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A GAzetA dos Municípios

5º Fórum Cpic está com
inscrições abertas em Pinda

Escola municipal e Cmei no 
Bem Viver são inauguradas

Educação abre inscrições para
II Encontro Municipal com a

prática da Pedagogia Waldorf

Trecho da estrada do Barreiro
é interditado para obras

Pindamonhangaba discute 
fitoterapia e outras práticas 
integrativas e complemen-
tares, na próxima semana. 
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde e do Cpic 
- Centro de Práticas Inte-
grativas e Complementa-
res de Pindamonhangaba 
- realizam, de 22 a 24 de 
agosto, o 5º Fórum Cpic. 
O evento será dias 22 e 23 
na sede do Cpic e dias 22 
e 24, na Praça Monsenhor 
Marcondes.
As inscrições já estão 
abertas e devem ser fei-
tas até o dia 17 de agosto, 
pessoalmente no Cpic, que 
fica na rua Dr. José Luiz 
Cembranelli, 1005, Parque 
das Nações. As vagas são 
limitadas. O Fórum conta 
com o apoio da Associa-
ção de Plantas Medicinais 
Nova Essência, Pólo Re-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou, na 
sexta-feira (3), a escola 
municipal e o Cmei (Cen-
tro Municipal de Educação 
Infantil) do Bem Viver. O 
Centro Municipal de Edu-
cação Infantil recebeu a 
denominação de Professo-
ra Ruth Dóris Lemos. E a 
Escola Municipal recebeu 
o nome de João Kolenda 
Lemos. Entre seus fei-
tos na área educacional, 
o casal foi o fundador do 
IBAD – Instituto bíblico 
das Assembleias de Deus, 
localizado no bairro San-
tana, em Pindamonhanga-
ba, há mais de 50 anos.
A cerimônia de inaugura-
ção dos dois equipamen-
tos foi realizada na escola, 
com a presença de fami-
liares dos homenageados, 
ex-alunos do IBAD, au-
toridades municipais e as 
equipes que compõem a 
escola e o Cmei. O evento 
foi marcado pela emoção, 
com lembranças felizes 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, realiza, no dia 11 
de agosto, o II Encontro 
Municipal com a prática 
da Pedagogia Waldorf, 
na Faculdade Anhangue-
ra. As inscrições foram            
abertas para os professo-
res da Rede Municipal, na 
última semana, e, a partir 
desta semana, estão aber-
tas aos demais profissio-
nais de educação interes-

A partir das 7h desta quar-
ta-feira, dia 8, um trecho 
de cerca de 1.100 metros 
de extensão, sentido bair-
ro do Barreiro com início 
na Taubaté Veículos, será 
interditado para obras. O 
prazo de execução é de até 
60 dias. O percurso provi-
sório deverá ser realizado 
pela avenida Dom Pedro 
I até o Departamento Na-
cional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) 
acessando a avenida José 
Bonifácio Moreira, pas-
sando em frente à Polícia 
Rodoviária Federal até a 
rua Orálio Vilarta, rua Pa-
dre Dr. Ramon Ortiz, rua 
José Penna Florenço, com 
acesso à estrada do Barrei-
ro novamente. As linhas 
de ônibus 2 (Continen-
tal), 4 (Barreiro) e 19 (São 

gional do Vale do Paraí-
ba (APTA/SAA) e Fundo 
Social de Solidariedade. A 
comissão organizadora é 
formada pelos Getis (Gru-
po de Estudo Interinstitu-
cional) de Fitoterapia, de 
Alimentação, de Arte e 
Terapia Comunitária, e de 
Medicina Tradicional Chi-
nesa e Reiki.
A abertura oficial será no 
dia 22 de agosto, às 9 ho-
ras, no auditório do Cpic, 
com a palestra “Avaliação 
dos 10 anos da Política 
Nacional de Plantas Medi-
cinais e Fitoterápicos: es-
tamos no caminho certo?”, 
com o palestrante Prof. 
Dr. Luiz Marques, coor-
denador da Comissão de 
Plantas Medicinais e Fito-
terápicos do Conselho Re-
gional de Farmácia de São 
Paulo e diretor / tesourei-
ro da Associação Paulista 

