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A GAzetA dos Municípios

Tremembé participa 
pela 1ª vez da Semana 

Mundial do Brincar

Prefeitura de Caçapava 
e PAT lançam novo site

Banda Sinfônica de
Taubaté e Tributo a

Elvis Presley são destaques 
no Teatro Metrópole

Prefeitura de Taubaté
realiza 1º Festival “Celly 

Campello” em junho

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, por meio da 
Secretaria de Educação, 
convida a todos a partici-
par da Semana Mundial do 
Brincar.
Os brincantes são nossos 
monitores e alunos do 
Mais Educação das esco-
las de ensino fundamental 
e professoras da educação 

A partir de hoje, 25, os 
munícipes poderão con-
sultar as vagas de empre-
go disponíveis da unidade 
do PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) de 
Caçapava, saber sobre os 
serviços oferecidos atra-
vés do link www.cacapa-
va.sp.gov.br/pat/.
No novo hotsite está 

As atrações no Teatro Me-
trópole, em Taubaté, co-
meçam nesta quinta-feira, 
dia 25 de maio, às 20h, 
com a apresentação Ban-
da Sinfônica de Taubaté. A 
direção é do maestro Ro-
gério Brito.
A entrada é franca e os 
ingressos devem ser reti-
rados uma hora antes do 
espetáculo na bilheteria do 
local.
Na sexta-feira, dia 26, às 
20h, o teatro recebe “Allan 
Kardec – Um olhar para 
eternidade”, com direção 
de Ana Rosa e elenco for-
mado por Rogério Fabia-
no, Erica Collares, entre 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura, promo-
ve nos dias 23, 24 e 25 de 
junho, o 1º Festival Na-
cional de MPB de Tauba-
té “Celly Campello”, na 
praça Santa Terezinha, no 
Centro.
Os dois primeiros dias de 
festival são eliminatórios 
e no terceiro acontece a 
final. As apresentações 
serão sempre a partir das 
20h.

infantil
Eles estarão brincando 
com todos!
Vão brincar em vários mo-
mentos e em vários espa-
ços! Vão brincar no pátio, 
no campo, na quadra, den-
tro e fora da escola!
Vão brincar na praça, na 
rua, na padaria e até na 
Estação! Vão brincar com 
outras crianças, jovens, 

disponível diversas 
informações, como  
Habilitação do Seguro De-
semprego, Carteira de Tra-
balho e Previdência Social 
(CTPS) e Intermediação 
de Mão de Obra (IMO).
O portal foi desenvolvi-
do para facilitar o acesso 
da população as informa-
ções, e a disseminação 

outros. Os ingressos cus-
tam R$ 60,00 (inteira) e 
R$ 30,00 (meia).

“Elvis The Concert Tribu-
te” agita o Metrópole no 
sábado, dia 27, às 20h. A 
direção é de Chyntia Cruz 
e o elenco conta com o in-
terprete Gilberto Augusto 
e a Banda e Coral Mem-
phis. As entradas custam 
R$ 60,00 (inteira) e R$ 
30,00 (meia).
O teatro fica rua Duque de 
Caxias, 312 – Centro.
Programação:
Dia 26 de maio (sexta-fei-
ra) | 20h
Teatro: Allan Kardec – 

O evento irá priorizar o 
estímulo à criatividade, 
abrindo a oportunidade 
para todos os gêneros, rit-
mos e os diversos estilos 
presentes na música bra-
sileira, valorizando a di-
versidade cultural do país, 
desde que a musica (me-
lodia e letra), seja inédita, 
original e interpretada em 
língua portuguesa.
A comissão organizado-
ra entende por inédita, 
a música que não tenha 

adultos e idosos!
Vão brincar com os pro-
fessores, funcionários, co-
ordenadores e até com os 
diretores!
Vão brincar com o papai, 
a mamãe, o vovô e a com 
vovó!
Quer brincar também? En-
tão procure a escola mais 
perto de sua casa e confira 
a programação.

das mesmas via internet,  
e reduzir a necessidade de 
deslocamento dos muníci-
pes até a unidade para re-
tirada de dúvidas simples.
O PAT de Caçapa-
va fica na Ladeira São 
José, nº 90, no Centro,  
e atende de segunda-feira 
a sexta-feira, das 8h30 às 
16h30.

