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A GAzetA dos Municípios

Camila Farani faz palestra gratuita para
empreendedores do Vale

Mulher de uma história surpreendente de sucesso, ela é um dos tubarões do Shark Tank Brasil e vai apresentar o R-Evolution, no próximo dia 7 
de agosto, em Taubaté

BRZ Content – A primei-
ra grande investidora anjo 
do Brasil, Camila Farani, 
apresenta no próximo dia 
7 de agosto, em Taubaté, 

o R-Evolution, evento vol-
tado ao futuro do varejo 
promovido pelo Talks Clu-
be de Treinamento.  Com 
muita energia e humor, ela 

traz aos empreendedores 
da região grandes dicas 
de gestão de negócios, li-
derança e inovação. No 
palco, ela estará ao lado 

de Bruno Rocha, um dos 
maiores especialistas em 
varejo do país. 
O R-Evolution é aberto ao 
público, mas quem estiver 
interessado precisa se ca-
dastrar nos canais digitais 
da Talks, porque as vagas 
são limitadas. 
Esta é uma oportunidade 
para conhecer uma verda-
deira empreendedora em 
série.  Camila começou 
a fazer negócios aos 18 
anos, em uma loja de ca-
fés da família. Hoje, lidera 
o Mulheres Investidoras 
Anjo, grupo de incentivo 
a mulheres empreendedo-
ras.   Entre 2016 e 2018, 
presidiu o Gávea Angels, 
um dos primeiros grupos 
de investimento anjo do 
Brasil.  Recentemente, 
Camila fundou também a 

butique de investimentos 
G2 Capital, para continu-
ar apostando em start-ups 
de tecnologia.  Fred Rocha 
é especialista em varejo e 
consumo, foi o mais con-
tratado palestrante de va-
rejo do Brasil em 2017.  
Ele é pioneiro do E-Com-
merce no Brasil e líder de 
tecnologia para vendas 
online.   O R-Evolution é 
um evento voltado para o 
varejo e tem o objetivo de 
compartilhar conhecimen-
tos e ajudar varejistas que 
atuam em todos os ramos. 
Este evento está sendo 
promovido pelo Talks 
Clube de Treinamento. 
Sobre o Talks Clube Trei-
namentos  Criado por Den-
nis Penna e Camila Farani, 
o TALKS é um Clube de 
Treinamento dedicado a   

capacitar gestores e equi-
pes, ajudando-os a poten-
cializarem seus resultados. 
Serviços 
Evento: R-Evolution – O 
futuro do varejo  
Data: Terça-feira - 07 de 
agosto de 2018 - Hora: 
19h30 
Local:  
Tangaroa Hall · Taubaté 
- Entrada gratuita: vagas 
limitadas
Credenciamento para a 
imprensa 
BRZ Content – Conteúdos 
Estratégicos 
Datas disponíveis para en-
trevistas com os palestran-
tes: 6 e 7 de agosto 
Contato: 
imprensa@brzcontent.
com.br 
Letícia Maciel: (12) 99675 
2025

Prefeitura de Pindamonhangaba
inaugura escola municipal

e Cmei no Bem Viver

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugura, nesta 
sexta-feira (3), às 11h30, 
a escola municipal e o 
Cmei (Centro Municipal 
de Educação Infantil) do 
Bem Viver. 
A cerimônia será realizada 
na escola e contará com 
apresentações musicais, 
além da presença de au-
toridades e familiares dos 
homenageados.
O Centro Municipal de 
Educação Infantil recebeu 
a denominação de Profes-
sora Ruth Dóris Lemos. 
Formada em teologia 
pelo Instituto Bíblico dos 
Grande Lagos e Minis-
tra do Evangelho do Dis-
trito Norte do Estado da 
Califórnia, nos Estados 
Unidos, era casada com 
João Kolenda Lemos, com 

