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A GAzetA dos Municípios

Mutirão de distribuição de 
doações da Campanha

do Agasalho acontece na 
Maranduba

Prefeitura de Taubaté
realiza operação na zona 

rural para coibir
loteamentos clandestinos

Regularização de Imóveis: 
Chácara Canaã, Chácara 
das Rosas, Nova Vida e 

Jardim Santana (somente 
Rua Campos do Jordão)

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Ubatuba fará 
uma nova distribuição de 
roupas recebidas como 
doação na Campanha do 
Agasalho de 2017. Desta 
vez, a entrega será feita 
na sede da Administração 
Regional Sul neste sába-
do, 26, no período das 9 às 
13 horas. A administração 
fica na rua Oscar Rossin, 
10, no bairro da Maran-
duba, ao lado do campo 
de futebol. A ação é uma 
parceria entre o Fundo e a 
secretaria de Cidadania e 
Desenvolvimento Social.
Região Oeste
No mutirão de distribui-
ção de roupas, realizado 
nas escolas municipais sr. 
João Alexandre, localiza-
da no bairro SesmarIMG-
20170819-WA0019ia, e 

A Prefeitura de Taubaté 
realizou nesta quinta-fei-
ra, dia 24 de agosto,  uma 
operação para impedir o 
crescimento de loteamen-
tos irregulares no bairro 
da Baracéia, região rural 
do município. Essa ação 
foi coordenada pelos fis-
cais da Secretaria de Pla-
nejamento e contou com 
o apoio das secretarias de 
Segurança, Meio Ambien-
te, Obras, e da Defesa Ci-
vil.
Ações semelhantes vêm 
sendo realizadas em ou-
tros bairros rurais, inclu-
sive aos finais de semana, 
atendendo determinação 
do Ministério Público.
Na Baracéia,  agentes de-

A partir da próxima quar-
ta-feira (30/08), a Prefeitu-
ra de Tremembé realizará 
o trabalho de visita “casa a 
casa” do Programa Cidade 
Legal que regularizará os 
imóveis nesses bairros.
Os trabalhos começarão 

Professor Joaquim Luís 
Barbosa, no Bela Vista, 
no sábado passado, 19 de 
agosto, foram entregues 
quatro mil peças de rou-
pa e cerca de 150 pares 
de calçado, beneficiando 
mais 250 famílias dos dois 
bairros.
“Agradeço ao Fundo So-
cial de Solidariedade, por 
meio da primeira-dama 
Sandra Sato, pelo suces-
so da campanha, que ar-
recadou mais de 12 mil 
peças de roupas e muitos 
calçados. Muitos deles 
foram doados para enti-
dades e comunidades lo-
cais. Acompanhei de perto 
a distribuição de roupas 
para nossos munícipes e 
vi a gratidão e felicidade 
de cada um dos que foram 
contemplados”, frisou o 

tectaram várias constru-
ções irregulares. Em uma 
obra, o pedreiro recebeu 
a notificação e no mesmo 
momento o embargo foi 
lavrado pelo fiscal.
Foram interceptados três 
pontos de acesso aos lotes. 
Em um deles foram colo-
cados tubos de cimento, in-
dicando que a área se trata 
de loteamento clandestino.  
Também foi instalada uma 
placa informando sobre a 
proibição de novas cons-
truções e o amparo legal 
para atuação dos agentes 
públicos.
De acordo com o ar-
tigo 3ª da Lei 6.766 
de 19 de dezembro de  
1979, somente será ad-

pela Rua Campos do Jor-
dão no Jardim Santana. 
Pedimos que os munícipes 
providenciem cópias dos 
documentos solicitados. 
Maiores informações no 
telefone (12) 3607-1014 
ou na Secretaria de Plane-

vice-prefeito e secretário 
de Cidadania e Desenvol-
vimento Social, Jurandir 
de Oliveira Veloso “Pelé”.
A primeira-dama enfa-
tizou que, neste primei-
ro ano da atual gestão, a 
Prefeitura de Ubatuba, 
através do Fundo Social 
de Solidariedade, supe-
rou a meta de arrecada-
ção prevista, que era de 
10 mil peças. “Com isso,  
pudemos atender diversas 
entidades, casas de recu-
peração e bairros caren-
tes do município, o que 
demonstra nosso carinho, 
respeito e solidariedade 
para com quem mais ne-
cessita. Tenho certeza que 
superaremos a meta a cada 
ano. É um trabalho feito 
com amor”, finaliza San-
dra.