daqueles que conviveram 
com o casal, e pela de-
monstração de fé dos con-
vidados que fizeram uso 
da palavra.
A família do casal Kolen-
da Lemos foi representada 
por seus filhos, o pastor 
Mark, que atualmente está 
à frente do IBAD, pastora 
Rebecca e pastora Rachel. 
Outro momento de desta-
que foi uma improvisação, 
pelos ex-alunos do IBAD, 
que cantaram o hino da 
instituição. Os pastores 
Luiz Otávio Palhari e Eu-
clides Vaz Júnior também 
levaram sua palavra em 
homenagem ao casal Ko-
lenda Lemos.
O prefeito Isael Domin-
gues lembrou sobre a im-
portância do exemplo de 
determinação, pioneirismo 
e moral do casal homena-
geado, que servirá de ins-
piração tanto para a escola 
quanto para o centro de 
educação infantil, ambos 
construídos para atende-

sados.
O evento contará com a 
palestra “As séries iniciais 
sob a luz da Pedagogia 
Waldorf” e, em seguida, 
quatro opções de oficinas 
pedagógicas. São elas: 1 
- Matemática: movimen-
to, ritmo e cálculo, com 
Ana Cecília Padilha; 2 - A        
terra, o tempo e o traba-
lho: conectando a crian-
ça ao outro e ao mundo                 
através das ciências huma-
nas, com Gabriela Jahnel; 

Gonçalo) acompanharão o 
desvio.
O trecho estará sinalizado, 
com placas informando o 
desvio e o apoio de agen-
tes de trânsito. Também 
serão veiculadas mensa-
gens nos painéis eletrô-
nicos instalados nas vias. 
As melhorias fazem par-
te do programa Acelera 
Taubaté, que contempla o 
recapeamento de mais de 
141,5 quilômetros de ruas, 
obras de ampliação do sis-
tema viário, 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 
serviços de drenagem, 
implantação de galerias 
de águas pluviais, substi-

de Fitoterapia. Durante o 
dia e no dia seguinte, se-
rão desenvolvidos ainda 
ações com temas como 
fitoterapia (pomada erva 
baleeira), cromoterapia 
científica, dança circular, 
nutrição, acupuntura, rei-
ki, auriculoterapia, terapia 
comunitária e a hora do 
conto.
Na Praça Monsenhor Mar-
condes, as atividades se-
rão abertas às pessoas que 
passarem pelo local. Dia 
22 haverá mostra de plan-
tas, a partir das 13h30, e 
dia 24, a partir das 8 horas, 
terá tai chi pai lin, auri-
culoterapia, exposição de 
banners, mostra de plantas 
medicinais e aromáticas.
O 5º Fórum do Cpic tem 
entrada gratuita e é vol-
tado para profissionais de 
saúde e interessados em 
geral.

rem as crianças moradoras 
do residencial Bem Viver.
Os homenageados
Ruth Dóris Lemos e João 
Kolenda Lemos fundaram 
o IBAD em 1958, em Pin-
damonhangaba. Ela, norte
-americana, e ele, natural 
do Rio Grande do Sul. Se 
casaram após a formação 
do pastor, no seminário de 
teologia das Assembleias 
de Deus, nos Estados Uni-
dos. Ela era formada em 
teologia. Nos primeiros 
anos do IBAD, Ruth Dó-
ris lecionou inglês. Já João 
Kolenda Lemos lecionou 
na instituição, ininterrup-
tamente, desde sua funda-
ção, por 50 anos. A missio-
nária Ruth Dóris faleceu 
em 2009, um ano depois 
do jubileu de ouro – 50 
anos – do IBAD. O pastor 
João Kolenda faleceu em 
dezembro de 2012. É con-
siderado um dos pioneiros 
na área da Educação Teo-
lógica das Assembleias de 
Deus no Brasil.