quem veio para o Brasil 
em 1951.
O casal Kolenda fundou, 
em 15 de outubro de 1958, 
o Instituto Bíblico das As-
sembléias de Deus, mais 
conhecido como IBAD, 
em Pindamonhangaba. 
Nos primeiros anos de 
existência, Ruth Dóris Le-
mos dava aulas de inglês 
para ajudar a sustentar o 
seminário. 
Faleceu em 23 de outubro 
de 2009, um ano depois do 
IBAD completar cinquen-
ta anos (jubileu de ouro).
A Escola Municipal re-
cebeu a denominação de 
Professor “João Kolenda 
Lemos”. Nascido em 18 de 
dezembro de 1922,  natu-
ral do estado do Rio Gran-
de do Sul, João Kolenda 
Lemos foi enviado para o 

seminário de teologia das 
Assembléias de Deus em 
Springfield – Estado de 
Missouri – Estados Uni-
dos e em um dos períodos 
de suas férias conheceu a 
jovem Ruth Dóris. 
Se casaram em outubro de 
1950.  
Em 1951, após João Ko-
lenda concluir os estudos 
no seminário, o casal Ko-
lenda veio para o Brasil e 
fundou o IBAD. Desde a 
fundação da instituição, 
João Kolenda lecionou  
ininterruptamente ao lon-
gos de 50 anos, ensinando 
jovens. Faleceu em 28 de 
dezembro de 2012. 
O professor João Kolenda 
é considerado um dos pio-
neiros na área de Educa-
ção Teológica das Assem-
bléias de Deus no Brasil.

Projeto Bombeiro Educador promove 
aula inaugural na Emef Antonia

Antunes Arouca em Caraguatatuba

Nesta quarta-feira (01/08), 
alunos dos 8º anos A,B,C e 
D da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental An-
tonia Antunes Arouca, em 
Caraguatatuba, tiveram as 
aulas inaugurais do Pro-
jeto Bombeiro Educador, 
voltado aos estudantes das 
escolas municipais, que 
tem como foco estimular 
aos alunos à prática de 
princípios éticos e à pre-
venção de acidentes.
O trabalho, fruto de uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Caraguatatuba, Corpo 
de Bombeiros e a Funda-
ção de Apoio ao Corpo de 
Bombeiros (Fundabom), 
atenderá pelo menos 1.150 
crianças que estão matri-
culadas em 10 escolas no 
8º ano do Ensino Funda-
mental II dentro do prazo 
de três meses.
O prefeito Aguilar Junior 
esteve presente às primei-
ras aulas para conversar 
diretamente com os estu-
dantes envolvidos, acom-
panhado do presidente da 
Câmara Municipal de Ca-

raguatatuba, Renato Leite 
Carrijo de Aguilar (Tato 
Aguilar), do vereador João 
Silva de Paula Ferreira (De 
Paula) e representantes do 
Corpo de Bombeiros.
“Vocês hoje têm a felici-
dade de receber a primeira 
aula do Projeto Bombeiro 
Educador, que passará a 
vocês princípios de pri-
meiros socorros, noções 
de ética e cidadania que 
serão de muita valia à vida 
de vocês. Alunos do 8º 
ano das escolas munici-
pais envolvidas no proje-
to receberão uma semana 
de instruções, por meio 
de monitores do Corpo 
de Bombeiros”, afirmou 
Aguilar Junior nas salas 
que receberam as primei-
ras aulas.
Glenda Almeida de Oli-
veira, de 13 anos, do 8º D, 
aprovou a iniciativa e ficou 
muito feliz com a presen-
ça do prefeito em sala de 
aula. “A minha sala gostou 
bastante. Quando soube-
mos que o prefeito viria e 
que nós seríamos a primei-

ra sala a receber o projeto, 
ficamos muito ansiosos. 
Achei interessante o pre-
feito sair de seu gabinete 
para vir até nós somente 
para conversar. 
Isso é sinal de que ele, 
realmente, se importa e 
achei isso muito bacana”, 
avaliou a estudante.
O coordenador da Funda-
bom, coronel Saint Clair, 
explica que cada 8º ano 
das escolas municipais 
terão três aulas em cinco 
dias, divididas em cinco 
temáticas com foco na pre-
venção: 
Pronto Socorrismo, Pre-
venção de Acidentes 
Domésticos, Noções de 
Salvamento, Cidadania 
e Ética e Preservação do 
Meio Ambiente.
“Teremos uma média de 
12 instrutores que minis-
trarão as aulas junto a es-
tas turmas em duplas com 
foco no ensino preventivo; 
para que cada criança seja 
um multiplicador em seus 
lares”, destaca o coorde-
nador.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

