
2.764/ Bairro dos Remé-
dios – Taubaté
Telefone: 5704-8048

auxiliados pelo Professor 
Breno, e são formadas pe-
los alunos destaques do 
Projeto “Crianças Primei-
ros Passos”, fomentado 
pelo Governo Estadual, 
através da Lei de Incenti-
vo ao Esporte, que aten-
de aproximadamente 600 
crianças no município, 
com apoio da Prefeitura 
Municipal.
De acordo com informa-
ções da Semelp, a expec-
tativa é que as equipes 
continuem o desenvol-
vimento e alcancem óti-
mos resultados já na  
primeira rodada, em casa, 
visando chegar as finais da 
competição, que tem tér-
mino previsto para o final 
de novembro.

8790), São Miguel (12-
3111-5287) e Veríssima 
Bistrô (12-99634-7919).
Informações: Cunhatur 
(12-3111-2634). Realiza-
ção: Cunhatur. Apoio: Pre-
feitura de Cunha-Secreta-
ria de Turismo e Cultura.
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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

O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata 
os vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma 
diminuição da inflamação. A água pura desde que morna, já aliviaria a inflamação. 
O objetivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração 
semelhante a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim me-
nos agressivo. O sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
***
O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como em ani-
mais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Estudos científicos 
recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao sono, no entanto, conforme 
apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma do organismo driblar o sono. Ao bo-
cejar, a pessoa estimula a circulação sanguínea e diminui a temperatura corporal, 
o que colabora para aumentar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente 
corrobora com as informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a 
momentos de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes 
em geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na lite-
ratura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito fenômeno. 
Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas crenças acreditam que o 
bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando uma pessoa boceja o reflexo 
humano é de circunstâncias complexas, sem nenhuma percepção aparente, bocejar 
em resposta. A sobrenaturalidade pode ser observada em proximidades especiais, 
mas sem nenhum contato direto, esse efeito ocorre.
***
Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de persona-
lidade e sim uma variação moderada de depressão conhecida como distimia que 
pode ser desencadeada tanto na infância como na vida adulta por fatores genéticos 
ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado 
quando tratado com antidepressivos.

Humor

Sendo motorista novata, uma loira, minha amiga, achava difícil estacionar junto às 
bombas nos postos de combustíveis. Um dia depois de ter dado várias voltas pelo 
local das bombas, o frentista aproximou-se e perguntou:
- Então moça, já viu alguma coisa que lhe agradasse?
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu Zé, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela está 
cheia de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque ela ta chia de pulgas...
***
Em sua primeira visita na fazenda do tio, o rapaz chegou num momento de muito 
trabalho e seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar um pou-
co.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio e por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?
***
Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não vou aten-
der porque estou evitando conversar com uma certa pessoa, ao ouvir o sinal, deixe 
seu recado que depois eu telefonarei, mas se eu não telefonar, tenha a certeza que 
essa pessoa é você... Obrigado”.
***
Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à palestrante 
e pergunta:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
Sorrindo a palestrante respondeu:
- Podem de chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir.

Mensagens

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram 
nas sombras. Defender não é gritar. É preciso mais intenso serviço às causas e às 
pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de perso-
nalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar 
não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da 
paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para 
o bem geral. Esclarecer não é desfazer. É auxiliar, através do espírito de serviço 
da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar não é desejar. É com-
preender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se 
para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.
***
Saudades... Sinto saudades de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retra-
tos, quando sinto cheiro, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, 
eu sinto saudades... Sinto saudades dos amigos que nunca mais vi, de pessoas com 
quem não mais falei ou cruzei... Sinto saudades dos que se foram e de quem não 
me despedi direito... Daqueles que não tiveram como me dizer adeus... Sinto sau-
dades das coisas que vivi e das que deixei passar sem curtir na totalidade... Quan-
tas vezes tenho vontade de encontrar não sei o quê... Não sei onde... Prá resgatar 
alguma coisa que nem sei certo o que é e nem onde a perdi.