3 - Língua Portuguesa: Al-
fabetização por imagem, 
do      movimento à escrita, 
com Glaucia Santos; e 4 - 
Observação da natureza: 
abordagem poética como 
caminho de iniciação às 
ciências, com Christiane 
Fada Bois.
As inscrições e mais           
informações podem ser 
obtidas pelo telefone 
3644-1566 ou 1567. Par-
ticipação e inscrições são 
gratuitas.

tuição de guias e sarjetas, 
bocas de lobo e constru-
ção de calçadas no trecho 
inicial de 2,2km, compre-
endido entre 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 finan-
ciamento internacional no 
valor de US$ 60 milhões 
para o Acelera Taubaté 
foi assinado em Brasília 
no dia 1º de dezembro. O 
contrato prevê a melhoria 
das condições de acesso 
ao transporte público e ao 
fluxo do tráfego urbano, 
por meio de infraestrutura 
viária, mobilidade urbana, 
segurança pública e con-
servação de áreas verdes.
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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

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um 
grande felino, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontra-
da nas Américas. É o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão 
e o maior do Hemisfério Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, 
membro da família dos felídeos é encontrada nas regiões quentes e tem-
peradas do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os vocábulos “jaguar” 
e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jaguaretê”. Este fe-
lino mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora seja geralmente 
maior e mais resistente. As características do seu comportamento e habi-
tat são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja a den-
sa floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terrenos 
abertos. Está quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. As 
ameaças incluem a perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comér-
cio internacional de onça ou de suas partes, esteja proibida, o felino ainda 
é freqüentemente morto por seres humanos, particularmente em conflito 
com fazendeiros e agricultores. O felino tem sido largamente extinto nos 
Estados Unidos desde o início do século 20. A onça faz parte da mitologia 
de diversas culturas indígenas, incluindo a dos maias, astecas e guaranis. 
Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como animal sagrado era 
caçado em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram 
fósseis humanos de dez milhões de anos, quando uma das alunas loira da 
nossa classe perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?
***
O marido dirige-se à mulher e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se 
esforçar e aprender a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim pode-
remos dispensar as nossas empregadas.
E a esposa respondeu:
- Eu tenho outra idéia bem melhor. Se você se esforçar sendo mais aten-
cioso e carinhoso comigo até poderíamos dispensar o nosso motorista e o 
nosso jardineiro.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca me-
mória, gostaria de agradecer a graça alcançada através de sua interferên-
cia. Obrigado por... Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é 
que foi que o senhor fez mesmo?  

Mensagens

O mundo e a vida estão sempre se movendo através do único princípio 
de esforços e realizações. Somos responsáveis pelo quem somos hoje e, 
não podemos culpar ninguém. Não temos inimigos. Aqueles que apontam 
nossos erros são nossos amigos verdadeiros. Eles estão dando dicas para 
a nossa jornada. Quanto mais receptivos nos tornamos, mais ajudamos a 
elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tornamos, mais pessoas vem 
a nós.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para 
franzir a testa e somente 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e 
animador quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ain-
da é ouvir seu próprio nome.
4º.) Seja prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros e lembre-se que você sabe o 
que sabe, porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, 
sabe encorajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa con-
trovérsia: o seu, o do outro e o lado de quem esta certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto 
ao fazer alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
O cansaço é a parte mais difícil de qualquer trabalho.
O trabalho bem executado nos traz a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem e outros duram a vida inteira.

Centro Cultural disponibiliza
vagas para oficinas artísticas

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté abre 
mais de 100 vagas para 
oficinas artísticas que 
acontecem no Centro Cul-
tural Toninho Mendes. As 
inscrições devem ser reali-
zadas no local, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h 
e das 14h às 17h.
Para as oficinas de dese-
nho para adolescentes, de 
11 a 14 anos, são 06 vagas 
para aulas às sextas-feiras, 
das 8h30 às 9h30 ou das 
16h às 17h. As aulas são 
desenvolvidas para produ-
ção de desenhos com lápis 
grafite, lápis de cor, cane-
ta e outros materiais que 
utilizam o papel como su-
porte. Já as oficinas de ar-
tes plásticas de desenho e 
pintura em tela disponibi-
lizam 13 vagas para jovens 
a partir dos 15 anos, com 