Qual a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas di-
ferenças entre esses tipos de alimentos.   Verduras: A palavra verdura re-
presenta um termo genético para designar alimentos verdes, como folhas, 
entre elas: coentro, alface, couve, etc. Também fazem parte deste grupo a 
acelga, o agrião, o almeirão, a chicória, a escarola, o espinafre, o repolho, 
a rúcula, a salsa, o salsão e muitos outros alimentos nutritivos. As verdu-
ras são muito utilizadas em saladas ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de ali-
mentos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o 
feijão, a ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse 
grupo são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e os legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem 
ser chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo 
familiar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente 
importantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas 
e sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. 
Estima-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Es-
tes alimentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, 
cálcio, ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são: aspargo, 
tomate, couve-flor, brócolis, etc.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele quises-
se fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é saber que você 
está bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presente 
para viver. Por isso, comemore este novo dia e agradeça. A partir de agora 
você retoma o contato com a magia de fazer parte da raça humana. Viva 
este evento como algo fantástico. Afinal, você também é um milagre da 
natureza. Cada manhã faz a oportunidade de sintonia com o Universo 
através de múltiplos canais de percepção. Enquanto você ainda está no si-
lêncio, na intimidade dos seus pensamentos, nos devaneios do espírito da 
rotina de mais um despertar, a vida se revela. Emocione-se com os fenô-
menos da natureza: a chuva, o vento, as nuvens, os trovões, os primeiros 
raios do Sol que estão começando a colorir o Céu e principalmente, emo-
cione-se porque você faz parte desse espetáculo. Esperamos demais para 
fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de cada 
vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida 
fosse curta, agimos como se estivéssemos à nossa disposição um estoque 
inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer palavras de perdão 
que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser expulsos, 
para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Espera-
mos demais para ser generosos, deixando que demora diminua a alegria 
de dar espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nossos filhos 
pequenos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos, 
quão depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para 
dar carinho aos nossos pais, irmãos e amigos, quem sabe quão logo será 
tarde demais. Esperamos demais para enunciar as preces que estão es-
perando para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas que estão 
esperando para serem cumpridas, para demonstrar o amor que talvez não 
seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando 
a vida tem um papel para desempenharmos no palco. Deus também está 
esperando nós pararmos de esperar.
Esperando nós começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia 
e esta vida nos foram dados

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem sem propósito é como um navio sem rumo.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.

Serrinha que liga os bairros Olaria e 
Casa Branca à Massaguaçu já está 

iluminada em Caraguatatuba
Acionando o comando em 
um notebook, o prefeito 
de Caraguatatuba, Aguilar 
Junior, inaugurou ontem 
(01/08), às 18h30, a ilumi-
nação da estrada no trecho 
de serra do Massaguaçu, 
que passa pelos bairros 
Casa Branca, Olaria, Je-
tuba e Capricórnio, na re-
gião Norte da cidade.
A cerimônia foi realizada 
nas proximidades da Fa-
culdade Módulo, na Av. 
Presidente Castelo Bran-
co (SP-55) e contou com 
a presença de secretários 
municipais, vereadores 
e representantes da Con-
cessionária Caraguá Luz, 
parceira da Prefeitura na 
realização do projeto.
Foram entregues 109 pos-
tes de 12 metros de altura, 
com 116 luminárias de led 
com potência de 143W 
cada, no trecho de 2,8 km. 
A empresa EDP fez a liga-