Pensamentos, provérbio e citações

A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor que o sustenta.

Devemos as paixões, talvez os maiores dons do espírito.

O bom humor não custa nada e agrada a todos.

Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.

Obras do PS começam 
no Piso Superior

em Pindamonhangaba

A primeira etapa da refor-
ma do Pronto-Socorro já 
teve início no andar supe-
rior. Desde o começo do 
mês, operários trabalham 
na reformulação do segun-
do andar do prédio.
Algumas paredes antigas 
foram retiradas e portas 
foram fechadas para re-
ceberem o novo “layout” 
conforme o projeto. No-
vas placas cimentícias de 
fechamento chegaram ao 
local para serem usadas na 
nova configuração.
O prefeito Isael Domin-
gues explica que a Pre-
feitura faz a fiscalização 
“para que a obra cause o 
menor impacto possível. 
Por exemplo, todo o entu-
lho está sendo ensacado e 
colocado em caçambas”.
O segundo andar está sen-
do preparado para receber 
uma ala exclusiva para o 
atendimento infantil. O 
acesso será feito por um 
elevador que será implan-
tado durante a reforma. 
Serão algumas salas de 

atendimento, recepção 
e entrada exclusiva para 
atender as crianças.
“É importante lembrar que 
toda elaboração do projeto 
da reforma foi feita pelo 
próprio Departamento de 
Planejamento da Prefei-
tura, sem necessidade de 
contratação e licitação es-
pecífica para isso. O que 
trouxe agilidade para o iní-
cio das obras e economia. 
Esta economia vai possibi-
litar investir estes recursos 
economizado em outras 
áreas da saúde”, explica o 
prefeito Isael Domingues.
Após o término da reforma 
no piso superior, o cantei-
ro de obras será montado 
no térreo. Todo o prédio 
será reformado e terá seus 
ambientes internos reade-
quados. Ao fim do serviço 
o Pronto-Socorro terá uma 
área de praticamente o do-
bro do tamanho da atual, 
que deverá melhorar o flu-
xo no atendimento.
“Toda obra é um de-
safio. Esta é um pouco 

mais complicada porque 
é como trocar o pneu do 
carro em movimento. O 
Pronto-Socorro estará fun-
cionando durante todos os 
trabalhos. Por este motivo, 
pedimos a compreensão e 
desculpas pelos transtor-
nos que poderão ocorrer. 
Porém, no futuro, isto será 
muito importante, porque 
teremos realizado nosso 
grande sonho de um novo 
Pronto-Socorro Munici-
pal”, destacou o prefeito.
A reforma é resultado de 
convênio firmado entre 
a Secretaria de Saúde do 
Estado e a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, em um 
investimento total de R$ 
1.919.027,36, somando-se 
a contrapartida da Prefei-
tura. A previsão de térmi-
no da obra é para o pri-
meiro semestre de 2018. 
O Pronto-Socorro é admi-
nistrado pela Organização 
Social ABBC (Associação 
Brasileira de Beneficência 
Comunitária), desde maio 
deste ano.
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De 24 a 27 de agosto 
acontece a 57º Festa do 

Folclore em Taubaté

Em homenagem ao Dia 
do Folclore, comemora-
do nacionalmente no dia 
22 de agosto, a Prefeitura 
de Taubaté realiza de 24 
a 27 de agosto a 57ª Fes-
ta do Folclore. Com uma 
programação recheada de 
atrações, o evento acon-
tece simultaneamente na 
Casa do Figureiro e na 
Rua Imaculada.
No dia 22, terça-feira, a 
Câmara Municipal reali-
za uma Sessão Solene às 
19h no Teatro Metrópole, 
em Homenagem ao Dia 
do Folclore, onde também 
será realizada uma pré
-abertura oficial. Às 21h30 
o público presente pode-
rá conferir o espetáculo 
“Pelo mundo com Mawa-
ca”, do Grupo Mawaca.
Na quinta-feira, dia 24, às 
20h, os grupos Maculelê 
(Centro Cultural N’Golo 
Brasil), Cia de Moçambi-
que do Parque São Cristó-
vão e Cia de Moçambique 
Unidos a São Benedito do 
Parque Bandeirantes irão 
participar da abertura ofi-
cial com o tradicional cor-
te da fita no Portal e corte-
jo pela Rua Imaculada, em 
direção ao palco que rece-
be autoridades locais para 
a solenidade de abertura.
Às 21h, o Grupo Trappa de 
Teatro, do Projeto Fazen-
do Arte, da Secretaria de 
Educação de Tremembé se 
apresenta com a peça tea-
tral “Meu Boi Coroado” 
e na sequência, às 21h30 
apresentação do Trio En-
cantado.
No dia 25, sexta-feira às 