aulas às quintas-feiras, das 
13h às 15h ou das 18h50 
às 20h50 e às sextas-fei-
ras, das 10h às 12h ou em 
turmas das 13h às 15h. Es-
sas oficinas serão ministra-
das pelo professor Kleber 
Marcelino e as aulas terão 
início no dia 06 de agosto. 
O professor Márcio Go-
mes comandará as oficinas 
de teatro mambembe, que 
estimula o autoconheci-
mento utilizando a expres-
são corporal e facial en-
fatizando a oralidade e os 
sentidos ampliando a sen-
sibilidade. São 23 vagas e 
composição de uma lista 
de espera. Além de outras 
categorias do teatro mam-
bembe como: de máscaras, 
que estimula a expressão 
corporal e oral com músi-
cas populares e a criação 
de adereços na composi-

ção de personagens com 
11 vagas para crianças a 
partir de 12 anos; para de-
ficientes intelectuais (lis-
ta de espera), para jovens 
com ou sem deficiência vi-
sual (10 vagas para jovens 
de 11 a 17 anos).E também 
oficinas de teatro: técnicas 
de leitura dramática, com 
ênfase na diferença de tex-
tos teatrais e literários com 
exercícios de respiração e 
impostação de voz com 24 
vagas para jovens a par-
tir de 12 anos e técnicas 
de contação de histórias 
com jogos de desinibição, 
impostação de voz e lin-
guagem corporal com 19 
vagas para maiores de 16 
anos. As aulas terão iní-
cio no dia 06 de agosto e 
as oficinas de contação de 
histórias começam no dia 
20 de agosto.
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Senac Taubaté oferece atrações 
gratuitas para a comunidade
durante o Casa Aberta 2018

Equipe de Judô de Caraguatatuba 
conquista vaga para próxima fase do 
Campeonato paulista fase regional

Brinquedo instalado na praia é
restaurado e o espaço recebe areia 

para revitalização em Caraguatatuba

Praça do bairro Vilage das Flores 
será inaugurada pela Prefeitura de 

Caçapava no sábado 11

Projeto + Esporte oferece
vagas para escolinha de
bicicross em Caçapava

Evento contará com ofi-
cinas nas áreas de gastro-
nomia, meio ambiente, 
comunicação, gestão e 
negócios, eventos, tecno-
logia da informação, além 
de palestras e atrações cul-
turais. No dia 18, sábado, 
todas as unidades do Se-
nac São Paulo realizam o 
evento Casa Aberta 2018. 
Serão mais de 1.600 atra-
ções gratuitas oferecidas 
à comunidade em todo o 
Estado. O evento é uma 
oportunidade para o públi-
co conhecer a infraestrutu-
ra e vivenciar na prática o 
Jeito Senac de Educar.
No Senac Taubaté, a gas-
tronomia estará presen-
te em diferentes oficinas 
como Cake Design, Co-
mer e Cantar é Só Come-
çar – direcionada ao públi-
co infantil -, Malabarismo 
com Garrafas: Descubra o 
Mundo do Flair, além da 
palestra Diga-me Como 
Comes e eu te Direi Como 
Estás, ministrada pela psi-
cóloga Ana Paula Faria 
Oliveira Leite e pela nu-

Neste último domingo 
(05/08), a equipe de judô 
de Caraguatatuba da Secer 
esteve representando a ci-
dade no Campeonato Pau-
lista Regional – Sub 15, 
Sub 18, Adulto aspirante 
e no Festival Taça cidade 
de Santa Branca de Judô, 
na cidade de Santa Branca, 
SP. Participaram  equipes 
tradicionais da região e 
diversos atletas que conse-
guiram uma vaga para pró-

O brinquedo de madeira 
instalado recentemente na 
praia do centro pela Pre-
feitura de Caraguatatuba 
já foi totalmente restaura-
do, depois de sofrer ação 
de vândalos, ficando par-

