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A GAzetA dos Municípios

Handebol Taubaté vence 
Uberaba na terceira

rodada da Liga Nacional

Fêgo Camargo abre
inscrições para processo 

seletivo 2019

Ideb mostra avanços na 
Educação em Taubaté

Meninas do Taubaté garantem inédita
classificação para semifinais do Paulista

Levantamento do Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) 
de 2017 mostra a evolu-
ção do ensino municipal 
de Taubaté e a conquista 
da meta estabelecida pelo 
Ministério da Educação 
para os anos iniciais.
De acordo com o levanta-
mento, os 1.624 alunos do 
5º ano do município atin-
giram a meta projetada, 
de 6,4 pontos. O aumen-
to em 10 anos foi de 1,2 
ponto. Taubaté obteve 5,2 
em 2007, chegou a 5,4 em 
2009,  e 2011, passou a 5,6 
em 2013 e atingiu 5,8 em 
2015.
Este aumento gradativo 
é reflexo do trabalho de-
senvolvido pela Secretaria 
de Educação de Taubaté, 
principalmente nos anos 
iniciais. Na Educação In-
fantil foi realizada uma 
grande mudança, incluin-
do diversos projetos no 
currículo escolar. Além 
disso, a Prefeitura de 

No último domingo, 2 de 
setembro, o time SEEL/
AD/EC Taubaté derrotou a 
Ferroviária de Araraquara 
no estádio do Joaquinzão 
pelo placar de 1×0 e fez 
história no futebol femini-
no taubateano, garantindo 
a vaga inédita para a dis-
puta da semifinal do Cam-
peonato Paulista.
Precisando da vitória, o 
time visitante partiu para o 

O Handebol Taubaté/FAB/
Unitau venceu na última 
sexta-feira, 31 de agosto, a 
equipe UNIMED/FUNEL/
ACEVALE/UBERABA. 
Em jogo válido pela ter-
ceira rodada da Liga Na-
cional, o time taubateano 
venceu por 46 a 26 o time 
uberabense, em um total 
de 1h20 de jogo.
O time taubateano deu 
continuidade à boa sequ-
ência de jogo e se mante-
ve invicto no campeonato 
nacional. Nas quatro pri-
meiras partidas, o Han-
debol Taubaté/FAB/Uni-
tau passou pelos times 
MRV/UNICESUMAR/
PAIQUERE FM/UNI-
MED LONDRINA, SÃO 
CAETANO HANDE-
BOL, UNIMED/FUNEL/
ACEVALE/UBERABA e 

De 24 a 28 de setembro 
de 2018 estão abertas as 
inscrições para o Processo 
Seletivo da Escola Mu-
nicipal de Artes Maestro 
Fêgo Camargo. A seleção 
é para a oferta de vagas 
de cursos gratuitos para os 
moradores de Taubaté.
Estão disponíveis 493 va-
gas em cursos nas áreas de 
Artes Visuais, Dança, Ins-
trumento Musical, Canto e 
Teatro. 

Taubaté se empenha em 
fomentar o Ensino Inte-
gral. Hoje são cerca de 20 
mil alunos que desenvol-
vem diversas atividades 
culturais, artísticas e es-
portivas, além de reforço 
de português e matemática 
no contraturno das aulas.
Estas mudanças podem ser 
vistas também na evolução 
do Ideb observado para 
o 9º ano.  O indicador de 
2017 mostra que os 1.371 
estudantes atingiram 5,3.  
Para este segmento, o de-
safio ainda é atingir a meta 
estabelecida pelo governo 
federal, que para 2017 foi 
de 5,9.
E pela primeira vez o Ideb 
mostra o indicador rela-
cionado ao ensino médio 
da rede municipal, que 
atingiu marca de 5,7 e su-
perou os indicadores do 
Estado de São Paulo. Para 
2017 não houve projeção 
de meta em Taubaté. No 
Estado, por exemplo, o 
indicador para o ensino 

ataque, mas não conseguiu 
ultrapassar o sistema de-
fensivo do Taubaté. Apos-
tando nos contra-ataques, 
as taubateanas chegaram 
a vitória já nos minutos 
finais da partida. Aos 41 
do segundo tempo, a la-
teral-esquerda Thalita foi 
à linha de fundo e cruzou 
para área. Mylena Carioca 
aproveitou o rebote da go-
leira para anotar o gol que 