20h, na Rua Imaculada a 
atração é a Cia Moçambi-
que Unidos a São Benedi-
to do Parque Bandeirantes 
seguida pela Capoeira, do 
Centro Cultural N’Golo 
Brasil, às 21h. No palco, 
as atrações começam às 
20h e ficam por conta da 
Banda Afro Pop Odoyá e 
da Banda Lume Paraitin-
ga.
No sábado, dia 26, na Casa 
do Figureiro a programa-
ção começa às 15h e vai 
até às 17h, com apresen-
tações de: Quadrilha da 
Terceira Idade (Irmandade 
da Misericórdia), Dança 
do Sabão (Madre Cecília), 
danças folclóricas com 
alunos da E.M.E.F. Vere-
ador Pedro Grandchamp, 
Integrarte Dança e Roda 
de Jongo. Além da pre-
sença de representantes do 
projeto Sertões de Taubaté 
e a exposição de arte, lite-
ratura, geografia e história, 
“Cultura Popular da Fon-
te”, da E.M.E.F. Profes-
sor Antônio Carlos Ribas 
Branco. Na Rua Imacula-
da, das 15h às 21h, acon-
tecerão as Brincadeiras 
Folclóricas e interação 
infantil com a Secretaria 
de Esporte e Lazer, Cor-
tejo e Brincadeiras Cul-
turais com o Grupo Festa 
de Rei, Cia Moçambique 
do Parque São Cristóvão e 
Capoeira (Centro Cultural 
N’Golo Brasil). No palco, 
das 15h às 17h15, Tarde 
Sertaneja com a participa-
ção dos artistas Jeito Cai-
pira, Bene Santos, Jairo e 
Saturno e Roni e Roney. 

Às 18h30 Camerata de 
Violões, do Projeto Fazen-
do Arte, da Secretaria de 
Educação de Tremembé. 
A partir das 20h30 apre-
sentação de Folias de Reis 
(Parque São Cristóvão, 
Paulista e Mineira do bair-
ro Água Quente). O músi-
co, violeiro e contador de 
causos Moreno Overá se 
apresenta às 21h30.
No último dia da Festa, no 
domingo (27), os violei-
ros do Projeto Café com 
Viola estarão na Casa do 
Figureiro a partir das 8h. 
Na Rua Imaculada as atra-
ções se iniciam às 6h com 
Banda Santa Cecília em 
uma “Alvorada Festiva”. 
Às 15h a Secretaria de 
Esportes e Lazer promo-
ve atividades voltadas ao 
público infantil. Às 18h 
acontece a concentração 
do tradicional Cortejo de 
Grupos Folclóricos, na 
Praça do Cristo Redentor, 
com saída às 18h15 em di-
reção à Igreja Imaculada 
Conceição e se encontram 
com a Procissão do Mas-
tro saindo da residência da 
família Pelego que rece-
berá bênçãos em frente à 
Igreja que inicia uma mis-
sa às 19h. No palco, às 15h 
haverá a apresentação da 
BAMUQ (Banda Musical 
de Quiririm) e às 16h30 é 
a vez da FAMUTA (Fan-
farra Municipal de Tauba-
té). Às 20h tem Catira, do 
Grupo Raiz de Lagoinha e 
às 21h30 KANAVIÁ, que 
mistura ritmos da cultura 
brasileira com a levada do 
Vale do Paraíba.