No próximo sábado (11), a 
partir das 11h, a Prefeitura 
de Caçapava irá inaugurar 
oficialmente a Praça Nos-
sa Senhora da Saúde, no 
bairro Village das Flores. 
Situada na Rua Caetano 
Moreira, em uma área de 
5705,81 metros quadra-
dos, a praça passou por 
obras de requalificação, 
que foram realizadas por 
meio de uma parceria en-
tre a Prefeitura e o Gover-

O Projeto + Esporte, rea-
lizado pela Prefeitura de 
Caçapava, por meio da 
Secretaria de Cultura, Es-
portes e Lazer, está com 
vagas abertas para treinos 
na escolinha de bicicross 
que acontece na Pista de 
Bicicross do Jequitibá. Po-
dem participar crianças (a 
partir de 4 anos) e adultos. 
A atividade é gratuita.
Os treinos são realizados 
às segundas, quartas e sex-
tas-feiras, das 17h30 às 
19h30. No período da ma-
nhã, os treinos são realiza-

tricionista Carolina Maria 
Fiorante. O mundo virtual 
também poderá ser explo-
rado no QG de Games, 
sala em que o público po-
derá interagir com os jogos 
Counter-Strike: Global 
Offensive e League of Le-
gends, na oficina Vendas 
Online – Ecommerce + 
Marketing, na oportunida-
de de realizar a gravação 
de um miniprograma na 
oficina Youtuber, além de 
conhecer mais sobre Crip-
tomoedas e Mineração.
Para os interessados na 
área de eventos, será pos-
sível participar das ofici-
nas Papelaria em Eventos, 
Como Organizar um Casa-
mento, Dicas de orçamen-
to para casamentos para 
profissionais de eventos, 
entre outras. Também se-
rão oferecidas as oficinas 
Modelagem para Arqui-
tetura, Quiz Financeiro: 
teste seu conhecimento 
em finanças, Excel de A a 
Z, Kokedama, o Que é ser 
um MEI.
Durante todo o dia, serão 

xima etapa. Os professores 
Arthur Zumbando e Pedro 
Silva Filho agradeceram 
ao secretário de Esportes 
e Recreação Edivaldo Or-
mindo e ao prefeito Agui-
lar Junior pelo apoio.
Confira a classificação da 
cidade no torneio:
Ouro
Elvis Mendonça – Sênior
Rafael Nakamura – Pré-
sênior
Prata

cialmente destruído.
Para tornar o espaço 
mais acessível e sem po-
ças de lama, uma equi-
pe da Secretaria de Ser-
viços Públicos (Sesep)                        
aproveitou a oportuni-

no Federal. O projeto foi 
elaborado com a participa-
ção de toda comunidade. 
Foram construídas uma 
academia ao ar livre, par-
quinho, pista de caminha-
da, palco, área de pergo-
lado e pomar. A praça foi 
pavimentada com blocos 
intertravados, com aces-
sibilidade nas calçadas, 
além de espaços com gra-
ma, paisagismo e jardina-
gem. A iluminação é toda 

dos às sextas-feiras, das 8h 
às 11h.
Para participar, basta pro-
curar o professor, Erik An-
tunes, no local. É necessá-
rio apresentar documentos 
pessoais. O aluno deve le-
var bicicleta e equipamen-
tos de segurança.
O bicicross é um esporte 
praticado com bicicletas 
especiais, uma espécie de 
corrida em pistas de terra. 
Por ser uma atividade ae-
róbica, beneficia a parte 
cognitiva, o fortalecimen-
to muscular e favorece a 

realizadas atividades cul-
turais, como apresenta-
ções musicais, leitura no 
jardim, exposições sobre 
fotografia, segurança ci-
bernética e enfermagem, 
brinquedoteca para a di-
versão das crianças, fei-
ra de artesanato, além de 
atendimento para verifi-
cação de Índice de Massa 
Corporal (IMC) e aferição 
de pressão arterial com os 
alunos dos cursos Técnico 
em Enfermagem e Técni-
co em Nutrição e Dietética 
do Senac Taubaté, super-
visionados pelos docentes.
Para consultar a progra-
mação completa do Casa 
Aberta 2018 e saber como 
participar de cada ativida-
de.
Serviço:
Casa Aberta 2018
Data: 18 de agosto, sábado
Horário: das 10 às 16 ho-
ras
Local: Senac Taubaté – 
Rua Nelson Freire Cam-
pello, 202 – Jardim Eulália
O evento é gratuito, e as 
vagas são limitadas

