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A GAzetA dos Municípios

Audiência pública
apresenta Plano

Plurianual em Taubaté

Euterpe comemora 192 
anos de espetáculos

em Pindamonhangaba

A Secretaria de Adminis-
tração e Finanças promove 
na próxima terça-feira, dia 
29 de agosto, uma audiên-
cia pública para a apresen-
tação do Plano Plurianual 
para os exercícios de 2018 
a 2021.
A audiência acontece na 
Escola Municipal do Tra-
balho – Jabuticabeiras, 
localizada na avenida Ma-
rechal Arthur da Costa e 
Silva, nº 1555, Vila Jabuti-

Em noite comemorativa a 
Corporação Musical Eu-
terpe marca mais um ano 
na longa história de apre-
sentações na cidade. A 
quase bicentenária banda 
recebeu excelente públi-
co no Teatro Galpão para 
comemorar o seu 192º ani-
versário.  
O evento realizado na úl-
tima sexta-feira foi aberto 
com a Orquestra de Cordas 
da Corporação Musical 
Euterpe. A apresentação 
foi regida pelo maestro 
Willians Jobair da Silva.
Em seguida foi a vez dos 
jovens do Projeto Apren-
diz CME subirem ao palco 
com a música Viva la Vida, 
da banda britânica Col-
dplay. O projeto que visa 
a formação de novos mú-

cabeiras. Durante o evento 
serão apresentadas as me-
tas para a prefeitura, IPMT 
(Instituto de Previdência 
do Município de Taubaté), 
Unitau (Universidade de 
Taubaté) e suas fundações.
O Plano Plurianual 
está previsto no arti-
go 165 da Constituição  
Federal e regulamentado 
pelo Decreto 2.829, de 
29 de outubro de 1998. 
Ele é um plano de mé-

sicos, para compor a Cor-
poração Musical Euterpe 
recebeu muitos aplausos 
com as apresentações.
A banda sinfônica da Cor-
poração Musical Euterpe 
fechou o espetáculo no 
palco do Teatro Galpão, 
sob a batuta do maestro 
Marcos Roberto de Souza.  
Tim Maia e Roberto Car-
los fizeram parte do reper-
tório, além de músicas pop 
internacionais.
Durante discurso de agra-
decimento o maestro Mar-
cos Roberto de Souza evi-
denciou a importância da 
corporação para cidade. 
“Em quase todos lugares 
importantes do município 
que forem citados, podem 
ter certeza que a Banda 
Euterpe já tocou. Afinal 

dio prazo, que estabelece  
as diretrizes, objetivos e 
metas a serem seguidos 
pelo Governo Federal, 
Estadual ou Municipal ao 
longo de um período de 
quatro anos.
O PPA 2014/2017 foi 
aprovado pela Câ-
mara de Taubaté e  
posteriormente sanciona-
do pelo prefeito na forma 
da lei 4.831, de 26 de de-
zembro de 2013.

são quase 200 anos de his-
tória”, comentou o maes-
tro.
Marcos Roberto também 
fez questão de comentar 
que mesmo em um mo-
mento muito difícil fi-
nanceiramente a Euterpe 
se manteve em funciona-
mento. “Com certeza este 
momento delicado da eco-
nomia que atravessa o país 
afetou também a Corpora-
ção. Não é a primeira crise 
que atinge a Banda, mas 
como nas outras vezes a 
nossa banda continuou 
sua formação”, ressaltou 
Marcos. Após o evento 
foi oferecido o tradicional 
“Parabéns” para “soprar 
as velas” dos 192 anos da 
Corporação Musical Eu-
terpe. 

Ezequiel conquista
Jogos Escolares de
Inverno de Taubaté

Após um intervalo de 10 
anos, a EMEFM Professor 
José Ezequiel de Souza 
conquistou na última sex-
ta-feira, dia 24 de agosto,  
o troféu dos Jogos Escola-
res de Inverno de Taubaté.
A unidade da rede munici-
pal, que não vencia desde 
a primeira edição da com-
petição em 2007, terminou 
com 140 pontos somados 

e ultrapassou a pontuação 
de instituições particulares 
e da rede estadual de ensi-
no.
A conquista da 10ª edição 
dos jogos foi consolidada 
após os títulos nas moda-
lidades femininas de tênis 
de mesa, handebol, vôlei 
de areia e atletismo. No 
atletismo também houve 
vitória dos homens.