FEAC/Franca.
O técnico Marcus Tatá 
colocou em quadra a for-
mação inicial com Rick, 
Cleber, Valadão, Denys, 
Thiago, Lucas e Vinícius. 
No primeiro tempo do 
jogo, o Handebol Tauba-
té/FAB/Unitau conseguiu 
abrir uma boa vantagem 
no placar e encerrou a eta-
pa vencendo, Handebol 
Taubaté/FAB/Unitau 23 
X 13 UNIMED/FUNEL/
ACEVALE/UBERABA.
Já no segundo tempo, o 
Handebol Taubaté/FAB/
Unitau se manteve à frente 
na pontuação e conquis-
tou uma excelente vitória. 
O placar final do jogo foi 
Handebol Taubaté/FAB/
Unitau 46 X 26 UNIMED/
F U N E L / A C E VA L E /
UBERABA.

O candidato pode se ins-
crever em apenas um curso 
e deve comparecer a secre-
taria da Escola na entrada 
lateral pela Rua Portugal, 
nº 38, Jardim das Nações. 
O horário de atendimento 
é das 8h às 11h e das 14h 
às 17h.
Os interessados devem 
apresentar os seguintes 
documentos no ato da 
inscrição: xerox do RG, 
CNH  ou da Certidão de 

médio foi de 4,2 e a meta 
estabelecida foi de 5,0.
O Plano de Desenvolvi-
mento da Educação (PDE) 
prevê que em 2022 o Ideb 
do Brasil seja 6,0 – média 
que credencia o sistema 
educacional do país a ser 
comparado com o de paí-
ses desenvolvidos.  O Ideb 
foi criado em 2007 e reú-
ne, em um só indicador, 
os resultados de dois con-
ceitos igualmente impor-
tantes para a qualidade da 
educação: o fluxo escolar e 
as médias de desempenho 
nas avaliações.
Taubaté trabalha na Edu-
cação com a construção 
de novas escolas dotadas 
de salas amplas e labora-
tórios. Investe ainda mais 
no ensino integral, priori-
za merenda de qualidade 
e garante para o aluno um 
aproveitamento real den-
tro da sala de aula, no ho-
rário comum e no horário 
que poderia estar ocioso 
fora da escola.

garantiu a classificação 
para o Taubaté.
“Eu tive a ajuda da minha 
equipe para chegar ao gol. 
A sensação é muito boa e 
agora vamos continuar tra-
balhando para crescermos 
ainda mais”, disse Mylena 
Carioca. Já classificado, o 
Taubaté joga no próximo 
sábado, 8 de setembro, 
contra o Corinthians no 
Parque São Jorge.

“Fizemos um bom jogo e 
estamos evoluindo cada 
vez mais. Conseguimos 
impor nosso ritmo e isso 
é muito bom. Agora pre-
cisamos focar no paulista 
outra vez.”, disse o joga-
dor do Handebol Taubaté/
FAB/Unitau, Lucas Cân-
dido.
Para alcançar os 46 gols 
alcançados pelo Handebol 
Taubaté/FAB/Unitau na 
partida, cada atleta mar-
cou a seguinte quantidade 
de gols: Alemão (7), Lu-
cas (3), Daniel Ferraz (2), 
Felipe Ferraz (1), Valadão 
(3), Cleber Andrade (4), 
Denys Barros (4), Viní-
cius Teixeira (6), Rodrigo 
Quost (5), Guilherme Oli-
veira (2), Thiago Santos 
(3), Gustavo Fredo (5), 
André Conceição (1).

Nascimento, cópia de um 
comprovante de residên-
cia atual (em nome do 
candidato maior de idade 
ou do responsável quando 
o mesmo for menor) e 01 
foto 3X4 recente. 
Importante esclarecer que 
no ato da inscrição o alu-
no optará pelo período 
pretendido para realizar o 
teste, que acontecerá de 22 
a 26 de novembro, confor-
me a área.
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UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Por que se atira arroz aos noivos?