Um olhar para eternidade
Direção: Ana Rosa
Elenco: Rogério Fabiano, 
Erica Collares e grande 
elenco
Ingressos: R$ 60,00 (intei-
ra) e R$ 30,00 (meia)
Pontos de vendas: So-
die Doces (Praça Doutor 
Monteiro, 82, Centro)
Informações: umshowpro-
ducoes@gmail.com
Recomendação etária: Li-
vre
Dia 27 de maio (sábado) | 
20h
Música: Elvis The Concert 
Tribute
Direção: Chyntia Cruz
Elenco: Interprete Gilber-
to Augusto e Banda e Co-
ral Memphis
Ingressos: R$ 60,00 (intei-
ra) e R$ 30,00 (meia)
Pontos de vendas: AT Pre-
sentes Personalizados
Informações: (12) 3432 
1028
Recomendação etária: Li-
vre

sido gravada, editada ou 
divulgada publicamente 
em tiragem comercial em 
nenhum tipo de mídia ou 
meios de comunicação.
Inscrições
Os interessados devem se 
inscrever até o dia 8 de 
junho, na Secretaria de 
Turismo e Cultura ou via 
Correios.
Os interessados em par-
ticipar devem verificar o 
edital completo, que está 
disponível no site: www.
taubate.sp.gov.br, na bar-
ra “Licitações” e no item 
“Chamamento”. O edital 
oferece todas as informa-
ções sobre os documentos 
necessários, regras para 
inscrições, cachês e pre-
miação.
Os 10 selecionados de 
Taubaté e região (raio de 
até 100 km de distância) 
irão receber um cachê de 
R$ 1.500 e os 10 escolhi-
dos das demais regiões do 
país receberão R$ 2.000.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(12) 3629-5868. A Secre-
taria de Turismo e Cultura 
fica na praça Coronel Vito-
riano, 1, no Centro.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 145, Termo nº 6558
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ ALVES DOS SANTOS e ANA MA-
RIA DA SILVA LOPES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tremembé - SP, nascido em 30 de abril de 1969, de profissão aposentado, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Doutor Urbano Figueira, 
nº 184, VIla Nossa Senhorada Guia, filho de NESTOR ALVES DOS SANTOS, 
de 83 anos, nascido na data de 13 de setembro de 1933, residente e domicilia-
do em Tremembé/SP, natural de São Luís do Paraitinga/SP e de VICENTINA 
APARECIDA DOS SANTOS, de 79 anos, nascida na data de 14 de setembro 
de 1937, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. 
Ela é natural de Santos - SP, nascida em 14 de maio de 1974, de profissão co-
ordenadora pedagógica, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na 
Rua Ernesto Narezi, nº 26, Jardim Santana, filha de JOSÉ LOPES CACHAÇO, 
falecido em Santos/SP na data de 4 de outubro de 1996 e de MARIA JOSÉ DA 
SILVA LOPES CACHAÇO, de 73 anos, nascida na data de 20 de outubro de 
1943, residente e domiciliada em tremembé/SP, nascida em Portugal. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 144, Termo nº 6557
Faço saber que pretendem se casar MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA e VERÔNI-
CA PIRES DAMASCENO, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tremembé - SP, nascido em 1 de março de 1970, de profissão operador logísti-
co, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Maria do Carmo 
Ribeiro, nº 2038, Centro, filho de MARIO DE OLIVEIRA, de 75 anos, nascido 
na data de 24 de novembro de 1941, residente e domiciliado em Tremembé/SP, 
natural de Tremembé/SP e de MARIA APARECIDA DOMICIANO, de 66 anos, 
nascida na data de 22 de agosto de 1950, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Natividade da Serra/SP. Ela é natural de São Paulo - SP, nascida 
em 1 de julho de 1978, de profissão diarista, de estado civil divorciada, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ALCEU SABINO DA-
MASCENO, de 68 anos, nascido na data de 15 de janeiro de 1949, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP, natural de Jataizinho/PR e de IVONE PIRES DA-
MASCENO, de 63 anos, nascida na data de 24 de novembro de 1953, residente 
e domiciliada Ourinhos/SP, natural de Platina/SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Mecânico  de  motor  a  diesel 
(para pessoa com deficiencia)
Operador  de  vendas  (para pes-
soa com deficiencia)
office boy (para pessoa com defi-
ciencia)
Auxiliar  de  limpeza (para pessoa 
com deficiência)
Auxiliar de cozinha
auxiliar de enfermagem
Auxiliar de limpeza
chefe de cozinha
Chefe  Departamento  Pessoal
controlador  de  entrada  e saida
copeiro
comprador
cozinheiro industrial
garçom
Instalador de alarmes
nutricionista
supervisor administrativo
DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRA-
BALHO -NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONA-
MENTO: SEGUNDA A SEXTA-
FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse 
em cadastrar vagas abertas  entrar 
em contato pelo e-mail: taubate-
patvagas@gmail.com
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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 Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medicina, como 
nas pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza inúmeros casos de do-
enças bastante antigas, algumas citadas pela Bíblia, como a hanseníase, que afeta 
milhares de pessoas no país. Outros males como a Doença de Chagas, verminose, 
malária, tuberculose, raiva, dengue, leishmaniose e febre amarela já foram erradi-
cadas em vários países, mas aqui, a cada ano, cresce o número de novos casos. Essa 
não é apenas uma questão de saúde publica, mas também econômica. Os adultos 
portadores de algumas dessas moléstias ficam impedidos de trabalhar e prover o 
próprio sustento e de sua família, fazendo com que estejam na linha de pobreza. As 
crianças são prejudicadas em seu desenvolvimento físico e intelectual, perdendo 
anos de estudo que nem sempre conseguem recuperar. Segundo especialistas, a 
falta de políticas sérias para a erradicação dessas doenças e do incentivo à indústria 
farmacêutica em elaborar medicamentos para a população de baixa renda dificulta 
a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimento de es-
pinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. Além disso, a 
predisposição genética e as alterações hormonais comum na adolescência e em mo-
mentos de stress é que são os principais responsáveis pelas espinhas. Essa lenda 
pode ter surgido porque muitas pessoas tendem a consumir mais chocolates nos 
períodos em que estão mais tensas e ansiosas, situações em que os hormônios ficam 
mais a flor da pele, estimulando as espinhas.