Os Jogos Escolares de In-
verno, que aconteceram 
entre os dias 8 e 24 de 
agosto, incluíram nesta 
edição a participação dos 
alunos da “E.M.E.E.E.I.F. 
Madre Cecília” nas moda-
lidades de futsal, atletismo 
e damas.
 A próxima competição 
será os Jogos Escolares da 
Primavera, entre os dias 4 
e 22 de setembro, com a 
participação de cerca de 
3.200 alunos de 40 escolas 
(particular, estadual e mu-
nicipal) de Taubaté.
As competições acontece-
rão nas áreas esportivas da 
cidade e serão disputadas 
as seguintes modalidades: 
atletismo, damas, xadrez, 
tênis de mesa, handebol, 
basquete, futsal e vôlei. 
Para este ano também ha-
verá a inclusão da modali-
dade do vôlei de areia nas 
categorias masculino e fe-
minino.

Atletas da Ginástica
Artística de Pinda são

destaque do final de semana

As atletas da Semelp (Se-
cretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba) que repre-
sentam a Ginástica Artísti-
ca participaram, no último 
sábado (26) da III Etapa 
Pré-infantil e Infantil – 

Liga Intermunicipal de Gi-
nástica Artística feminina, 
em Bragança Paulista.
Na categoria infantil, a 
atleta Maria Beatriz Bar-
bosa se classificou em 2° 
lugar na trave, 2° lugar no 
salto sobre a mesa, 4º lu-

gar nas paralelas e 5° lugar 
no individual geral.
Já na categoria pré-infantil 
a atleta Maria Julia Basi-
lio conquistou o 1° lugar 
na trave, 2° lugar no sal-
to, nas paralelas e no in-
dividual geral. A Gabriela 
Abdo se classificou em 1° 
lugar nas modalidades de 
salto, trave, solo e no indi-
vidual. Já Eduarda Vitor se 
classificou em 4° lugar no 
salto e a atleta Annita Pain 
conquistou o 2° lugar na 
trave, 3° lugar no salto, 5° 
lugar nas paralelas e 3° no 
individual geral.
As alunas da Semelp se 
destacaram na competição 
e conquistaram o 1° lugar 
na classificação por equi-
pes, sendo que 10 equipes 
participaram do evento.
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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.

Sebrae-SP está com
inscrições abertas para

capacitações sobre
formalização e gestão
financeira em Ubatuba

O Posto de Atendimento 
ao Empreendedor (PAE) 
de Ubatuba já está inscre-
vendo pessoas interessa-
das em participar de ofi-
cina e curso organizados 
pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebra-
e-SP).
“Começar bem – Formali-

zação” é o título da oficina 
gratuita que acontecerá no 
dia 6 de setembro. Entre 
os temas a serem aborda-
dos na oficina estão os be-
nefícios da legalização de 
seu negócio e qual o passo 
a passo a ser feito.
Já o curso “Gestão finan-
ceira na medida” aconte-
cerá nos dias 11, 12, 13, 

18 e 19 de setembro e tem 
carga horária total de 20 
horas. O curso aborda tó-
picos como controle de 
dinheiro, fluxo de caixa, 
planejamento de gastos 
e de investimentos, além 
de apresentar ferramentas 
para ajudar a simplificar 
essas tarefas. Neste caso, 
há um investimento de R$ 
260,00 (parcelados até 8 
vezes), que inclui também 
duas horas de consultoria 
individual por empresa 
participante.
PAE: mudança de endere-
ço e telefone: O PAE agora 
está localizado na avenida 
Dona Maria Alves, 850 
(em frente ao Paço Muni-
cipal), e o atendimento é 
feito tanto presencialmen-
te quanto por telefone das 
9 às 18 horas. O novo nú-
mero do PAE é (12) 3834-
3433 / 3834-3436.
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Escola Municipal promove 
valorização da cultura