O habitual lançar arroz aos noivos é uma dessas práticas que por mais 
anos que passem não deixa de fazer parte dessa tradição cerimonial. Este 
ritual contém uma série de simbologia, significados e tradições. Essa tra-
dição tem mais de quatro mil anos e provém da China Antiga, onde o 
arroz é símbolo de prosperidade, felicidade e abundância. Nessa altura 
acredita-se que o arroz atrai a felicidade, a sorte, a longevidade e a ferti-
lidade. Prometendo assim a reprodução de gerações vindouras. Foi então, 
com base nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez mais 
expressão, percorreu várias gerações até chegar aos dias de hoje. Atual-
mente, depois dos noivos darem provas de amor eterno, no tão sonhado 
sim, os convidados juntam-se à entrada da Igreja para desejarem votos de 
felicidades e prosperidade. Apesar de este ritual ser uma prática comum 
em alguns locais é necessário ter uma autorização da Igreja para que tal 
acontecimento, já que o arroz é extremamente escorregadio e pode dar 
caso de acidente entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados 
com a extremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema manten-
do-a centralizada no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade 
da clara diminui porque a albumina, uma proteína presente em sua com-
posição, reage com o ar externo que passa pelos poros existentes na casca 
e isso faz com que a gema flutue e começa a se deteriorar caso entre em 
contato com a casca do ovo. Se a parte mais estreita estiver voltada para 
baixo a gema flutua e antes de chegar na casca baterá numa câmara de ar 
localizada na mais longa. O ar entra pelos poros com bactérias, levedura 
e fungos que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a 
clara e a gema repousarem nela.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefi-
ra ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.

Setembro Amarelo lança
alerta para o suicídio

A Prefeitura de Taubaté 
promove uma ação inter-
secretarias para estimular 
o debate a respeito do sui-
cídio em atenção ao Se-
tembro Amarelo.
A campanha Setembro 
Amarelo promove, desde 
2015, a conscientização 
a respeito do suicídio do 
Brasil, no mundo e suas 
formas de prevenção.
Entre as ações previstas, 
a Prefeitura de Taubaté 
passa a disponibilizar este 
mês no portal da internet 
uma cartilha virtual de 
saúde mental com infor-
mações sobre os serviços 
disponíveis no município, 
dicas e orientações.
O serviço do fonevida 
(0800 780 1122) será re-
qualificado, por meio de 
uma parceria com o Cen-
tro de Valorização da Vida 
(CVV). O atendimento te-
lefônico gratuito 24 horas, 
que até então tinha como 
principal foco o acolhi-
mento de pessoas com 
problemas decorrentes do 
uso de álcool, crack e ou-
tras drogas, também passa 
a fazer a escuta qualifica-
da para casos dentro deste 
novo perfil.
Um Fórum sobre o Sui-
cídio aberto ao público 
acontece no dia 14 de 
setembro na Câmara de 
Taubaté com a presença 

de especialistas de vários 
setores.
O Setembro Amarelo tam-
bém será abordado por 
meio de atividades com 
os alunos dos programas 
esportivos do ComUnida-
de em Ação, mantido pela 
Secretaria de Esportes de 
Taubaté. Além das ativi-
dades diárias, a Secretaria 
de Esportes promove no 
dia 26 de setembro no Se-
des uma tarde dedicada ao 
tema.
Estudo – Em Taubaté, a 
Vigilância Epidemiológi-
ca promoveu um estudo 
sobre tentativas de suicí-
dio no ano passado e en-
tre janeiro e o início de 
agosto de 2018. O resulta-
do levanta um alerta para 
o aumento do número de 
casos. Foram 72 tentativas 
(11 casos consumados) em 
2017 contra 123 registros 
(9 casos consumados) até 
o dia 15 de agosto deste 
ano. Isto representa um 
aumento de 70,6% no nú-
mero de tentativas.
Em relação ao levanta-
mento deste ano, as faixas 
etárias predominantes são 
de 21 a 30 anos (36 ca-
sos) e 16 a 20 anos (31 ca-
sos). O envenenamento é 
o método mais procurado 
(97 casos). Além disto, as 
tentativas envolvem, em 
sua maioria, o público fe-

minino (83 registros). Este 
perfil é semelhante à reali-
dade do país.
As notificações de lesões 
autoprovocadas tornaram-
se obrigatórias no Brasil 
a partir de 2011. Em ní-
vel nacional, entre 2011 
e 2016 foram notificadas 
48.204 tentativas de suicí-
dio.
O combate a este proble-
ma de saúde pública se dá 
por meio da divulgação e 
transparência, já que as 
pessoas fogem do assun-
to e, por medo ou desco-
nhecimento, não veem os 
sinais de que uma pessoa 
próxima está com ideias 
suicidas.
O fortalecimento da rede 
de proteção psicossocial 
é fundamental. De acor-
do com o Ministério da 
Saúde, a existência de 
Caps (Centro de Atenção 
Psicossocial) nos muni-
cípios reduz em 14% o 
risco de suicídio. Taubaté 
possui atualmente o Caps 
AD, voltado ao tratamen-
to do consumo de álcool 
e outras drogas, o Caps I, 
destinado ao público in-
fantojuvenil, e o Caps II, 
que atende portadores de 
transtornos mentais. 
A Secretaria de Saúde re-
força que o acolhimento 
nestas unidades se dá de 
forma voluntária.
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ONG promove feira de 
adoção de animais do CCZ