Aleitamento materno é 
tema de campanha em 

Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
promove, em parceria com 
a Unitau (Universidade de 
Taubaté), na próxima quar-
ta-feira, em 23 de agosto, 
um dia de conscientização 
sobre a importância do 
aleitamento materno.
 As atividades, que mar-
cam o Agosto Dourado, 
acontecem em cinco pon-
tos da cidade, escolhidos 
de forma estratégica para 
ampliar a abrangência da 
campanha. Na região cen-
tral, a área escolhida é a 
Rodoviária Velha; no Par-
que Aeroporto, a escola de 
samba da comunidade re-
ceberá a população; o Cras 
(Centro de Referência de 
Assistência Social) São 
Gonçalo e o Cras Bagé, 

no Urupês, também estão 
confirmados; e no Novo 
Horizonte o local escolhi-
do foi a escola Madre Ce-
cília.
Entre 14h e 16h, enfermei-
ros, professores das disci-
plinas de Atenção e Saúde 
Coletiva e Saúde na Edu-
cação, acompanhados por 
alunos dos cursos de nutri-
ção, enfermagem e medi-
cina  promoverão atos co-
letivos com o objetivo de  
estimular o aleitamento 
materno exclusivo até os 
seis meses e depois  junto 
com outros alimentos até os  
2 anos de idade. Isso pro-
move a melhora da qua-
lidade de vida da mãe,  é 
ótimo para o bebê que fica 
menos doente , traz ganhos 

para família  e para toda 
comunidade por estimular 
um  modo de vida mais 
sustentável  e  fortalecer 
estratégias de prevenção 
em saúde desde o início da 
vida.
Segundo dados do 
Portal da Saúde do  
Ministério da Saúde , o 
Brasil é uma referência 
mundial em aleitamen-
to materno , atingindo 
cerca de  41% de aleita-
mento materno exclusivo  
até os seis meses de 
vida ,  praticamente o 
dobro das metas atin-
gidas por países mais  
desenvolvidos como EUA 
, Reino Unido e China. Em 
Taubaté, a média de aleita-
mento chega a 56%.

Prefeitura de Taubaté
realiza chamamento

público para adesão à 
Lei de Incentivo Fiscal

A Secretaria de Esportes 
e Lazer de Taubaté reali-
za, de 16 a 25 de agosto, 
o chamamento público nº 
09/17 para a inscrição de 
projetos esportivos que 
tenham como objetivo 
captar recursos por meio 
da LIF (Lei de Incentivo 
Fiscal) para o ano de 2018.
A LIF foi instituída pela 
Lei Complementar nº 323 
de 2013 e regulamentada 
pelo Decreto nº 13.515 de 
2015. Podem ser inscritos 

projetos esportivos de pes-
soas físicas ou jurídicas 
do município de Taubaté. 
Todas as modalidades es-
portivas podem ser con-
templadas.
Para inscrição do proje-
to, é obrigatório o preen-
chimento do formulário 
disponível no endereço 
eletrônico www.taubate.
sp.gov.br. No site da pre-
feitura, o interessado pode 
acessar o edital com todas 
as orientações, desde a 

inscrição até a captação de 
recursos.
As instituições patrocina-
doras destinarão parte de 
seus impostos, até 50% 
(IPTU e/ou ISS) para o 
projeto esportivo de es-
colha e poderão ter suas 
marcas associadas às mo-
dalidades esportivas bene-
ficiadas.
Para 2018 o valor máximo 
a ser concedido, através 
das isenções, será de R$ 
2,54 milhões.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que  encontra-se aberta a 
Licitação na modalidade CONVITE nº 06/2017, Processo nº 30/2017, para Con-
tratação de Empresa para Prestação de Serviços de Reforma em Construção Civil, 
para prestar serviços de reforma das instalações físicas das Escolas Municipais de 
Ensino Infantil e Fundamental e Prédio CRAS, conforme instruções constantes no 
Projeto Básica e Anexos. Abertura da Sessão Pública dia 30/08/2017 às 13:00 ho-
ras. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da 
Prefeitura Municipal até o dia 03/08/2017, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, 
Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.
redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600
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Prefeitura promove 
mais uma edição do 