mitido o parcelamento do 
solo para fins urbanos, em 
zonas urbanas, de expan-
são urbana ou de urbani-
zação específica, assim 
definidas pelo Plano Di-
retor ou aprovadas por lei 
municipal.
A população deve ter o 
cuidado de consultar a 
prefeitura antes de com-
prar um imóvel. Cons-
truir ou adquirir ter-
renos em loteamentos  
irregulares é crime.  
O descumprimento da lei 
sujeita os infratores às 
sanções legais. No auto 
de infração, os valores po-
dem chegar até 100 UFMT 
(Unidade Fiscal do Muni-
cípio de Taubaté).

jamento Urbano localiza-
do na Praça da República 
s/n ao lado do Centro de 
Saúde.
Esse projeto acontece em 
parceria com a Secretaria 
de Habitação do Governo 
do Estado de São Paulo.

www.bigbiker.com.br
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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 ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comér-
cio de peles diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos 
estilistas, atualmente, não emprega peles em suas criações e há modelos 
profissionais que não aceitam atuar em desfiles onde estejam exibidas rou-
pas feitas ou ornamentadas com peles. Assim mesmo, os negócios desta 
área ainda movimentam milhões de dólares, significando os sacrifícios de 
animais.
***
Pesquisadores chegaram à conclusão de que o abacate não aumenta o co-
lesterol. Ele tem propriedades de aumentar o HDL (o bom colesterol) e 
diminuir o LDL (o mau colesterol). A ingestão de um abacate por dia, 
durante três semanas, diminuiu em 12% o colesterol aos voluntários da 
pesquisa. Outro estudo, por pesquisadores australianos chegou à mesma 
conclusão. Um abacate diário é mais saudável do que uma dieta pobre em 
gorduras.

Humor

Um sueco, um nigeriano e um argentino estão esperando o nascimento de 
seus filhos. Eis que surge a enfermeira e diz:
- Senhores, houve uma tremenda confusão. Os bebês foram trocados e não 
sabemos mais quem é quem. Só sei que temos dois brancos e um negro.
- Não tem problema. Sugeriu o nigeriano. Cada um escolhe um bebê e 
vamos fazer um sorteio para determinar a ordem da escolha.
Feito o sorteio, a primeira escolha coube ao sueco. Ele entrou no berçário, 
olhou os bebês e saiu com o negro no colo.
- Mas que é isso! Gritou o nigeriano. Você pegou o negro. Esse obviamen-
te é o meu bebê. Eu sou negro, minha esposa é negra. Me dá esse bebê. 
Volta e escolha um dos brancos!
E o sueco, já indo embora, diz:
- Você ta maluco? E se eu pego o argentino?
***
Numa cidade do interior, o padre e o prefeito não tinham boas relações, 
mas o padre é obrigado a pedir um favor ao prefeito:
- Senhor prefeito, tem um burro morto em frente à Igreja Matriz!
- Mas não é o senhor que deveria cuidar disso? Afinal, não é o senhor que 
cuida dos mortos?
- Sim, mas também tenho a obrigação de avisar os parentes do falecido.
***
Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particu-
lar e a resposta foi esta: “O vale do paraíba é de uma suma importância, 
pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, já que existe 
o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do 
paraíba? Sabemos que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias 
de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do paraíba é muito importante 
para equilibrar sua economia doméstica”. 

Mensagens

Se ouvisse a voz do vento e soubesse cantar com ele, sua vida assumiria a 
dimensão do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que 
não sentimos e dar a vida ao que não tem sinal de vida... Quando o infinito 
começa a crescer dentro de nós, é hora de acreditar que o amor existe... 
Por esse amor! Faça de sua vida uma partida de futebol, chute a tristeza, 
drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada estarei torcendo 
por você.
***
Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância de 
aprender de novo, que abre seu coração para sentir e ouvir. Sábio é aquele 
que permanece em silêncio, observando os passos da mente, nas fragrân-
cias das flores, os lugares escondidos dentro de seu ser. Sábio é aquele que 
ouve antes de falar, que sorri antes de chorar, que permanece quieto para 
sentir o frescor da noite em seu interior. Sábio é aquele que diz sim para a 
vida, que desperta o amor em si e em seu semelhante, na intenção de criar 
um mundo melhor para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante que 
vê, como Deus que não vê. Sábio é aquele sabe viver.