Vigilância Epidemiológica 
de Caraguatatuba recebe 
Moção de Congratulação

A ONG Chico Pata, parcei-
ra da Prefeitura de Tauba-
té, promove no próximo 
sábado, dia 8 de setembro, 
uma feira para a adoção 
de cães e gatos abrigados 
pelo Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ).
A feira acontece na Poli 
Pet, situada à avenida Itá-
lia, 1.570,  Jardim das Na-
ções, das 10h às 17h. Se-
rão colocados para adoção 
cinco cães e dois gatos do 
CCZ. Os animais selecio-
nados são de diferentes 
portes, passam antes por 
exame clínicos, vacinação 
e são castrados.
Os adotantes devem ser 
maiores de18 anos e preci-

A Câmara Municipal 
de Caraguatatuba con-
cedeu, nesta terça-feira 
(04/09), uma Moção de 
Congratulação à Vigilân-
cia Epidemiológica (VE) 
de Caraguatatuba pelos 
relevantes resultados ob-
tidos em 2017 e pelos 
bons números apresenta-
dos em 2018 até o presen-
te momento. A moção foi 
apresentada pelo vereador 
João Silva de Paula Ferrei-
ra (De Paula), que entre-
gou uma placa de homena-
gem ao setor, na presença 
de toda a equipe. A coor-
denadora da Vigilância 
Epidemiológica, Helliene 
Santos, destacou que a 
equipe conseguiu alcan-
çar o índice de 92,5% de 
imunizados contra Febre 
Amarela em meio as ações 
em todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) e ao 
Casa à Casa. “Nós vacina-
mos 1.200 pessoas em três 
dias contra Febre Amarela, 
graças as ações do Casa à 
Casa. Além disso, somen-
te Caraguatatuba, de todo 
o Litoral Norte, conseguiu 
atingir a meta de Vacina-
ção Contra Poliomielite e 
Sarampo”, afirmou.
O vereador De Paula fa-
lou sobre a importância 
do trabalho da equipe, que 

sam preencher um formu-
lário com dados pessoais 
como endereço e telefone. 
Isto é necessário porque 
existe um acompanhamen-
to após adoção, tanto dos 
cães como gatos.
A ONG Chico Pata tam-
bém oferece todo suporte 
que o adotante precisar, 
como dicas para alimenta-
ção, onde vacinar e adap-
tação.
Além das feiras, que acon-
tecem todo o segundo sá-
bado de cada mês, o proje-
to Adote Um Amigo conta 
com um acervo de 60 fotos 
que podem ser visualiza-
das no site da prefeitura 
(http://www.taubate.sp.

ministra a logística e base 
para todas as ações de 
imunização. “O trabalho 
de vocês, de planejamen-
to de toda esta estrutura 
de prevenção, tem uma 
importância muito grande 
na linha de frente. Mais de 
90% dos nossos munícipes 
já foram vacinados contra 
a Febre Amarela e sabe-
mos que isto é resultado 
de um conjunto de ações 
realizadas com muita pri-
mazia por vocês”, elogiou.
O secretário de Saúde, 
Amauri Toledo, destacou 
que não só a vacinação 
contra Febre Amarela ob-
teve sucesso, como tam-
bém a Campanha de Vaci-
nação contra Poliomielite 
e Sarampo, que ultrapas-
sou a meta de 95% e che-
gou a 104,35%. “Muitas 
cidades estão abaixo da 
meta e nós ultrapassamos 
o esperado. Só tenho a 
parabenizar nossa equipe 
da Vigilância Epidemio-
lógica e aos enfermeiros 
envolvidos nas campanhas 
de imunização”, destacou.
A secretária adjunta, Derci 
Andolfo, lembrou que este 
é um setor que tem traba-
lho todos os dias. “Deci-
dimos fazer o Casa à Casa 
quando estávamos com 
apenas 40% de cobertura 

gov.br/adoteumamigo/).  
As fotos são atualizadas 
regularmente pela Chico 
Pata.
Interessados em adotar um 
animal também podem 
entrar em contato com o 
CCZ pelo telefone 5704-
8048.  O CCZ fica na Es-
trada Particular dos Remé-
dios, nº 2.764, Bairro dos 
Remédios. O horário de 
atendimento é das 8h às 
17h. As visitas podem ser 
feitas, preferencialmente, 
das 13h às 17h. A média 
mensal do CCZ de Tauba-
té é de 489 animais abriga-
dos. Nos quatro primeiros 
meses deste ano foram 
adotados 81 animais.