Humor

O sujeito casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. Depois de 
dois anos de casados, a beira de um ataque de nervos, ele finalmente conseguiu 
convencê-la a consultar um psicanalista. Na volta da primeira consulta, ansioso, ele 
pergunta: 
- E então, meu amor? Como foi a consulta? Tudo bem?
- Tudo bem uma ova! Precisei gastar todo o meu horário pra convencer o psicólogo 
que o divã ficava bem melhor no meio da sala!
***
Uma mulher entrega ao Juiz uma petição pedindo o divórcio e o Juiz a questiona:
- A senhora tem certeza do que está pedindo? A senhora que o divórcio por compa-
tibilidade de gênios? Não seria o contrário?
- Não meritíssimo, é por compatibilidade mesmo. É que eu gosto de cinema e o meu 
marido também, eu gosto de ir à praia e ele também, eu gosto de ir ao teatro e ele 
também e eu gosto de homem e ele também gosta!
***
Numa escola americana a professora diz aos alunos:
- A partir de hoje não há mais racismo na minha sala de aula! Agora já não há mais 
nem brancos e nem negros. Passamos a ser todos azuis!
E prossegue... Agora vamos todos sentar... Os azuis claros sentam na frente e os 
azuis escurinhos sentam lá no fundão.

Mensagens

A beleza que tanto buscamos está no nosso interior. Não há roupa, nem penteado 
que embeleze a falta de caráter. Vivemos em um mundo preocupado com o exterior, 
onde por tudo tem que haver uma retribuição, até no amor, espera-se recompensa. 
Nas brigas de casais, de familiares ou de amigos, quase sempre ouvimos queixas 
do tipo: depois de tudo o que eu fiz? Verdades, cobranças infundadas, cheias de 
ressentimentos e mágoas, frutos das atitudes exteriores que praticamos. Esperamos 
demais sem oferecer tanto assim. Alma querida! Antes que o Sol se ponha nova-
mente, aprenda o que vale é o que vai dentro de você! Faça tudo com serenidade, 
mantenha-se de bem com você. Faça o seu melhor, não espere nada dos outros, 
você mesmo deve olhar para o que fez, se sentir-se bem. Ainda que venham críti-
cas, desaforos, mal-entendidos, nada disso vai te afetar, por que você sabe que fez o 
melhora. Vista a alma com bons pensamentos, perfume-se com boas ações,penteie 
as emoções com o bem, seja uma pessoa linda no seu interior e brilhe pelo encanto 
de refletir em sua face, a própria face de Deus. Aquilo que somos é o nosso mudo.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. Você 
não se torna feliz miraculosamente, por conta de mudanças exteriores, mas apenas 
se você mudar. Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. 
Alguém pode até lhe mostrar o caminho, ensinar técnicas, mas é tudo o que pode 
fazer, o resto é por sua conta. Buscar a felicidade e alegria de viver não é de forma 
alguma errado, pecaminoso ou prejudicial ao espírito.