Pensamentos, provérbios e citações

É na necessidade que se conhece um verdadeiro amigo.
De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.
A arte de viver consiste em fazer da vida uma obra de arte.
Sabemos quem somos, mas não sabemos o que poderíamos ser.
A vida é enfadonha como uma história contada duas vezes.
A melhor caridade é procurar a causa e sanar os males.
Quem pensa não casa e quem casa não pensa.
O amor não pede licença para entrar, ele já surge instalado.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
Os olhos são as janelas da alma.
Uma vida não questionada não merece ser vivida.

Dia 11 de Setembro começa a 
campanha contra a Raiva

em Campos do Jordão
A Campanha de Vacinação 
contra a Raiva em Cães e 
Gatos de 2017, em Cam-
pos do Jordão,  terá inicio 
no dia 11 de setembro e 
seguirá até o dia 04 de ou-
tubro.  A raiva é uma das 
mais conhecidas doenças 
no meio de cães e gatos, e 
pode ser transmitida para o 
homem, pelo contato com 
a saliva, principalmente 
em casos de mordida atra-
vés de um animal infec-
tado. Entre os principais 
sintomas da raiva estão: 
agressividade do animal, 
paralisia, salivação exces-
siva e mudanças de com-
portamento. O único meio 
de prevenir, é a vacinação.  
Na campanha itinerante, a 
equipe do Centro de Con-

trole de Zoonoses percor-
rerá todos os bairros da 
cidade.
Informações úteis: 
A vacinação deve ser feita 
a partir dos três (03) meses 
de idade, cães e gatos de-
vem ser vacinados contra 
raiva todos os anos;
 Cães e gatos não devem 
ter livre acesso à rua;
 Ao sair com animal man-
tenha-o sob controle, utili-
zando coleira e guia;
 Nunca provoque um ani-
mal;
 Não toque em animais es-
tranhos, feridos ou que es-
tejam se alimentando;
 Não aparte brigas entre 
animais, nem mexa com 
fêmeas e suas crias
Em caso de acidentes por 

mordedura ou arranhadura 
de cães e gatos:
Lavar o ferimento com 
água e sabão e procure 
orientação médica;
Identifique o animal agres-
sor e seu proprietário;
Caso o cão ou gato for co-
nhecido, observar o ani-
mal por 10 dias;
Caso o animal não tenha 
dono, desapareça, adoeça 
ou morra, procure imedia-
tamente orientação com 
o Centro de Controle de 
Zoonoses, fone 3662 2998 
ou no Posto de Saúde mais 
perto da sua casa.
Maiores informações po-
dem ser obtidas junto ao 
setor de Zoonoses do Mu-
nicípio através do telefone 
3662-2998.
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Livro D- 24, FLS. nº 178, Termo nº 6624
Faço saber que pretendem se casar LUIS CLÁUDIO MIGUEL e PAOLA JÉSSI-
CA TOMÉ, apresentando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Luís do Parai-
tinga - SP, nascido em 2 de setembro de 1988, de profissão modelador, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Vitória Régia, nº 301, Apto 
201, Flor do Vale, nesta cidade, filho de BENEDITO ANTONIO MIGUEL, fa-
lecido em Taubaté/SP na data de 11 de junho de 2017 e de MARIA BENEDITA 
DO ESPIRITO SANTO MIGUEL, de 66 anos, nascida na data de 30 de maio 
de 1951, residente e domiciliada em São Luis do Paraitinga/SP, natural de São 
Luis do Paraitinga/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 1 de agosto de 
1991, de profissão balconista, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de IRINEIA MARIA TOMÉ, de 45 anos, 
nascida na data de 10 de dezembro de 1971, residente e domiciliada em Taubaté/
SP, natural de Soledade de Minas/MG. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e 
cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 178, Termo nº 6625
Faço saber que pretendem se casar SÉRGIO PASCHOALATO FILHO e RE-
NATA DA COSTA SANTOS, apresentando os documentos necessários exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de São Paulo - SP, nascido em 31 de agosto de 1958, de profissão administrador 
de empresas, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Car-
los Drummond de Andrade, nº 818, Campos do Conde II, nesta cidade, filho 
de SERGIO PASCHOALATO, falecido em São Paulo/SP e de FELICIDADE 
LOPES PASCHOALATO, 83 anos, nascida na data de 13 de agosto de 1934, 
residente e domiciliada São Caetano do Sul/SP, natural de Penápolis/SP. Ela é 
natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 29 de dezembro de 1978, de pro-
fissão contabilista, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de BENEDITO CHRISOSTOMO DOS SANTOS, 
de 61 anos, nascido na data de 28 de março de 1956, residente e domiciliado em 
Curitiba/PR, natural de Guaratinguetá/SP e de LOIDE DA COSTA SANTOS, de 
59 anos, nascida na data de 29 de julho de 1958, residente e domiciliada em pin-
damonhangaba/SP, natural de Pindamonhangaba/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