popular em Pinda

No dia 22 de agosto, “Dia 
do Folclore” brasileiro, a 
Escola Municipal Dona 
Minica realizou uma fes-
ta temática para os alunos 
do período da manhã e da 
tarde.
Houve uma exposição 
com os trabalhos realiza-
dos pelos alunos, além de 
apresentações folclóricas, 

como teatro sobre os prin-
cipais personagens das 
lendas, danças de roda, 
parlendas e provérbios, 
entre outras brincadeiras 
típicas. As crianças pu-
deram prestigiar ainda a 
apresentação de capoeira 
realizada pela Equipe da 
Aula-Extra.
A professora corres-

ponsável pela Uni-
dade Escolar, Valéria  
Alves dos Santos, comen-
ta sobre a importância 
da realização do evento.  
“Eu parabenizo a todos 
pelo envolvimento, é 
muito importante valori-
zar nossa cultura popular 
e passar para as crianças 
essa tradição”, disse.

Caçapava conhece
funcionamento do

transporte escolar de Pinda

Na sexta-feira (18), a Se-
cretaria de Educação da 
Prefeitura Municipal de 
Caçapava enviou dois ser-
vidores, responsáveis pelo 
transporte escolar da cida-
de, para conhecer o Setor 
de Transporte Escolar de 
Pindamonhangaba, para 
ver como é desenvolvido o 
serviço e levar para Caça-
pava o maior conhecimen-
to o possível dessa política 
pública tão importante pra 
sociedade.
A gestora de transporte 
escolar de Caçapava, Sil-
mara Glória de Castro, 
esteve em um curso, com 
os responsáveis pelo setor 
de Pindamonhangaba em 
São Paulo, onde conheceu 
um pouco sobre o funcio-
namento do transporte es-
colar em Pinda e se inte-
ressou em conhecer como 
é realizado o trabalho 
na cidade e como Pinda 
conseguiu ser citada nes-
te mesmo curso, de nível 
nacional, ministrado pela 
Empresa IEM- Instituto de 
Estudos Municipais, como 
umas das cidades referên-
cias nessa política pública.
No mês de maio, a gesto-
ra de Caçapava já havia 
estado presente na cidade 

e participado de uma pa-
lestra de capacitação da 
Secretaria de Educação 
com os motoristas e moni-
tores da empresa Antunes 
e Antunes, prestadora do 
serviço na cidade. Naque-
la oportunidade, era o se-
gundo encontro do setor 
de transporte escolar com 
a empresa, já que a primei-
ra capacitação havia sido 
realizada no início do ano.
Dessa vez, a gestora Silma-
ra veio acompanhada pelo 
chefe de setor de transpor-
te de Caçapava, Alexandre 
Simplício, conheceram o 
setor, acompanharam todo 
o procedimento desde o 
pedido de inclusão dos 
pais, o procedimento para 
liberação, a fiscalização da 
quilometragem. Tiveram 
acessos a todas as plani-
lhas adotadas para os pro-
cedimentos, às normas e 
regras municipais e a todo 
o cuidado e fiscalização 
para pagamento das notas 
e prestação de contas ao 
Estado.
Eles também participaram 
de uma reunião entre o se-
tor de transporte escolar e 
o FUNDEB, em que foram 
esclarecidas várias dúvi-
das ao Fundo de Manuten-

ção e Desenvolvimento da 
Educação Básica sobre o 
transporte escolar.
No final desse dia de capa-
citação dos responsáveis 
pelo transporte escolar da 
Prefeitura de Caçapava, 
eles visitaram a garagem 
da empresa Antunes e An-
tunes, prestadora dos ser-
viços, onde conheceram a 
frota dos veículos, a estru-
tura da garagem e toda a 
logística do serviço presta-
do em Pindamonhangaba 
através dos sistemas tec-
nológicos da empresa, que 
garantem a transparência 
e eficácia na realização 
do serviço exigido pelo 
município. “É um orgulho 
para nossa cidade, para 
nosso departamento, ser 
reconhecido como cidade 
referência em um curso 
nacional sobre o transpor-
te escolar e também por 
poder servir de exemplo 
pra outras cidades da re-
gião, como Caçapava, em 
uma das políticas públicas 
mais importantes para a 
sociedade como transpor-
te escolar”, disse o diretor 
de Educação, responsável 
pelo Setor de Transporte 
Escolar, Carlos José Lau-
rindo Lemes.