Pensamentos, provérbios e citações 

Eficiência é a inteligência preguiçosa.
O ódio dos fracos não é tão perigoso quanto a sua amizade.
A felicidade consiste em fazer o bem.
Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
Homem galinha se tomar chuva vira canja.
É melhor não cutucar a onça com vara curta.
Herói é um covarde que não teve tempo de fugir.
A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Os remorsos superam a justiça.
Mantenha a distância “seu merda”.
A paciência é a sabedoria da espera.
Preserve o antigo, mas conheça o moderno.
O futuro não é mais do que costuma ser.
Fazer o pior parece a melhor decisão.
Há duas coisas infinitas: O Universo e a tolice dos homens.
É nos momentos de decisão que seu destino é decidido.
Quem cedo madruga, boceja o dia inteiro.
A pior decisão é indecisão.
Não está terminado até que seja terminado.

Prefeitura divulga
programação paralela 
da Virada Cultural em 

Taubaté

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté di-
vulgou a programação 
paralela da Virada Cultu-
ral Paulista 2017, na ci-
dade. Além da Avenida do 
Povo (palco principal), as 
atrações serão no Teatro 
Metrópole, Praça Santa 
Terezinha, Museu da Imi-
gração Italiana, Sítio do 
Picapau Amarelo e Parque 
do Itaim.
Os dias e horários dos 
shows principais na Ave-
nida do Povo também fo-
ram divulgados. Entre as 
atrações no palco principal 
estão Mariana Nolasco, 
Marina Lima, Supercom-
bo e Emicida.
A Virada Cultural Paulista 
é uma realização do Gover-
no do Estado de São Pau-
lo, por meio da Secretaria 
da Cultura, que investe na 
programação principal. 
Os municípios ficam res-
ponsáveis pela montagem 
da infraestrutura de palco, 
som, segurança e limpeza, 
além de reforço à progra-
mação artística. O festival, 
em Taubaté, acontece nos 
dias 3 e 4 de junho.
Acompanhe a progra-
mação nos sites: www.
cultura.sp.gov.br, www.
omelhordaculturasp.com 
e www.taubate.sp.gov.br. 
O evento acontece em 21 
cidades do interior e na ca-
pital.
O evento é produzido pela 
APAA – Associação Pau-
lista dos Amigos da Arte, 

organização social de cul-
tura parceira da Secretaria.
Programação (palco prin-
cipal)
Avenida do Povo
Data: 03/06/2017
18h30 – DJ (música mecâ-
nica)
19h30 – Luana Camarah
21h – Show da Palhaça 
Rubra
22h30 – Mariana Nolasco
00h – Marina Lima
Data: 04/06/2017
15h30 – Humor à primeira 
vista – Criss Paiva e Davi 
Monsour
17h – Supercombo
18h30 – Emicida
Programação paralela
Data: 03/06/2017
Local: Praça Santa Terezi-
nha
15h – Cia Moçambique 
Parque dos Bandeirantes – 
Mestre Paizinho
15h – Pintura ao vivo – 
Grupo dos Dez
16h – Oficina de Argila – 
Artista Plástico Beto Sera-
pião
Data: 03/06/2017
Local: Sítio do Pica Pau 
Amarelo
Avenida Monteiro Lobato, 
s/n, Chácara do Visconde
11h – Teatro – “Água à 
vista!”
16h – Teatro – “Água à 
vista!”
Data: 03/06/2017
Local: Parque do Itaim
Avenida São Pedro, nº 
2000. Jardim América
16h – Teatro – “Turma do 
Sítio do Pica Pau Amare-
lo”
Data: 03/06/2017
Local: Teatro Metrópole
Rua Duque de Caxias, 312 
– Centro
18h – ABERTURA OFI-
CIAL – DANÇA: Mané 