ALINHADOR DE PNEUS
CAMAREIRA DE HOTEL
ELETROMECÂNICO DE 
REFRIGERAÇÃO
GARÇOM
PROMOTOR DE VENDAS

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE 
TRABALHO -NÚMERO DO 
PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária 
Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONA-
MENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o inte-
resse em cadastrar vagas aber-
tas  entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatvagas@
gmail.com

VAGAS DISPONÍVEIS NO BALCÃO
DE EMPREGOS DE TAUBATÉ

AJUDANTE DE CARPINTEIRO
AJUDANTE DE COZINHA
COZINHEIRO(A) COMERCIAL
MEIO OFICIAL COZINHEIRO
ENGENHEIRO ELÉTRICO
TÉCNICO QUÍMICO – COM EXP. EM 
LABORATÓRIO – URGENTE
CHEFE DE COZINHA – URGENTE
GERENTE DE VENDAS – COM EXP. NA 
FUNÇÃO
FISIOTERAPEUTA – COM EXP. EM 
DERMATO FUNCIONAL
COZINHEIRO – COM CURSO DE GAS-
TRONOMIA
COZINHEIRO LÍDER – COM CURSO DE 
GASTRONOMIA
ACABADOR DE MÁRMORE – COM 
URGÊNCIA
TÉCNICO EM ELETRÔNICA – COM 
EXP. EM MANUTENÇÃO DE CELULAR
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MECÂNICO DE AUTOS – URGENTE
COZINHEIRA COMERCIAL – COM EXP. 

NA FUNÇÃO
FARMACÊUTICO – URGENTE
PADEIRO CONFEITEIRO
OPERADOR DE SUPERMERCADO – 
P.C.D.
PROMOTOR DE VENDAS – P.C.D.
VENDEDOR EXTERNO – COM C.N.H.
LUBRIFICADOR DE AUTOS – COM 
EXP. NA FUNÇÃO – URGENTE

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

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPRE-
GOS
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@gmail.com

DSM remove árvore oca 
em frente ao hospital da 

FUSAM em Caçapava

Banco Municipal de Alimentos 
de Caraguatatuba receberá e 
encaminhará doações para

instituições sociais

Nesta semana a equipe 
do DSM (Departamento 
de Serviços Municipais) 
iniciou a remoção de uma 
árvore da espécie Sibiruna 
em frente ao hospital da 
FUSAM, região central da 

O Banco Municipal de Ali-
mentos será reinaugurado 
na próxima segunda-feira 
(28/8), às 16h, na Avenida 
Ministro Dilson Funaro, 
287, no bairro Jardim Bri-
tânia, em Caraguatatuba.
Sua principal função será 
atender a demanda de ali-
mentação de 16 institui-
ções sociais conveniadas 
à Prefeitura de Caraguata-
tuba.
Os alimentos arrecadados 
serão distribuídos entre 
entidades e organizações 
que atendam pessoas que 
necessitam de auxílio para 
assegurar seu direito bá-
sico à alimentação. Além 
disso, o Banco Municipal 
de Alimentos terá como 
prioridades ações socioe-
ducativas, onde serão mi-
nistradas palestras, cursos 
e orientações nutricionais.
O secretário de Desenvol-
vimento Social e Cidada-
nia, Jonas Fontes, explica 
que o Banco de Alimentos 
é um importante equipa-
mento para a estruturação 
da Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional de 
Caraguatatuba.