contra a Febre Amarela 
e, em 40 dias, dobramos 
este índice e chegamos a 
80%. A VE é um setor que 
tem trabalho todos os dias. 
Cada hora é uma doença 
nova. Então, nunca dor-
mimos e fazemos valer o 
nome de ‘vigilância’, pois 
temos trabalho o tempo 
todo”, ressaltou.
Justificativa
O vereador De Paula, des-
taca em sua justificativa à 
Moção de Congratulação 
ao setor, que, em 2017, a 
cidade de Caraguatatuba 
atingiu todas as metas e re-
sultados da vacinação das 
seguintes patologias: Tu-
berculose, Hepatite B, Dif-
teria, Tétano, Coqueluche, 
Haemophilus, Rotavirus, 
Poliomielite, Pneumonia, 
Meningite por Menigico-
co, Sarampo, Caxumba, 
Rubéola e Varicela,  ao va-
cinar, no total, 19.762 pes-
soas, o que superou todas 
as metas do Ministério da 
Saúde. Todos estes índi-
ces foram alcançados com 
uma equipe total de 13 
pessoas. Segundo dados 
da Secretaria de Saúde, 
até a última segunda-feira 
(03/09), Caraguatatuba já 
havia imunizado 82.869 
pessoas (92,48% da popu-
lação).

Prefeitura de Taubaté
altera horário de

PEVs aos sábados

Prefeitura de Caçapava 
promove desfile

de 7 de setembro

A partir deste sábado, 01 
de setembro, os Pontos de 
Entrega Voluntária (PEVs) 
terão horário de atendi-
mento alterado aos sába-
dos, passando a ser das 8h 
às 12h. De segunda a sex-
ta-feira o horário continua 
das 7h às 17h.
Hoje Taubaté conta com 
dez PEVs, onde a popula-
ção levar até 1m³ de entu-
lho, sobras de materiais da 
construção civil, mobília, 
eletrodomésticos, restos 
de poda, galhos e outros 
dejetos verdes e lixo ele-
trônico como baterias, 
pilhas e lâmpadas fluores-
centes. 

A Prefeitura de Caçapava 
convida toda a população 
para prestigiar nesta sex-
ta-feira (7) o tradicional 
Desfile Cívico-Militar de 
07 de setembro, em cele-
bração ao Dia da Indepen-
dência do Brasil.
A programação terá início 
às 8h com a cerimônia de 
hasteamento das bandei-
ras, na Praça da Bandeira 
(Centro), com a presença 
de autoridades e do pre-
feito Fernando Cid Diniz 
Borges. Logo em seguida, 
às 8h30, começa a concen-
tração na Avenida Coronel 
Manoel Inocêncio e às 9h 

Os PEVs não aceitam lixo 
domiciliar.
Os pontos de entrega vo-
luntária estão nos bairros:
PEV Jardim Santa Helena 
– Rua Jaime Domingues 
da Silva, nº 457
PEV Parque Aeroporto – 
Avenida São Francisco 
das Chagas, n° 209 (antiga 
Avenida Timbó)
PEV Cecap – Rua Paulo 
Wagner de Barros, nº 201
PEV Jardim Ana Rosa/Ja-
raguá – Avenida Manoel 
Antônio de Carvalho, n° 
1540
PEV Jardim Mourisco – 
Avenida José Benedito 
Penna Guimarães, nº 201

o desfile na Avenida Coro-
nel Alcântara.
Cerca de 2 mil pessoas de-
vem passar pela avenida, 
entre escolas municipais, 
grupo de escoteiros, mo-
toclube, cavaleiros, órgãos 
de Segurança Pública, 
como Exército, Polícia 
Militar, Guarda Civil Mu-
nicipal, Corpo de Bom-
beiros, além de diversas 
entidades, associações e 
grupos da cidade. 
O público ainda presti-
giará apresentações dos 
soldados do Exército, dos 
alunos da Academia Mi-
litar das Agulhas Negras 