ção da energia no local.
O investimento da Prefei-
tura foi de R$ 150 mil e o 
trabalho de instalação foi 
realizado por uma equipe 
de 15 pessoas, sendo 10 
agentes operacionais, três 
técnicos em elétrica e dois 
engenheiros eletricistas, 
com o apoio de dois cami-
nhões com cesto aéreo e 
um caminhão munck.
Durante o evento, o dire-
tor da Caraguá Luz, Pedro 
Vicente Iacovino, falou 
sobre a alegria de entregar 
essa benfeitoria. “Em três 
anos de contrato de con-
cessão com a Prefeitura de 
Caraguatatuba, a cidade já 
é uma referência em ilu-
minação. Mais de 30 mu-
nicípios já visitaram Ca-
raguatatuba para conhecer 
nosso projeto”.
Segundo Pedro Vicente, a 
empresa já instalou 1700 
novos pontos de luz em 

bairros que estavam no 
escuro e vem instalando 
150 luminárias por dia, em 
toda a cidade. 
Ainda segundo Pedro Vi-
cente, a meta da empresa 
é de instalar, até o final de 
outubro, 20.700 luminá-
rias led. “Esse trabalho é 
motivo de muito orgulho 
para nós, que estamos en-
volvidos”.
O prefeito Aguilar Junior 
lembrou que a iluminação 
da Serrinha é uma luta de 
muitos anos. “Até a Câma-
ra esteve envolvida nessa 
luta”, lembrou ele. “Mas, 
felizmente, estamos aqui 
entregando o resultado 
desse trabalho. Segurança 
é uma responsabilidade do 
Estado, mas também fa-
zemos nossa parte e a ilu-
minação da Serrinha, com 
certeza, significa muito 
mais segurança para a po-
pulação”.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-24, FLS. nº 273, Termo nº 6814
Faço saber que pretendem se casar LUIZ FELIPE RODRIGUES DOS SAN-
TOS FERNANDES e LUANA PARANHOS DOS SANTOS SANT’ANA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 
3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 6 de 
setembro de 1993, de profissão açougueiro, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Avenida Audrá, nº 1001, Centro, Tremembé/SP, filho de DERCI 
LAZARINI FERNANDES, de 53 anos, nascido na data de 8 de novembro de 
1964, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de 
HELIANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS, de 41 anos, nascida na 
data de 27 de janeiro de 1977, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Itajuba/MG. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 30 de novembro de 
1997, de profissão engenheira agrônoma, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada na Estrada Onze, nº 2500, Assentamento Conquista, Tremembé/SP, 
filha de SILVIO SANT’ANA, de 44 anos, nascido na data de 25 de junho de 
1974, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Alexandrita/MG e 
de LEILA PARANHOS DOS SANTOS SANT’ANA, de 41 anos, nascida na 
data de 21 de maio de 1977, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de São Paulo/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. 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 068/2018 - TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 005/2018 - EDITAL Nº 040/2018 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO 
FRONTAL, TROCA DE TELHADO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DA 
ESCOLA JUDITH SIQUEIRA WEBER E SERVIÇOS DE PINTURA INTER-
NA E EXTERNA DA ESCOLA GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. A Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada pela 
da Portaria nº 083/2018, através de seu Presidente, torna público e para 
conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão reservada, datada 
de 02 de agosto de 2018, após exame da documentação de habilitação 
apresentada, foi proferido o seguinte julgamento: EMPRESAS HABILITA-
DAS: FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI; 
CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI SJCAMPOS LTDA; EMC 
ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONST. LTDA. EMPRESAS INABILI-
TADAS: LILIAN DE L. PEDREIRA EPP; MARCONDES DE LIMA
ENGENHARIA EIRELI EPP; CONSTRUTORA EMA DO VALE. Fica aberto 
o prazo recursal. Potim, 02 de agosto de 2018. André Luís Soares de Oli-
veira - Presidente da Comissão de Licitações.