Gostoso – Ballet Stagium
22h – TEATRO: Jantar – 
Brancalyone e Cashimir
INGRESSOS: Entrada 
Franca (Os ingressos serão 
distribuídos na bilheteria 
do Teatro, uma hora antes 
da apresentação). RECO-
MENDAÇÃO ETÁRIA: 
Livre
Data: 04/06/2017
Local: Teatro Metrópole
Rua Duque de Caxias, 312 
– Centro
00h30 – HUMOR: Stand 
up – Álbum de Família 
com Oswaldo Barros
11h – CIRCO: Uma Série 
de Surpresas – Grupo Fun-
do Falso
16h – CIRCO: Eranko – 
Circo de Ébanos
INGRESSOS: Entrada 
Franca (Os ingressos serão 
distribuídos na bilheteria 
do Teatro, uma hora antes 
da apresentação). RECO-
MENDAÇÃO ETÁRIA: 
Livre
Data: 04/06/2017
Local: Museu da Imigra-
ção Italiana de Quiririm
Av. Líbero Indiani, 550 – 
Quiririm
15h – Exposição – Maz-
zaropi vive – Washington 
Oliveira
Data: 04/06/2017
Local: Sítio do Pica Pau 
Amarelo
Avenida Monteiro Lobato, 
s/n, Chácara do Visconde
11h – Teatro – “Água à 
vista!”
16h – Teatro – “Água à 
vista!”
Data: 04/06/2017
Local: Parque do Itaim
Avenida São Pedro, nº 
2000. Jardim América
16h – Teatro “Turma do 
Sítio do Pica Pau Amare-
lo”
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Campanha do Agasalho 
2017 inicia arrecadação 

nos bairros de Pinda

Alunos da Semelp
conhecem Parque da

Cidade de Pinda
e São José

Alunos de Pindamonhangaba 
participam de projeto

Douradinho

A Campanha do Agasalho 
2017 em Pindamonhanga-
ba inicia, nesta quarta-fei-
ra (24), a arrecadação nos 
bairros. Exército, Sabesp 
e Fundo Social de Solida-
riedade estarão nas ruas 
durante a semana, percor-
rendo diversas regiões da 
cidade, em busca de aga-
salhos, cobertores e até 
calçados em bom estado, 
que possam ser doados 
para as  pessoas que mais 
precisam.
A arrecadação contará 
com um carro de som, um 
caminhão e uma viatura, 
além dos voluntários do 
Exército, Sabesp e Fundo 
Social, todos com identi-
ficação da Campanha do 
Agasalho, para que a po-
pulação possa fazer sua 
doação com confiança de 
que estarão realmente aju-
dando as famílias necessi-
tadas.
Na quarta-feira (24), a 
equipe de arrecadação pas-
sará pela Vila Nair, Cam-
po Belo, Jardim Mariana, 
Mombaça, Beira Rio, Boa 
Vista, Bosque e Crispim. 
Na quinta-feira (25), serão 
recolhidas as doações nas 
casas do Alto Tabaú, San-
tana, Carangola, Vila Suí-
ça, Maria Emília, Andrade 
e Morumbi.
A semana será encerrada 
nos bairros: Jardim Cristi-

Nesta quarta-feira (17), 
alunos da terceira idade 
dos bairros Alto do Cardo-
so e Bela Vista e frequen-
tadores do Recinto São 
Vito de Moreira César fo-
ram conhecer o Parque da 
Cidade de Pindamonhan-
gaba, em comemoração ao 
dia das Mães.
Eles realizaram diversas 
atividades com o apoio das 
professoras responsáveis 
do parque, como dança sê-
nior e praticas corporais e 
encerraram o passeio com 
um piquenique. “O intui-
to é fazer com que vários 
grupos conheçam o par-
que e recomendem para 
os familiares e amigos”, 
afirmou Marilda Oliveira, 

Com o objetivo de esti-
mular a conscientização 
ambiental, escolas munici-
pais de Pindamonhangaba 
receberão a visita do ator 
e escritor Thiago Cascabu-
lho. Por meio de seu livro, 
que já foi distribuído para 
escolas de todo o Bra-
sil – Amiga Lata, Amigo 
Rio - o autor irá propor o 
projeto “Douradinho”, que 
tem como missão engajar 
os alunos e comunidades 
escolares em ações de pre-
servação e recuperação 
dos rios e matas ciliares.
O projeto Douradinho já 
atuou em vários estados 
brasileiros e propõe ofere-
cer um olhar de valoriza-