Prefeitura de Ilhabela
realiza melhorias na quadra 
poliesportiva de escola no 

sul do arquipélago

Potim realiza a
1° Festa do Folclore

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Públicos, reali-
zará a entrega oficial das 
adequações realizadas na 
quadra poliesportiva da E. 
M. Prof.ª Anna Leite Ju-
lião Torres, localizada na 
região sul do município. 
As melhorias já estão na 
reta final de execução e a 
data prevista para a ceri-
mônia de entrega é dia 4 
de setembro, às 18h.
As adequações compreen-
dem serviços de ilumina-
ção elétrica, nova pintura 
e manutenções na infraes-

A Prefeitura Municipal de 
Potim junto à Diretoria de 
Educação, realiza nos dias 
1,2 e 3 de Setembro a 1° 
Festa do Folclore com o 
tema “Brasil, sua gente e 
seus costumes”. O even-
to acontecerá na Avenida 
Mário Covas ao lado do 
Raspadão. Entrada Franca.
Haverá apresentações es-
colares, shows, barracas 
com comidas típicas de 
cada região brasileira além 
de diversas brincadeiras. 
A Diretora de Educação 
Renata Teberga  diz que 
o objetivo do evento é de 
resgatar a cultura popu-
lar brasileira envolvendo 
todas as escolas da Rede 
Municipal de Educação e 
comunidade.

trutura da quadra e proxi-
midades.
Paulo César Mathias, se-
cretário de Serviços Pú-
blicos, explica que as re-
formas foram necessárias, 
pois as instalações do local 
estavam danificadas. “As-
sim como atendemos as de-
mandas e necessidades do 
município, desempenha-
mos as mesmas funções 
nas escolas que merecem 
todo o carinho e respeito.  
Ficamos felizes em poder 
proporcionar melhorias 
aos alunos, professores, 
gestores e população que 

O evento contará com a 
apresentação do grupo de 
dança da Melhor Idade de 
Potim, com a coreografia 
que foi exposta no Jogos 
Regionais do Idoso no iní-
cio deste mês em São Se-
bastião. Apresentação do 
grupo fará alusão aos 300 
anos do aparecimento de 
Nossa Senhora Aparecida 
no Rio Paraíba
A festa acontece das 18:30h 
às 23:30h, já no Domingo, 
o evento começa logo pela 
manhã às 11 horas como 
tradicional churrasco gaú-
cho. O ingresso para o 
famoso Espetão Gaúcho 
está disponível para ven-
da na prefeitura municipal 
na diretoria e nas escolas 
de toda a rede. De acordo 

reside nos entornos, que 
não mais sofrerão com as 
indisposições causadas pe-
las más condições da qua-
dra”, destaca o secretário.
Já o prefeito de Ilhabela, 
Márcio Tenório, finaliza 
enfatizando que os traba-
lhos prestados pela pasta 
são de extrema importân-
cia para a cidade. “São 
calçamentos, limpezas, re-
paros e manutenções que 
deixam a cidade com in-
fraestrutura adequada para 
que os cidadãos se sintam 
cada vez melhor atendi-
dos”, conclui.