cidade. A árvore de grande 
porte estava oca, foi ava-
liada pela Defesa Civil e 
removida para maior se-
gurança do local.
Todas as àrvores da re-
gião central estão sendo 

“Receberemos os produtos 
dos supermercados e dis-
tribuiremos às entidades 
sociais do município para 
consumo próprio”, escla-
rece Jonas.
Os doadores poderão ser 
supermercados varejistas 
e atacadistas do municí-
pio, podendo ser estendido 
para cidades vizinhas. As 
parcerias serão concretiza-
das por meio de contratos, 
assegurando receptor e do-
ador.
Jonas enfatiza ainda que, 
qualquer atendimento de 
beneficio eventual, como 
cesta básica, leite, entre 
outros, continua sendo por 
meio dos Centros de Refe-
rência de Assistência So-
cial (Cras). “O Cras con-
tinuará sendo a referência 
dos munícipes para esse 
tipo de atendimento”, ex-
plicou.
Segundo a nutricionista 
Fernanda Cardoso, será 
implantado no Banco de 
Alimentos o Programa de 
Aquisição de Alimentos 
(PAA).
“Isso é uma ação do Go-
verno Federal para cola-

avaliadas. A Prefeitu-
ra de Caçapava prepara  
o projeto de plantio de 
mais de 100 árvores na re-
gião central, todas as àrvo-
res removidas serão subs-
tituídas.

borar com o enfrentamen-
to da fome e da pobreza no 
Brasil e, ao mesmo tempo, 
fortalecer a agricultura 
familiar. Para isso, o pro-
grama utiliza mecanismos 
de comercialização que fa-
vorecem a aquisição direta 
de produtos de agriculto-
res familiares ou de suas 
organizações, estimulando 
os processos de agregação 
de valor à produção”, res-
saltou.
A presidente do Fundo de 
Social de Solidariedade, 
Samara Aguilar, citou ou-
tros objetivos do órgão. 
“Um dos nossos objetivos 
é combater o desperdício e 
a fome, através de doações 
de alimentos próprios para 
o consumo”, disse Sama-
ra, que também presidirá 
o Banco Municipal de Ali-
mentos.
Cresans
Além disso, o prédio do 
Banco Municipal de Ali-
mentos receberá o Centro 
de Referência em Seguran-
ça Alimentar e Nutricional 
Sustentável (Cresans), que 
é um instrumento público 
comunitário da Política 
de Segurança Alimentar 
e Nutricional Sustentável 
do Estado de São Paulo, e 
tem como objetivo contri-
buir para a aliança entre o 
poder público e a socieda-
de civil no combate à in-
segurança alimentar, com 
melhor aproveitamento 
dos alimentos, controle de 
peso, avaliação nutricio-
nal, além de oferecer cur-
sos de geração de renda.

EM TAUBATÉ
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57ª Festa do Folclore de 
Taubaté terá atrações 
para o público infantil

Companhia Tempo de 
Brincar e Mundo de 
Kaboo são atrações

confirmadas da Flit 2017

Pela primeira vez, a tra-
dicional Festa do Folclo-
re da Rua Imaculada, que 
acontece de 24 a 27 de 
agosto em Taubaté, terá 
em sua programação ativi-
dades voltadas ao público 
infantil.
No sábado, a partir das 
15h, o público poderá se 
divertir com as brincadei-
ras folclóricas com Juca 

A Feira de Literatura In-
fantil de Taubaté, que 
acontece de 11 a 17 de 
setembro na Avenida do 
Povo, já tem mais duas 
atrações confirmadas para 
a criançada.
A Cia Tempo de Brincar 
irá apresentar o espetá-
culo “Coisas de Saci”, no 
sábado, dia 16, às 14h. No 
domingo, dia 17, às 16h, 
será a vez da turma mui-
to divertida do Mundo de 
Kabbo.
“Coisas de Saci” trabalha 
além de canções originais, 
cantigas de roda com ar-
ranjos de ritmos como 
coco, ciranda, toada, jon-
go, boi e catira. E se am-
bienta em um cenário que 