na, Campo Alegre, Parque 
São Domingos, Jardim 
Roseli, Parque Ipê, Santa 
Luzia e Vila Prado.
Nas próximas semanas, 
divulgaremos os próximos 
bairros. A arrecadação 
casa a casa segue até o dia 
3 de junho, encerrando no 
distrito de Moreira César.
Caixas de arrecadação
Além da coleta de do-
ações casa a casa, a 
Campanha do Agasalho  
2017 conta ainda com 
caixas de arrecadação em 
instituições e comércio da 
cidade.
A Campanha do Agasalho 
2017 em Pindamonhan-
gaba termina no dia 30 de 
junho.
Campanha do Agasalho 
2017
Postos de arrecadação
Ápice Anglo Educação In-
fantil
Escola de Educação Infan-
til Criança & Cia
Escola Progressão Polie-
dro
Colégio Mestre
Escola Educação Infantil 
Mundo dos Sonhos
Escola Anglo Quatro Mi-
lhas
Colégio Tableau
Escola Anglo Vestibulares
Colégio Bom Jesus – Ex-
ternato
Instituto Paula Souza – 
Escola João Gomes de 

que é gestora do Departa-
mento de Lazer da Semelp 
(Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer de Pinda-
monhangaba).
Além do passeio ao Par-
que da Cidade de Pinda-
monhangaba, nos dias 
10 e 11, foi promovido o 
“Dia da Beleza”, no João 
do Pulo, com atividades 
como aula de zumba, gi-
nástica e alongamento.
A Semelp tem desenvol-
vido diversos passeios re-
creativos promovendo, a 
partir de atividade física, 
conhecimento histórico e 
cultural dos locais visita-
dos. Nesta terça-feira (16), 
o grupo de Pinda partici-
pou da segunda Caminha-

ção dos recursos hídricos, 
incentivando os alunos e 
seus professores a se tor-
narem embaixadores de 
ações ambientais dentro e 
fora das escolas.
O escritor Thiago Casca-
bulho irá apresentar seu 
livro e com atividades pe-
dagógicas, para aproxima-
damente 600 alunos, das 
escolas municipais Dulce 
Pedrosa Romeiro Guima-
rães, André Franco Mon-
toro e Orlando Pires, no 
dia 25 de maio, às 14h30, 
no Centro Pastoral, locali-
zado no centro da cidade.
E, no dia 26 de maio, o 
encontro será com os alu-
nos das escolas municipais 

Araújo
Faculdade Anhanguera
Funvic
Centro de Treinamento 
Luís Caloi
Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB
Drogaria São Domingos
Drogalar
Supermercado Duque
Supermercado São Camilo
Supermercado Maktub
Supermercado Excelsior
Caixa Econômica Federal 
de Moreira César
Delegacia de Defesa da 
Mulher
Delegacia do 1° DP de 
Pindamonhangaba
2° DP Moreira César
3° DP Cidade Nova
Base da PM no Araretama
Sede do Fundo Social de 
Solidariedade
Subprefeitura de Moreira 
César
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba
Base da PM em Moreira 
César
PM de Pindamonhangaba
Ceu das Artes
Cisas Moreira César
Sabesp
Batalhão Borba Gato
Sicoob (Praça do Cruzei-
ro)
Shopping Pátio Pinda
Acip
Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus Alto Tabaú 
O Lojão Magazine

da Cultural e Ecológica, no 
Parque da Cidade de São 
José dos Campos. O obje-
tivo foi promover contato 
com a natureza, além da 
realização de dinâmicas e 
confraternização entre o 
grupo. Essas viagens re-
creativas são voltadas para 
alunos da Secretaria de 
Esporte, e para participar 
basta ter mais de dezoito 
anos. O projeto conta com 
três mil alunos, atualmen-
te. E, para que todos sejam 
beneficiados, os passeios 
são divididos por bairros.
Nesta terça-feira (23), será 
realizada uma caminhada 
com os alunos da terceira 
idade, da região de Morei-
ra César.