PEV Parque São Luiz – 
Avenida Ivan da Silva 
Cunha, 605
PEV Parque Três Marias – 
Avenida Vereador Rodson 
Lima, s/n
PEV Portal da Mantiquei-
ra – Avenida Bento No-
gueira de de Moura, 420
PEV Parque Urupês – Rua 
Fernandópolis, 50
PEV Piratininga – Avenida 
José Benedito Miguel de 
Paula, 61
Ainda neste ano mais três 
pontos de entrega voluntá-
ria serão inaugurados, nos 
bairros Fonte Imaculada, 
Santa Tereza e Parque Três 
Marias.

– AMAN do Rio de Janei-
ro, da Banda Marcial de 
Caçapava (BAMAC), dos 
projetos da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer, 
entre outros.
A Polícia Militar, Guarda 
Civil Municipal, Agentes 
de Trânsito e brigadistas 
de emergência da Defesa 
Civil estarão presentes fa-
zendo a segurança da po-
pulação.
O evento é organizado 
pela Secretaria de Educa-
ção em parceria com as 
secretarias de Cultura, Es-
porte e Lazer e Defesa e 
Mobilidade Urbana.
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Prefeitura troca tubulação e
bocas de lobo para aumentar 
drenagem na avenida Brasília

Para aumentar a drenagem 
de águas pluviais e evitar 
enchentes, a Prefeitura de 
Caraguatatuba fez a troca 
de tubulação da galeria 
da avenida Brasília, nmas 
proximidades da rua De-
odato Alves da Cruz, no 
Jardim Jaqueira, região 
central da cidade.

Os trabalhos foram inicia-
dos na semana passada, 
com a instalação de 8 tubos 
de concreto, que deverão 
ampliar a vazão das águas 
de chuva, e  duas caixas de 
inspeção (bocas-de-lobo), 
também de concreto.
A responsável pela obra 
é a Secretaria de Servi-

ços Públicos (Sesep), que 
deslocou para o local uma 
equipe com seis funcio-
nários, com apoio de uma 
retroescavadeira e um ca-
minhão trucado.
A previsão é de que ainda 
hoje, após a recolocação 
dos bloquetes na via,  a 
obra seja encerrada.

Caraguatatuba aguarda cem mil turistas no
feriado de Sete de Setembro

O feriado da Independên-
cia do Brasil é na próxima 
sexta-feira (07/09). Cerca 
de 100 mil pessoas, entre 
turistas e veranistas, são 
esperadas entre os dias 7 
e 9 de setembro, em Ca-
raguatatuba. A taxa de 
ocupação da rede hote-
leira está em 80% e pode 
chegar a 90% no período 
do feriado. Os valores dos 
pacotes de hospedagem 
para duas pessoas variam 
em média de R$ 600 a R$ 
1 mil, conforme a Associa-
ção de Hotéis e Pousadas 
de Caraguatatuba (AHP).
Além das praias, mora-
dores e turistas podem 
aproveitar o 13º Festi-
val Gastronômico Cara-
guá a Gosto até domingo 
(09/09). O concurso reúne 
44 estabelecimentos, entre 
bares, restaurantes, pizza-
rias, quiosques, lanchone-
tes, sorveterias e docerias. 
A iniciativa impulsiona 
o turismo e economia do 
município na baixa tem-
porada.
Este ano, o festival traz 
novas categorias: Lanches 
Artesanais (sanduíches ou 
outros tipos de lanches 
artesanais), Sobremesas 
(doces, tortas e sorvetes) 
e Culinária Internacional 

(pratos internacionais); 
além de seguir com as tra-
dicionais Carnes & Aves, 
Frutos do Mar, Comida de 
Boteco e Sabores de Praia 
(petiscos ou porções de 
frutos do mar) e Pizzas. Os 
preços dos pratos variam 
de R$ 6,20 a R$ 135, com 
rendimentos de uma a oito 
pessoas.
Os consumidores elegem 
os melhores estabeleci-
mentos em criatividade, 
apresentação, sabor do 
prato, serviço da casa e 
atendimento do garçom. 
Há cédulas de votação 
para os clientes, que atri-
buem notas de 5 a 10 para 
cada quesito avaliado. 
Após depositar a cédula 
na urna, os consumidores 
concorrerão aos sorteios 
de Smart TV’s HD em 
cada categoria. Os garçons 
melhores avaliados pelos 
fregueses também serão 
premiados.
Ao todo, 8.442 pessoas de 
147 cidades escolheram 
os melhores em criativi-
dade, apresentação, sabor 
do prato, serviço da casa 
e atendimento dos 30 esta-
belecimentos participantes 
em 2017.
“Pagode da Ofensa”
Os pagodeiros mais famo-