“Movimenta Taubaté” 
em shopping da cidade

A Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté promove 
no próximo final de sema-
na, dias 19 e 20 de agosto, 
no Via Vale Garden Sho-
pping, mais uma edição 
do “Movimenta Taubaté”, 
com a apresentação de Ca-
poeira, Taekwondo, Kara-
tê, Judô e Kickboxing.
Essas modalidades inte-
gram o projeto Lutando 
Pela Paz, desenvolvido 
pela Prefeitura, que inte-
gra o Programa Comum
-unidade em Ação, que 
atende crianças e adoles-
centes com o objetivo de 
utilizar as modalidades de 
lutas como instrumento de 
inserção social promoven-
do o resgate da cidadania 
por meio do esporte. Atu-
almente o projeto atende 
150 alunos.
No sábado, dia 19, as ati-
vidades começam a partir 
das 12h na Praça de Even-
tos do Via Vale, com apre-
sentações dos alunos de 
karatê, judô e taekwondo. 
No mesmo dia, das 18 às 21 
horas, as equipes de com-

petição destas três modali-
dades demonstrarão suas 
habilidades, sendo eles os 
atletas de MMA, Kalindra 
Faria e Isaias Simões, e de 
Kung Fu, Thiago Barros e 
Daielle Basanelli.
O evento se encerra no 
domingo, dia 19, quando 
novamente os alunos do 
Lutando pela Paz, da mo-
dalidade de capoeira, se 
apresentam ao público das 
13 às 16 horas. A estima-
tiva é que durante os dois 
dias cerca de 300 alunos 
e atletas passem pelas es-
tações, as quais estarão 
abertas para a participação 
de todos os presentes.
O “Movimenta Taubaté” é 
uma ação que objetiva di-
vulgar os projetos sociais 
e esportivos do programa 
Comum-unidade em Ação 
e promover momentos de 
entretenimento ao público.
A próxima edição do “Mo-
vimenta Taubaté” está 
marcada para os dias 09 e 
10 de setembro, com parti-
cipação dos alunos do pro-
jeto de Ginástica Rítmica e 

Artística.
A Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté oferece, 
por meio do projeto Lu-
tando pela Paz, as modali-
dades Taekwondo (Parque 
Jardim das Nações e no 
bairro Parque Aeroporto) e 
Capoeira (no Jardim Sônia 
Maria e Parque Sabará) 
além de aulas de iniciação 
esportiva nas modalidades 
Karatê e Judô, com au-
las no Ginásio Jardim das 
Nações. Os interessados 
devem consultar no site 
www.taubate.sp.gov.br 
dia, hora e local das aulas 
e pessoalmente conversar 
com os professores que 
irão orientar nos procedi-
mentos necessários para a 
formalização da inscrição 
nos projetos.
Serviço
Movimenta Taubaté
Dias 19 (sábado) e 20 (do-
mingo) de agosto
Via Vale Garden Shopping 
– Avenida Dom Pedro I, 
7181 | São Gonçalo
A partir das 12h no sábado 
e 13h no domingo

Prefeitura de Caçapava
realiza Semana do Folclore 

de 21 a 24 de agosto

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio das secretarias de 
Cultura, Esporte e Lazer e 
Educação retoma este ano 
a realização da Semana 
do Folclore. Com o tema 
“Brinquedos de Pano”, a 
intervenção cultural trará 
a cena da cidade, apresen-
tações artísticas, de músi-
ca e teatro, brincadeiras 
folclóricas, projeções de 
curtas-metragens, roda de 
conversa, oficina de in-
terpretação para atores e 
exposição com bonecos 
e bonecas de pano e suas 
histórias.
A Semana do Folclore vol-
ta ao calendário de eventos 
culturais da cidade com o 
objetivo de valorizar as 
manifestações culturais 
espontâneas de nossa re-
gião e difundir a memória 
oral de Caçapava. “Nosso 
folclore brasileiro é consi-
derado um dos mais ricos 
do mundo. Essa mistura 
cultural promovida pelo 
convívio entre índios, 
brancos e negros e as cul-
turas portuguesa, africana 