Abdias Júnior Santiago e 
Silva, Francisco de Assis 
César e Rachel de Aguiar 
Loberto, às 9h, no Recinto 
São Vito, em Moreira Cé-
sar. 
Cerca de 800 exempla-
res do livro Amiga Lata, 
Amigo Rio foram distri-
buídos e estão disponí-
veis para os alunos de to-
das as escolas do ensino  
fundamental de Pindamo-
nhangaba. “O livro é mui-
to cativante, vale a pena 
ler”, conta a gestora do 
Projeto de Educação Am-
biental Casa Verde, Adria-
na Nogueira, que está or-
ganizando a realização do 
projeto na cidade. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE – 1° QUADRIMESTRE 2017

Em atendimento, da Lei Complementar nº 141 de 2012, e visando as-
segurar a transparência na gestão fiscal, para demonstrar a avaliação 
do cumprimento das metas do 3° Quadrimestre, a Secretaria de Saú-
de do Município de Monteiro Lobato torna público que será realizada  
AUDIÊNCIA PÚBLICA, a partir das 09 horas do dia 29 de maio de 
2017, nas dependências da Câmara Municipal, convido todos os interessa-
dos a participarem desta audiência pública, conforme dispõe a Lei Com-
plementar nº 141/2012.
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Taubaté tem redução
de 80% de mortes

no trânsito

Mostra de Teatro de 
Taubaté está com
inscrições abertas

A Prefeitura de Taubaté 
fechou o primeiro quadri-
mestre de 2017 com um 
balaço positivo na redução 
de mortes e acidentes no 
trânsito.
De acordo com os dados 
do sistema Infosiga, nos 
quatro primeiros meses 
de 2016 foram registradas 
23 mortes no trânsito de 
Taubaté e no mesmo perí-
odo de 2017 foram 7, uma 
redução de 70%. Já nos 
dados municipais, onde a 
Prefeitura registra somen-
te os óbitos nas vias de ju-
risdição municipal, a redu-
ção é ainda maior, de 80% 

A Secretaria de Turis-
mo e Cultura está com as 
inscrições abertas para a 
15ª Mostra de Teatro de 
Taubaté, até o dia 28 de 
junho.
A Mostra acontece de 21 a 
30 de julho, sendo que as 
apresentações dos grupos 
selecionados serão de 22 
a 29 de julho. Participarão 
do evento 12 grupos, sen-
do que oito se apresenta-
rão no Teatro Metrópole e 
quatro na praça Dom Epa-
minondas.
O objetivo do festival é 

no comparativo do mesmo 
período, de 10 óbitos em 
2016 para 2 em 2017.
Os acidentes também 
apresentaram redução, 
onde de janeiro a abril de 
2016 foram registrados 
766 acidentes, e no mes-
mo período de 2017 fo-
ram 635, uma redução de 
17%. As vias que mais re-
gistram acidentes, em am-
bos os períodos, são a Av. 
Bandeirantes e Av. Charles 
Schnneider.A redução des-
ses índices de acidentes e 
óbitos é uma consequência 
das diversas ações realiza-
das no decorrer dos últi-

apoiar a classe teatral de 
Taubaté, incentivando e 
valorizando as Artes Cê-
nicas e seus artistas, bem 
como abrir espaço para 
que divulguem seus traba-
lhos.
Os espetáculos no Teatro 
Metrópole terão a dura-
ção mínima de 60 minutos 
e máxima de 90 minutos. 
Os espetáculos no palco 
de eventos da praça Dom 
Epaminondas terão a dura-
ção mínima de 40 minutos 
e máxima de 60 minutos.
A inscrição deverá ser re-

mos quatro anos, como as 
alterações viárias nas prin-
cipais vias e corredores 
de acesso ao município, 
implantação de sistema 
de fiscalização eletrônica 
nos locais onde os índices 
eram elevados, monitora-
mento de trânsito através 
do COI e o reforço e me-
lhoria da sinalização no 
Centro e nos bairros. Além 
disso, existem as ciclofai-
xas, dando segurança para 
o ciclista, a fiscalização 
eletrônica, e as blitzes e 
ações educativas em par-
ceria com a Polícia Militar 
e Corpo de Bombeiros.

alizada no Teatro Metró-
pole, das 9h às 12h e das 
14h às 17h, de quarta-feira 
a sábado, quando deverá 
ser entregue o envelope la-
crado com os documentos 
exigidos pelo edital.
O edital comple-
to está disponível no 
site da Prefeitura:  
www.taubate.sp.gov.br, na 
aba “Fique por dentro”. O 
Teatro Metrópole fica na 
rua Duque de Caxias, 312, 
Centro. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3624-
8695.