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Produção 
(Para Pessoa com Defi-
ciência)
Corretor de Imóveis
Professor de Educação 
Física

Endereço: Piso superior 
da Rodoviária Velha
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Reparos na iluminação da Praça
Diógenes Ribeiro em Caraguatatuba

aumentam a segurança no local

A pedido da Prefeitura de 
Caraguatatuba, a Conces-
sionária Caraguá Luz pro-
videnciou reparos no siste-
ma de iluminação das ruas 
no entorno da Praça Dió-
genes Ribeiro de Lima, no 
centro da cidade.
A solicitação partiu das 
Secretarias de Obras e de 
Mobilidade Urbana e Pro-
teção ao Cidadão. 
Parte da fiação do sistema 

elétrico havia sofrido da-
nos pela ação de vândalos 
e a região ficou a ilumina-
ção prejudicada.
A manutenção foi                     
realizada durante esta                 
semana, com a reposição 
de fios elétricos, o que 
tornou a dar ao local a ilu-
minação necessária para 
aumentar a segurança na 
praça.
Os secretários Lean-

dro Borella (Obras) e                
Campos Júnios (Mobilida-
de            Urbana e Proteção 
ao      Cidadão) agradece-
ram à Caraguá Luz pelo 
pronto atendimento. 
Campos Júnior destaca 
que o trabalho realizado 
pela Concessionária é um 
importante complemento 
das ações da Prefeitura no 
sentido de implantar mais 
segurança na cidade.

Flit 2018 traz o mundo da menina do 
nariz arrebitado para Avenida do Povo

Trechos do centro de Taubaté e do 
Barreiro funcionam com meia-pista 

para obras de fresagem

O personagem principal 
da Feira de Literatura de 
Taubaté – Flit deste ano é 
a Narizinho, com o tema 
“Reinações na Terra de Lo-
bato”. O universo lúdico e 
feminino da menina Lúcia, 
apelidada de Narizinho, 
será levado para a Avenida 
do Povo na edição 2018 da 
Flit, que acontece de 17 a 
23 de setembro.
O tema está sendo aborda-
do desde o início do ano 
nas escolas municipais 
e será o eixo central das 
apresentações da feira.
A Flit contará com a pre-
sença das principais edito-
ras do país, que vão apre-
sentar milhares de títulos 
infantojuvenil. A praça de 
alimentação com os mais 

Nesta quinta-feira, 2 de 
agosto, a Secretaria de 
Mobilidade Urbana de 
Taubaté promove interdi-
ções parciais em dois pon-
tos para obras de fresagem 
do pavimento asfáltico.
A primeira interdição 
acontece pela manhã, a 
partir das 7h30, em trecho 
da rua XV de Novembro 
entre a rua Chiquinha de 
Mattos e a rua Jacques 
Félix. A segunda interdi-
ção está prevista para o 
período da tarde, das 14h 
às 16h, na avenida Assis 
Chateaubriand (sentido 
Centro), no trecho próxi-
mo à Taubaté Veículos.
As duas vias funcionarão 
em meia pista, com sinali-
zação e agentes de trânsito 
orientando os desvios.
As obras de revitalização 
viária da região central, 
iniciadas em agosto de 
2017, fazem parte do Pro-
grama Pró Transporte, fi-
nanciado pela Caixa Eco-
nômica Federal no valor 
de R$3.553.700,11  e pela 
Prefeitura de Taubaté no 
valor de R$1.635.086,53 
em contrapartida. O pro-

diversos e saborosos foo-
dtrucks também está con-
firmada.
MUNDO NERD E GEEK 
– Já pensou tirar a Nari-
zinho do Sítio do Picapau 
Amarelo e levá-la para 
aventuras dentro de um 
videogame ou aprender a 
desenhar seus personagens 
favoritos do Sitio do Pica-
pau Amarelo?
Isso vai ser possível no es-
paço Nerd/Geek que a Flit 
vai oferecer este ano.
Além das contações de 
história, teatro, palestras 
e shows, as escolas Imago 
– Academia de Arte e De-
sign e SuperGeeks, estarão 
com um stand no local ofe-
recendo várias atividades.
Para quem gosta de dese-