Telles. A Secretaria de 
Esporte e Lazer de Tauba-
té também irá promover 
momentos de interação 
através de atividades re-
creativas com jogos e brin-
cadeiras antigas. A propos-
ta é dividir as atividades 
em três temas: jogos e 
brincadeiras (amarelinha, 
brincadeiras de roda, pular 
corda, pega-pega), brin-

representa uma pequena 
cidade, onde em meio às 
brincadeiras o público é 
convidado a participar, ce-
lebrando a cultura e reno-
vando suas crenças.
A Cia Tempo de Brincar é 
formada pelo compositor, 
músico e pesquisador da 
cultura popular brasileira 
Valter Silva e pela atriz 
contadora de histórias, 
musicista e artista plástica, 
Elaine Buzato. A turma do 
Mundo de Kaboo é com-
posta pelo personagem 
que dá nome a trupe, além 
de Blado, Papa e Gaio, 
Batatinha, Dr. Ratazana e 
a banda ABC Musical que 
irão trazer à Avenida do 
Povo muita música, brin-

quedos construídos (vai e 
vem, pé de lata, bilboquê, 
corrida de tampinha, cama 
de gato) e  brinquedos tra-
dicionais (perna de pau, 
pião, futebol de dedo, cin-
co Marias).
A programação completa 
da 57ª Festa do Folclore da 
Rua Imaculada está dispo-
nível no site www.taubate.
sp.gov.br.

cadeiras e diversão.
A turma protege um livro 
mágico do mundo imagi-
nário que guarda em si as 
brincadeiras e a vasta ima-
ginação de todas as crian-
ças do mundo.
São várias atrações já con-
firmadas para a Flit 2017, 
que terá ainda a presença 
de 12 editoras de livros 
infantis, uma praça de ali-
mentação com food trucks 
e shows musicais todas as 
noites.
A Flit 2017 é uma rea-
lização da Prefeitura de 
Taubaté e Secretaria de 
Estado da Cultura, cura-
doria do Icult e patrocínio 
oficial da EMS Farmacêu-
tica.

01/09 – SEXTA-FEIRA
8h – Cerimônia de hasteamento do Pavilhão Na-
cional
em comemoração à Semana da Pátria
Local: Mirante do Morro da Cruz – Itaquanduba
9h – Entrega de nova frota
Local: Secretaria Municipal de Educação – Rua 
São João, 277 – Perequê
16h – Entrega da obra da Ponte do Córrego do 
Perequê (rio Telma)
Local: Av. Princesa Isabel – Praia do Perequê
20h – Concurso Miss Ilhabela 2017 e Baile da 
Cidade com a Banda Palace
Local: Esporte Clube Ilhabela – Av. Força Expe-
dicionária, 75 – Vila
SHOWS COM BANDAS LOCAIS
19h – Helinho do Pagode
20h – Trio Luar
21h – Fernando Punk
22h – Pronúncia no Olhar
Local: Praça de Eventos do Galera – Água Bran-
ca

02/09 – SÁBADO
14h – Amistosos de Futebol
Seleção Feminina de Ilhabela x Seleção Femini-
na de Santos
Seleção Mista dos ex-jogadores x Seleção de 
Ilhabela
Local: Campo de Futebol do PEII – Barra Velha
Entrada: 1kg de alimento
19h30 – Missa Festiva de Aniversário da Cidade
Local: Paróquia Nossa Senhora D´Ajuda (Ma-
triz) – Vila
20h – Show Banda “Marcelo Totó”
Local: Praça de Eventos do Galera – Água Bran-
ca
21h – SHOW  BANDA SKANK
Local: Praça de Eventos do Galera – Água Bran-
ca

03/09 – ANIVERSÁRIO DA CIDADE (DO-
MINGO)
8h – Hasteamento dos Pavilhões Nacional, Esta-
dual e Municipal
Local: Praça das Bandeiras – Vila
9h – Desfile Militar, Cívico e Estudantil
Local: Rua Dr. Carvalho – Vila
18h – Sessão Solene de Comemoração do Ani-
versário de Ilhabela
Local: Câmara Municipal de Ilhabela – Av. D. 
Germana, 85 – Vila
20h – Show Banda “Roney Alves”
Local: Praça de Eventos do Galera – Água Bran-
ca
21h – SHOW PAULA FERNANDES
Local: Praça de Eventos do Galera – Água Bran-
ca

04/09 – SEGUNDA-FEIRA
18h – Entrega da obra da reforma da quadra po-
liesportiva
da E.M. Anna Leite Julião Torres
19h – Abertura da 4ª Copa Ilhafox de Futsal
Local: R. Benedito Leite Silva Junior, 201 – Be-
xiga