com a prefeita Érica Soler 
a expectativa é que o even-
to  se torne tradição para 
Potim, pois reúne história 
e família. “É a primeira 
vez que realizamos e esta 
festa do folclore. Espe-
ramos que ela se torne a 
tradicional, pois envolve 
toda a cidade em uma cul-
tura que vai desde a nossa 
taboa até a região Sul por 
exemplo que vem trazer a 
sua gastronomia queremos 
que essa esta seja realizada 
todos os anos para que as 
pessoas possam ter  acesso 
a esse tipo de lazer, e por 
que não envolver toda a 
cultura brasileira” disse a 
prefeita.
Mais informações: (12) 
3112-1920
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Meninas do Vôlei Taubaté 
perdem, mas mantêm

liderança no campeonato

Organização da FLIT2017 
disponibiliza programação

completa do evento

Pindamonhangaba receberá 
mais de 16 mil kits gratuitos 

para a TV digital

Após uma sequência de 
dez vitórias consecuti-
vas, as meninas do Vôlei 
Taubaté, da categoria sub 
19, sofreram a segunda 
derrota no Campeonato 
Paulista, mas ainda man-
têm a liderança na compe-
tição.

A comissão organiza-
dora da Flit 2017 (Feira 
de Literatura Infantil de 
Taubaté) disponibiliza 
no site da Prefeitura de  
Taubaté e nas redes sociais 
a programação completa 
do evento que acontecerá 
do dia 11 a 17 de setem-
bro, na Avenida do Povo, 
e tem como temática “O 
Saci – Ética e Cidadania 
na Literatura Infantil”.
O público interessa-
do poderá conferir as 
atrações da Feira no 
www.taubate.sp.gov.br  
na página www.facebook.
com/feiradeliteraturain-

Famílias de Pindamonhan-
gaba e de outras 18 cidades 
da região que são inscritas 
em programas sociais do 
Governo Federal já podem 
verificar se estão partici-
pando da distribuição dos 
cerca de 170 mil kits gra-
tuitos com antena digital, 
conversor e controle re-
moto. Só para Pindamo-
nhangaba, serão entregues 
16.282 kits. A assinatura 
do termo de parceria com 
a Seja Digital foi realiza-
da na quinta-feira (24) no 
gabinete do prefeito Isael 
Domingues.
A população deve acessar 
o site sejadigital.com.br/
kit ou ligar gratuitamente 
para o número 147 com o 
NIS (Número de Identifi-
cação Social) em mãos e 
fazer o agendamento para 
retirada do kit. “Os kits se-

Desta vez a equipe foi der-
rotada por 3X1 diante do 
Sesi, em partida na cidade 
de Santo André, na última 
sexta-feira, dia 25 de agos-
to. O time, que é coman-
dado por André Bartelega, 
conta com um elenco pro-
missor e treina diariamen-

fantildetaubate/.
A Flit pretende consoli-
dar a cidade de Tauba-
té como a capital da  
Literatura Infantil.  A feira 
irá reunir diversas lingua-
gens artísticas para que a 
população da cidade e da 
região tenha oportunidade 
de se aproximar do livro e 
do hábito de leitura, valo-
rizando autores e acadêmi-
cos da região.
A estrutura da feira conta-
rá com stands de editoras, 
mesas de debates, ses-
sões de contação de his-
tórias, atrações artísticas 
(teatro, música e dança), 

rão entregues em local, dia 
e horário que as famílias 
vão escolher no momento 
do agendamento pelo site 
ou pelo telefone”, afirma 
Carla Reis, gerente regio-
nal da Seja Digital no Vale 
do Paraíba. “Já estamos 
trabalhando para que a in-
formação sobre o desliga-
mento do sinal analógico 
de TV chegue a toda po-
pulação e todos possam se 
preparar com antecedên-
cia, uma vez que o sinal 
digital já está disponível.”
Pindamonhangaba
No dia 29 de novembro de 
2017, o sinal analógico de 
televisão será desligado 
na cidade de Pindamo-
nhangaba e em mais 18 
municípios da região. A 
programação dos canais 
abertos de televisão será 
transmitida apenas pelo si-

te nas instalações do TCC 
(Taubaté Country Club). 
Nesta terça-feira, dia 29 
de agosto, as meninas do 
Taubaté recebem o Bra-
desco Osasco, em jogo a 
ser realizado às 19h no gi-
násio do TCC. A entrada é 
gratuita.