jeto contempla a recons-
trução de cerca de 21mil 
m² de calçadas, com novas 
guias e sarjetas, piso tátil 
de alerta e rebaixamento 
de guias para acessibi-
lidade. As vias também 
recebem novo recapea-
mento do pavimento e si-
nalização viária. Além dis-
so, serão implantados 200 
dispositivos sonoros para 
travessia de pedestres nos 
cruzamentos.
As vias contempladas na 
primeira etapa são: rua 
Jacques Felix e rua Ma-
riano Moreira, rua Bispo 
Rodovalho e rua Chiqui-
nha de Matos, rua Conse-
lheiro Moreira de Barros 
e rua Carneiro de Souza, 
rua XV de Novembro, rua 
Anízio Ortiz Monteiro, 
rua Barão da Pedra Negra, 
rua Dr. Jorge Winther, rua 
Francisco de Barros e tra-
vessa Vera Cruz.
Já as obras do Barreiro 
fazem parte do programa 
Acelera Taubaté, que con-
templa o recapeamento de 
mais de 141,5 quilôme-
tros de ruas, obras de am-
pliação do sistema viário, 

nhar, a Imago irá ministrar 
oficinas de: desenho Pixel 
Art; quadrinhos; mangá; 
criação de Cosplay; mode-
lagem; criação de perso-
nagem; e concept persona-
gens Monteiro Lobato.
Já para os fãs de progra-
mação e jogos a SuperGe-
eks irá ministrar oficinas 
de: criação de jogos 2D; 
robótica e programação no 
Minecraft. Além de tudo 
isso, no dia 22 de setembro 
(quinta-feira), às 18h, será 
realizado um concurso de 
Cosplay que vai transfor-
mar a área coberta da Ave-
nida do Povo num grande 
palco dos principais heróis 
e vilões dos filmes e dese-
nhos animados do univer-
so infantojuvenil.

recomposição de trechos 
danificados e instalação 
de sistemas de drenagem 
e contenção de enchentes.
A ampliação do sistema 
viário do Barreiro segue 
em andamento, com servi-
ços de drenagem, implan-
tação de galerias de águas 
pluviais, substituição de 
guias e sarjetas, bocas de 
lobo e construção de cal-
çadas no trecho inicial de 
2,2km, compreendido en-
tre a Avenida Dom Pedro I 
e a Avenida Euzira Tavares 
Matos. Em dezembro do 
ano passado as ordens de 
serviço para as empresas 
vencedoras das licitações 
começaram a ser emitidas. 
O financiamento interna-
cional no valor de US$ 
60 milhões para o Acelera 
Taubaté foi assinado em 
Brasília no dia 1º de de-
zembro. O contrato prevê 
a melhoria das condições 
de acesso ao transporte 
público e ao fluxo do trá-
fego urbano, por meio de 
infraestrutura viária, mo-
bilidade urbana, segurança 
pública e conservação de 
áreas verdes.

Secretaria de Educação cria equipe 
para estudo da Base Nacional
Comum Curricular em Taubaté

A Secretaria de Educação 
de Taubaté instituiu uma 
equipe técnica para estu-
do, implementação, ava-
liação e revisão da Base 
Nacional Comum Curri-
cular – BNCC.
A equipe é constituída por 
16 pessoas entre professo-
res da rede municipal de 
ensino e por servidores da 
equipe de coordenação da 
secretaria.
A formação tem como ob-
jetivo elaborar e executar 
o desenvolvimento das 
propostas curriculares, 
além de definir seus pla-
nos de trabalho de forma 
coerente com as propostas 
pedagógicas da rede muni-

cipal de ensino. A BNCC 
é um documento que defi-
ne quais são os objetivos 
que os educadores devem 
levar em conta na hora de 
elaborar o currículo dos 
ensinos infantil, funda-
mental e médio. 
São as habilidades míni-
mas que os alunos devem 
desenvolver durante seu 
percurso na escola.
Entre as tarefas a serem 
desenvolvidas pela equipe 
estão acompanhar e exe-
cutar o processo de ela-
boração, implementação e 
avaliação da política mu-
nicipal; propor diretrizes 
para elaboração da pro-
posta curricular, com base 

em critérios técnicos, ob-
jetivos e pedagógicos do 
currículo da rede munici-
pal; acompanhar e avaliar 
os impactos da implemen-
tação da BNCC, no âmbito 
da secretaria por um ano; 
identificar oportunidades 
de melhoria na execução 
da BNCC; oferecer forma-
ção continuada aos profes-
sores municipais e a rees-
truturação do currículo da 
rede com base na BNCC.
Demais professores pode-
rão ser convidados a parti-
ciparem das discussões em 
encontros às quartas-fei-
ras, em Horário de Traba-
lho Pedagógico Coletivo 
– HTPC
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Oficina de balé em Caçapava 
ainda tem vagas disponíveis