sos do Youtube chegam 
ao Teatro Mario Covas 
(TMC) com seu show “Pa-
gode da Ofensa” na sex-
ta-feira (07/09), às 21h, 
garantindo boas gargalha-
das e doses de humor no 
feriadão da Independên-
cia. Os ingressos para a 
apresentação podem ser 
adquiridos no site Mega-
bilheteria, Livraria Nobel 
e Lojas Presson e custam 
R$ 70 a inteira e R$ 35 a 
meia-entrada.
Com mais de 4 milhões de 
inscritos no canal e  400 
milhões de visualizações  
em seus vídeos, os humo-
ristas trazem ao palco um 
releitura de seus quadros  
que caíram no gosto do 
público nos últimos anos.
Na adaptação para os pal-
cos estão ‘As parodias 
da Ofensa’, ‘Cantadas da 
Ofensa’, ‘Duelos de Ri-
mas’ e o querido ‘Trotes 
da Ofensa’, onde o públi-
co confere ao vivo e tem a 
oportunidade de zoar seus 
amigos.
O Teatro Mario Covas fica 
na Avenida Goiás, 187, 
Indaiá. Mais informações 
(12) informações pelo te-
lefone (12) 3881-2623.
Exposição
A história de um caiça-

ra que, aos poucos, vê a 
profissão de seus avós, 
pais, amigos ser alterada 
pelo meio no qual vive. 
Esse é o tema das Tirinhas 
produzidas pelo cartunis-
ta Luciano Murídeo, que 
têm como personagem 
‘Pedro Fora da Concha’ e 
farão parte da exposição 
a ser aberta na sexta-feira 
(07/09), Feriado da Inde-
pendência, às 19h, no Ca-
raguá Praia Shopping.
Mensalmente, Pedro esta-
rá no Jornal do Massagua-
çu, editado pelo jornalista 
Regis Thiago.  O cartunis-
ta Luciano Murídeo de-
senha desde criança. Aos 
seis anos ficou em segun-
do lugar em um concurso 
de desenho e isso o moti-
vou a tentar um primeiro 
lugar. Mas a vida de artista 
continuou em segundo lu-
gar. Nos últimos dez anos 
ele se dedicou a ser marido 
e pai. Porém, recentemen-
te, depois de perceber que 
esse pai e marido não esta-
vam inteiros, decidiu dedi-
car-se ao artista.
Personagem – Todos os 
dias Pedro ia para o mar 
com a intenção de vol-
tar com peixes para casa. 
Assim fazia seu pai, seus 
avós e todos que conhe-
ceu como pescador. O som 
do quero-quero é abafado 
pela música alta. E é no fi-
nal do seu dia que ele tem 
a maior das mudanças. Ele 
volta pra casa sem peixe. 
Assim, Pedro, o pescador, 
tornou-se Pedro Fora da 
Concha, um pescador em 
crise que reflete sobre seu 
dia a dia junto de seu ma-
risco imaginário e irônico.
A exposição vai até o dia 
9, com caricaturas ao vivo 
a partir das 14h da Sala 
12 A (Térreo) do Caraguá 
Praia Shopping. Ela conta 