07/09 – QUINTA-FEIRA
15h – Marcha para Jesus – Realização COMEI
Local: Barra Velha (saída da Balsa)

07 A 10/09 – QUINTA A DOMINGO
17h – Ilhabela Sunset
Local: Vila

12/09 – TERÇA-FEIRA
10h – Entrega de Obra de Acessibilidade
Local: Bairro Portinho
16h – Entrega de Obra de Contenção
Local: Bairro Barreiros
19h – Abertura do 20º Festival Dança e Movi-
mento
Local: Pés No Chão – Rua Macapá, 72 – Barra 
Velha

14/09 – QUINTA-FEIRA
17h – Entrega da Reforma da Quadra de Espor-
tes
18h – Jogo Amistoso de Futsal

Programação do Mês de 
Aniversário de Ilhabela

212 Anos

Local: Bairro Taubaté

15/09 – SEXTA-FEIRA
19h – Amistoso de Futsal Seleção de Ilhabela x 
Seleção de São José dos Campos
Local: Ginásio Gilson Gomes Pinna – Itaquan-
duba

16/09 – SÁBADO
8h – 8ª Prova Natatória Píer a Píer
Local:  Perequê – Vila
11h – Abertura do Campeonato Paulista da Clas-
se Optmist e Paulista de Laser 4.7
Local: Escola de Vela Lars Grael – Pequeá

17/9 – DOMINGO
8h – 41ª Corrida Pedestre Cidade de Ilhabela
Local: Praça Allan Kardec – Barra Velha
12h – Campeonato Paulista da Classe Optmist e 
Paulista de Laser 4.7
Local: Escola de Vela Lars Grael – Pequeá

21/09 – QUINTA-FEIRA
17h – Entrega da reforma da Quadra de Esportes
18h – Jogo Amistoso de Futsal
Local: Bairro Borrifos

22/09 – SEXTA-FEIRA
16h – Entrega de obras de pavimentação (trecho: 
Perequê/Reino/Água Branca)
Local: Bairro Reino

22 A 24/09 – SEXTA A DOMINGO
19h – Ilharriba
Local: Vila

23/09 – SÁBADO
10h – Torneio de Bocha “Nelsinho e Amigos”
Local: Praia do Perequê
12h – Campeonato Paulista da Classe Optimist e 
Paulista de Laser 4.7 (Ranking)
Local: Escola de Vela Lars Grael – Pequeá
12h – Copa Suzuki 3ª Etapa XVII Circuito Ilha-
bela (Oceano)
Local: YCI – Vila

24/9 – DOMINGO
9h – 3ª Etapa do V Circuito de Vôlei de Praia
Local: Praia do Perequê
9h – Prova de Canoa Caiçara “Antonio Carlos 
dos Reis – Carlito”
Local: Praia do Perequê
9h às 14h – Rua da Alegria
Local: Barra Velha
10h – Torneio de Malha “Nelsinho e Amigos”
Local: Praia do Perequê
12h – Campeonato Paulista da Classe Optimist e 
Paulista de Laser 4.7
Local: Escola de Vela Lars Grael – Pequeá
12h – Copa Suzuki 3ª Etapa XVII Circuito Ilha-
bela (Oceano)
Local: YCI – Vila

26/9 – TERÇA-FEIRA
17h – Entrega de Obra de Revitalização
Local: Bairro Itaquanduba

28/9 – QUINTA-FEIRA
16h – Inauguração da nova sede do DETRAN
Local: Rua Benedito dos Anjos Sampaio, 418 – 
Barra Velha

30/09 – SÁBADO
9h – Quadrangular Ilhabela de Vôlei Cat. Livre
Local: Ginásio de Esportes “Oscar Schimidt” – 
Barra Velha
9h – Torneio de Beach Tênis
Local: Praia do Itaquanduba
9h – Etapa final do Brasileiro de Canoagem e 9ª 
Prova Rubens Seixinho
Local: Praia do Perequê
12h – 5ª Etapa do Circuito Paulista de Wind Surf
Local: BL3 – Armação
19h – Pré Jazz
Local: Praia Grande

E mais…
Entrega da Nova Base do Corpo
de Bombeiros de Ilhabela e SAMU.