oficinas, apresentações 
de artistas locais, saraus. 
No âmbito educativo, a 
Flit tem como propos-
ta promover a interação 
com os educadores da 
rede pública municipal de  
ensino por meio da dis-
tribuição de materiais di-
dáticos e mediações que 
permitirão ao docente o 
preparo de atividades que 
sensibilizem o aluno. Du-
rante o evento serão rea-
lizadas atividades de for-
mação dos professores e 
orientações que propiciem 
a multiplicação do conteú-
do após a feira.

nal digital. Para continuar 
assistindo aos programas, 
todas as residências preci-
sam ter uma antena digital 
e um aparelho de televisão 
preparado para receber o 
sinal digital.
A Seja Digital é a entida-
de não governamental e 
sem fins lucrativos res-
ponsável por operaciona-
lizar a migração do sinal 
analógico para digital da 
televisão aberta no Bra-
sil. A entidade tem como 
parte de suas atribuições 
distribuir kits gratuitos 
para a população cadas-
trada em Programas So-
ciais do Governo Federal.  
A Seja Digital utiliza cam-
panhas de comunicação 
para informar o público 
para que entrem em con-
tato e agendem a retirada 
dos equipamentos.

Ciclistas de Pinda
participam do Desafio

Rural de Mountain Bike

No último domingo (27), 
os ciclistas que represen-
tam Pinda com o apoio da 
Semelp (Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e La-

zer de Pindamonhangaba) 
participaram do Desafio 
Rural de Mountain Bike, 
em Campos do Jordão.
Esta foi a 3° etapa do de-

safio, que ocorreu tam-
bém em Guararema/SP 
e Nazaré Paulista/SP. Os 
atletas de Pinda conquis-
taram boas classificações 
como: Jauro e Téo, 2° lu-
gar na modalidade dupla 
pró; Aloísio 3° lugar Sport 
sub 35; Luciano 1° lugar 
Sport sub 45; Paulinho 2° 
lugar Sport sub 45; Pâ-
mella 1° lugar Sport sub 
35 e Amanda 5° lugar na 
mesma categoria.
A próxima etapa será em 
Mariporã/SP, dia 26 de 
novembro. Será realizada 
também uma prova extra 
em Guararema, a Ultrama-
ratona será nos dias 9 e 10 
de dezembro.

Equipe de obras continua
com os serviços de melhoria

nas estradas
rurais de Caçapava

A recuperação e manu-
tenção de vias rurais é 
trabalho constante da 
Secretaria de Obras e 
Serviços Municipais.  
Nos últimos dias, as es-
tradas municipais do Ma-
rambaia e Tenente Couto 
receberam serviços de 
manutenção. Entre os tra-

balhos, serviços de abau-
lamento, limpeza dos ma-
tos e das valas laterias e 
aterramento de um buraco 
foram destaques das obras 
realizadas pela equipe.
A limpeza das va-
las permite o escoa-
mento da água, assim,  
o serviço de terraplanagem 

tem maior durabilidade 
evitando que as chuvas de-
teriorem o leito da estrada. 
A conservação das es-
tradas rurais é um tra-
balho constante da  
Prefeitura de Caçapava que 
garante o livre-trânsito para  
produtores, moradores e 
visitantes do local.

Prefeitura de Ilhabela
divulga lista pós-recurso de

contemplados com
bolsa de estudos

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria da 
Educação, aprovou uma 
nova lista dos contempla-
dos com a bolsa de estudos 
pós-recurso.
A respectiva lista é refe-
rente aos alunos que tive-
ram o processo indeferido 

e que entraram com re-
curso no prazo estipulado 
de 15 dias. Após análise 
realizada pelo Conselho 
Municipal de Educação e 
autorizada pelo prefeito 
Márcio Tenório, o benefí-
cio de concessão de bolsa 
aos respectivos alunos foi 

deferido. Ao todo, foram 
11 alunos beneficiados 
em diversos cursos, como 
administração, medicina, 
pedagogia, direito, técnico 
em enfermagem, educa-
ção física, nutrição, entre 
outros. Mais Informações: 
www.ilhabela.sp.gov.br