com apoio da Fundacc – 
Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatu-
ba, Prefeitura Municipal 
de Caraguatatuba, E-Bra-
sil, Pit Stop Bar e Jornal 
do Massaguaçu.
O Caraguá Praia Shopping 
fica na Av. Arthur Costa 
Filho (Av. da Praia), 937 
– Centro (em frente ao 
parque de diversões). O 
shopping funciona de se-
gunda a quinta, das 9h às 
21h; sexta e sábado, das 
9h às 22h; aos domingos 
das 11h às 21h.
Rodovia dos Tamoios
Para o feriado da Indepen-
dência do Brasil, a Rodo-
via dos Tamoios contará 
com a implantação de uma 
faixa adicional na pista 
de descida do trecho de 
Serra (do km 68 ao km 
81). A operação descida 
acontecerá partir das 13h 
de quinta-feira (06) até as 
17h de sexta (07).  
No retorno do feriado, 
domingo (09), a pista de 
subida voltará a ter sua 
configuração normal, com 
duas faixas de rolamento, 
ficando a pista de descida 
com uma faixa. Cerca de 
130 mil veículos devem 
trafegar pela rodovia du-
rante o feriado.
Se necessário, veículos 
extras (guinchos) serão 
colocados à disposição 
dos usuários e, junto com 
o aumento de efetivo, irão 
suprir o acréscimo de de-
manda por serviços.
Obras – A partir das 12h 
da quinta-feira (06) até às 
13h de segunda-feira (10), 
as obras que causam inter-
ferência no tráfego, de du-
plicação do trecho de Ser-
ra e nos demais trechos da 
rodovia, serão interrompi-
das, exceto no sábado (08) 
que as obras poderão ocor-

rer, condicionadas ao flu-
xo de tráfego. Uma equipe 
de manutenção estará de 
sobreaviso para eventuais 
emergências.
A Concessionária Tamoios 
se empenhará em diminuir 
os impactos causados pe-
las obras de alargamento 
de curvas realizadas no 
km 79, em Caraguatatuba. 
Nesse trecho não poderão 
ser liberadas mais pistas 
do que as disponíveis.
Restrição de Carga 
Não será permitido o trá-
fego de veículos de carga 
nos seguintes horários:
Sentido Litoral (do km 
55,3 ao km 83,4): quinta-
feira (6), das 16h à meia-
noite; sexta-feira (7), das 
8h às 12h; e sábado (8), 
das 8h às 12h.
Sentido São José dos 
Campos (do km 83,4 ao 
km 67,4): das 13h de quin-
ta-feira (6) às 23h de sex-
ta-feira (7); e no domingo 
(9), das 15h às 23h.
Horários de Pico
Início do feriado (fluxo de 
veículos sentido Litoral): 
Quinta-feira (6/09) – das 
14h às 20h/ Sexta-feira 
(7/9) – das 6h às 14h
Retorno do feriado (fluxo 
de veículos sentido Vale 
do Paraíba): Domingo 
(9/9) – das 12h às 22h
Previsão do tempo
De acordo com o Centro 
de Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos do 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (CPTEC/
INPE), em Caraguatatuba, 
o feriado prolongado da 
Independência será com 
o predomínio do sol. As 
temperaturas ficarão entre 
16ºC e 29 ºC no período. 
A possibilidade de chuva 
na sexta-feira, sábado e no 
domingo (7, 8 e 9/9) é de 
30%.

Humor irreverente dos pago-
deiros do “Pagode da Ofensa” 

chega ao TMC no feriadão

Os pagodeiros mais famo-
sos do Youtube chegam ao 
TMC – Teatro Mario Co-
vas com seu show “Pagode 
da Ofensa” na sexta-feira 
(7), às 21h, garantindo 
boas gargalhadas e doses 
de humor no Feriadão da 
Independência. Os ingres-
sos para a apresentação 
podem ser adquiridos no 
site Megabilheteria, Livra-
ria Nobel e Lojas Presson 
e custam R$ 70 a inteira e 
R$ 35 a meia entrada.
Com mais de 4 milhões de 
inscritos no canal e  400 
milhões de visualizações  

em seus vídeos, os humo-
ristas trazem ao palco um 
releitura de seus quadros  
que caíram no gosto do 
público nos últimos anos.
Na adaptação para os pal-
cos estão ‘As parodias 
da Ofensa’, ‘Cantadas da 
Ofensa’, ‘Duelos de Ri-
mas’ e o querido ‘Trotes 
da Ofensa’, onde o públi-
co confere ao vivo e tem a 
oportunidade de zoar seus 
amigos.
A peça, mesmo vinda de 
um canal polêmico, tem 
uma temática leve e inte-
ligente com uma comédia 

agradável ao público fa-
miliar. Irreverente, dinâ-
mico e divertido “Pagode 
da Ofensa” é uma ótima 
opção para quem gosta de 
dar boas gargalhadas.
Serviço
Espetáculo: Comédia ‘Pa-
gode da Ofensa’
Dia: 07/9
Horário: 21h
Ingressos: R$ 70 (inteira) l 
R$ 35 (meia)
Classificação: 12 anos
Local: Avenida Goiás, 
187, Indaiá
Mais informações: (12) 
3881-2623