e indígena nos presentea-
ram com um enorme con-
tingente de ações que até 
hoje norteiam a cultura 
que chamamos brasilei-
ra. O objetivo é retomar a 
Semana do Folclore como 
forma de estimularmos 
nossa população a intera-
gir com os bens culturais, 
materiais e imateriais do 
município”, afirmou Fa-
brício Correia, secretário 
de Cultura, Esporte e La-
zer de Caçapava.
No dia 21 de agosto (se-
gunda-feira) a Praça da 
Bandeira será palco da 
abertura da Semana do 
Folclore com a apresenta-
ção musical Rodas e Brin-
cadeiras Cantadas, com a 
Cia.Cultural Bola de Meia 
a partir das 15h, para o pú-
blico infantil. 
Já no dia 22 (terça-feira), 
no Centro Cultural, será 
aberta a exposição Brin-
quedos de Pano e suas 
histórias. A exposição é 
aberta ao público, e para 
grupos solicitamos agen-
damento prévio pelo tele-

fone: 3652-9222 ou 3653-
2603. Horário de visita: de 
segunda à sexta,  das 9h às 
11h e das 14h às 16h,  até 
do dia 1 de setembro. 
Durante a Semana do Fol-
clore – 2017, a atriz Zodja 
Pereira, que interpretou a 
boneca de pano mais amada 
de nossa literatura, Emília,  
em 1967 na Rede Ban-
deirantes, será homena-
geada com o Diploma do 
Mérito Cultural. Suzana 
Abranches, responsável 
pela interpretação da bo-
neca na versão da Rede 
Globo para o Sítio do  
Pica-Pau Amarelo entre  
1983 e 1986, ministrará 
uma oficina de interpre-
tação para atores com o 
tema vivência de boneca 
de pano.
A Semana termina com 
uma apresentação espe-
cial no Clube Recreativo 
Jequitibá com a peça Bo-
nequinha de Pano, único 
espetáculo teatral infantil 
escrito por Ziraldo, inter-
pretado pela atriz Zezé 
Fassina. 

Taubaté participa dos 
Jogos Escolares do
Estado de São Paulo

A cidade de Taubaté será 
representada por 86 alu-
nos, divididos em 8 equi-
pes, nos Jogos Escolares 
do Estado de São Paulo 
(JEESP) de 2017, que 
acontecerá de 16 a 20 de 
agosto na cidade de Águas 
de Lindóia. Todos os atle-
tas são alunos do período 

integral da EMIEF Anna 
dos Reis Signorini (SE-
DES) e conquistaram as 
vagas após vencerem as 
regionais do JEESP, nas 
modalidades masculinas 
de voleibol, futsal e tênis 
de mesa, handebol e bas-
quete; e nas femininas de 
voleibol, futsal e tênis de 

mesa. Esses alunos fazem 
parte do Programa Escola 
de Atletas e Formação In-
tegral (EAFI) da Prefeitu-
ra de Taubaté. O projeto é 
realizado pelas Secretarias 
de Esporte e de Educação 
e visa à formação do alu-
no, agregando os estudos e 
prática esportiva.

Museu passa a abrir 
também aos sábados
em Pindamonhangaba

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina agora 
está aberto também aos 
sábados. Assim, o horário 
de funcionamento do mu-
seu passa a ser de segunda 

a sábado das 9h às 12h e 
das 13h às 17h. Durante 
a semana, os funcionários 
auxiliam os visitantes, po-
rém, aos sábados, o servi-
ço é realizado por voluntá-
rios.

A visitação ao pré-
dio é gratuita.  
Para a realização de visi-
tas em grupos é necessário 
que seja feito um agenda-
mento pelo telefone 3648-
1779.