Parque Trabiju de Pinda
é reaberto com

Caminhada Solidária

O Parque Natural Munici-
pal do Trabiju foi reaberto 
no último domingo (21), 
com a I Caminhada Soli-
dária, que contou com a 
participação de aproxima-
damente 120 pessoas.
O tempo fechado não tirou 
o ânimo de quem foi ao 
local. As pessoas começa-
ram a chegar por volta das 
8 horas e, após um café da 
manhã ao ar livre, partiram 
para uma trilha de cerca de 
1,5 quilômetro pela mata.
No caminho, os visitantes 
passaram por um lago, al-
guns córregos e riachos, 
trechos de subida e por 
fim, avistaram a antiga 
caixa d’água, que dá nome 
à trilha e abasteceu o mu-
nicípio até 1930. Eles fo-

ram acompanhados por 
guardas ambientais e pes-
quisadores do parque, que 
mostraram um pouco da 
diversidade da flora e da 
fauna local.
De acordo com o secretá-
rio municipal de Habitação 
e Meio Ambiente, Marcos 
Vinícius Carvalho, a ini-
ciativa teve saldo positivo. 
“A ação foi além de nossas 
expectativas e queremos 
fazer outras atividades as-
sim, para que gradualmen-
te e com cuidado, o Parque 
possa ser uma opção de la-
zer e pesquisa para toda a 
população”, afirmou.
Doações
Os participantes da cami-
nhada doaram leite em pó 
ao Fundo Social de So-

lidariedade de Pindamo-
nhangaba. Ao todo, foram 
doados 106 pacotes - cor-
respondentes a 46 quilos 
de leite - , que serão distri-
buídos a instituições assis-
tenciais do município.
Durante a caminhada, o 
Departamento de Meio 
Ambiente fez a doação de 
mudas de árvores para os 
visitantes. Aproximada-
mente 200 mudas foram 
entregues a quem passou 
pelo parque. 
Os interessados em conhe-
cer o Parque Natural Mu-
nicipal do Trabiju devem 
obter informações sobre 
o agendamento de visitas 
no Departamento de Meio 
Ambiente, pelo telefone 
3648-3323.

O Grupo Ziriguidum e a 
Severina Cia de Teatro, 
com o apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
irão promover a Semana 
Mundial do Brincar, dos 
dias 21 a 28 de maio em 
diversos pontos da cida-
de. O evento desenvolverá 
diversas atividades como 
leitura de contos, oficinas 
e brincadeiras, além de ter 
a colaboração de artistas e 
educadores, buscando va-
lorizar a infância.
O evento é uma inicia-
tiva da Aliança pela In-
fância, um movimento 
internacional que busca 
conscientizar as pessoas 
sobre o desenvolvimento 
das crianças de maneira 
saudável e a importância 
do brincar. A semana esti-
mula a interação dos pais 
com os filhos, além de 
oferecer um tempo de qua-
lidade longe de aparelhos 
tecnológicos, como tele-

visão ou jogos. Uma das 
organizadoras, a arte-edu-
cadora Laila Gama, ex-
plica qual é o objetivo da 
semana. “É contribuir para 
o aumento da sensibiliza-
ção e da consciência sobre 
a importância do brincar e 
o respeito que devemos ter 
por esta ação”, destaca.
Esse será o segundo ano 
da semana em Pindamo-
nhangaba, e as atividades 
são gratuitas e abertas para 
o público de qualquer fai-
xa etária. Para participar é 
só comparecer aos locais 
indicados na programa-
ção. Dia 25 (Quinta)
20h – Aula aberta de Dan-
ças Brasileiras com Môni-
ca Alvarenga
Local: Ateliê Cênico de 
Dança, Av. Francisco Gli-
cério n°45, Centro
Dia 27 (Sábado)
14h – Dia do Brincar no 
Quintal
(Abertura especial com 

Jacqueline Baumgratz da 
Cia Cultural Bola de Meia)
Local: Pachô – Casa de 
Criar
Dia 28 (Domingo)
10h – Danças Circulares 
com Bebel Moraes e João 
Junqueira 
Local: Bosque da Princesa 
Dia 25 (Quinta)
20h – Aula aberta de Dan-
ças Brasileiras com Môni-
ca Alvarenga
Local: Ateliê Cênico de 
Dança, Av. Francisco Gli-
cério n°45, Centro
Dia 27 (Sábado)
14h – Dia do Brincar no 
Quintal
(Abertura especial com 
Jacqueline Baumgratz da 
Cia Cultural Bola de Meia)
Local: Pachô – Casa de 
Criar
Dia 28 (Domingo)
10h – Danças Circulares 
com Bebel Moraes e João 
Junqueira 
Local: Bosque da Princesa

Semana Mundial do Brincar 
estimula a cultura da infância

em Pindamonhangaba