Campanha de vacinação contra
sarampo e poliomielite inicia

sábado (4) em Caçapava

Lançamentos da semana

A oficina de balé para 
crianças de 6 a 12 anos do 
Projeto + Cultura, realiza-
do pela Prefeitura de Ca-
çapava por meio da Secre-
taria de Cultura, Esportes 
e Lazer, ainda tem vagas 
disponíveis. As atividades 
acontecem às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
9h15 às 11h15 e das 15h às 
17h, no Centro Educacio-
nal, Cultural e Esportivo 
José Francisco Natali.
As aulas são gratuitas e co-

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secreta-
ria de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica, realizará 
no período de 4 a 31 de 
agosto de 2018, a Campa-
nha de Vacinação contra a 
Poliomielite e o Sarampo, 
tendo como dias D de mo-
bilização 4 e 18 de agosto. 
O objetivo é vacinar con-
tra poliomielite e sarampo 
crianças a partir de um ano 
até menores de cinco anos 
de idade, contribuindo 
para a redução do risco de 
reintrodução do poliovírus 
selvagem, sarampo e rubé-
ola.
O sarampo é uma doença 
infecciosa aguda, de na-
tureza viral, grave, trans-
mitida pela fala, tosse e 

ordenadas pela professora 
Marian Guimarães. Para 
participar, basta procurar a 
professora, no horário das 
aulas. 
De acordo com especialis-
tas, a dança favorece o de-
senvolvimento integral da 
criança, ajuda a desenvol-
ver a consciência corporal, 
a coordenação motora e 
estimula a capacidade ar-
tística e criativa do corpo. 
O Projeto + Cultura é re-
alizado em diversos espa-

espirro, e extremamente 
contagiosa, mas que pode 
ser prevenida pela vaci-
na. Já a poliomielite, mais 
conhecida como paralisia 
infantil, se contraída, pode 
causar sequelas perma-
nentes, insuficiência respi-
ratória e, em alguns casos, 
levar à morte. 
A população de crianças 
no município é de na fai-
xa para receber a vaci-
na é de 4.564 crianças. É 
necessário que os pais ou 
responsáveis compareçam 
às unidades com a carteira 
de vacinação para avalia-
ção da situação vacinal e 
aplicação da vacina. Fun-
cionarão as unidades: De 
segunda a sexta-feira das 8 
às 11h e das 13 às 16h

ços de Caçapava. 
O objetivo é levar ativi-
dades culturais e de lazer 
à população, descentrali-
zando a oferta de ações de 
fomento às artes no muni-
cípio.
Vagas disponíveis na ofici-
na de balé – local: Centro 
Educacional, Cultural e 
Esportivo José Francisco 
Natali – Av. Dr. José de 
Moura Resende, 475, Vera 
Cruz. Informações: Tel. 
(12) 3652-9222.

UBS CENTRO DE SAÚ-
DE 
PSF JARDIM CAÇAPA-
VA
PSF VILA PARAISO
PSF JARDIM RAFAEL
PSF PINUS DO IRI-
GUASSU
PSF CAÇAPAVA VELHA 
PSF PIEDADE
Nos sábados, dias 04 e 18 
de Agosto (DIA D) das 8 
às 17h
UBS CENTRO DE SAÚ-
DE
PSF JARDIM CAÇAPA-
VA
PSF VILA PARAÍSO
PSF JARDIM RAFAEL
PSF PINUS DO IRI-
GUASSU
PSF CAÇAPAVA VELHA 
PSF PIEDADE