Igor Gomes – Juvenil
António Oliveira – Sênior
Tathiane Santos – Adulto
Bronze
Maria Eduarda – Mirim
Mayara Cardim – adulto
Camila Siqueira – Juvenil
Quarto e quinto lugares
Gisele Cunha – Juvenil
Augusto Bernardo – Pré-
Mirim
Thiago Martins – Pré-mi-
rim
Lucas Aquino – Infantil

dade para espalhar areia                         
lavada ao redor do brin-
quedo,                      am-
pliando o espaço para que 
as       crianças possam 
usufruir da área com mais               
conforto.

em LED e os postes da rua 
receberam eficientização 
para economia de ener-
gia.  Equipe da Secretaria 
de Obras e Serviços Mu-
nicipais segue realizando 
os últimos detalhes para 
a inauguração, que terá a 
presença do prefeito Fer-
nando Cid Diniz Borges e 
demais autoridades. A Pre-
feitura de Caçapava con-
vida toda população para 
participar da inauguração.

perda de peso. Além de 
promover melhora na res-
piração.
Para crianças, o esporte é 
apontado como um impor-
tante aliado para ajudar a 
desenvolver a concentra-
ção e o equilíbrio.
O Projeto + Esporte é re-
alizado pela Prefeitura de 
Caçapava e oferece ativi-
dades esportivas gratuitas 
em diversas modalidades. 
A lista completa de mo-
dalidades está disponível 
no site. Mais informações: 
Tel.: (12) 3652-9222.

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

Livro D-24, FLS. nº 274, Termo nº 6816
Faço saber que pretendem se casar ALEXANDRE APARECIDO FRÓES e 
CRISTILENE BATISTA DE LIMA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é na-
tural de Tremembé-SP, nascido em 14 de agosto de 1987, de profissão aplicador 
de pedras, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua José Juvencio 
Neves, nº 258, casa 2, Vila Nossa Senhora da Guia, nesta cidade, filho de JAIR 
FRÓES, de 55 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 24 de setembro 
de 1962 e de ALDA MARIA DOS SANTOS FRÓES, de 52 anos, natural de 
Caraguatatuba/SP, nascida na data de 22 de agosto de 1965, ambos residentes e 
domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida 
em 25 de abril de 1991, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada na Rua José Juvencio Neves, nº 258, casa 2, Vila Nossa Senhora da 
Guia, nesta cidade, filha de IVAN TINEU DE LIMA, natural de Tremembé/SP, 
residente e domiciliado em Iaras/PR e de TEREZINHA DE FÁTIMA BATISTA 
DE LIMA, falecida em Taubaté/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

Auxiliar de Produção 
(Para Pessoa com Defi-
ciência)
Corretor de Imóveis
Professor de Educação 
Física
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FLIC 2018 terá a participação 
de escolas particulares em 

Caraguatatuba

A 8ª Feira Literária de Ca-
raguatatuba este ano ga-
nhará o reforço de quatro 
instituições de ensino par-
ticulares que aderiram ao 
evento: Colégio Adven-
tista, Escola Cristã Arco 
Íris, Instituto Educacional 
e Cultural Paideia e Asso-
ciação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE).
O convite foi feito formal-
mente pelo secretário de 
Educação, Ricardo Ribei-
ro, aos representantes das 
escolas particulares. “A 
ideia é que a FLIC incor-
pore, cada vez mais, a rede 
de ensino do município. 
Fizemos o convite às ins-

tituições particulares e os 
que aderiram serão muito 
bem vindos e com certeza 
enriquecerão o evento”, 
afirmou Ribeiro. Este ano 
a 8ª FLIC homenageará 
Eva Funari, no segmento 
Educação Infantil; Tatiana 
Belinky, no Ensino Funda-
mental I; Clarice Lispec-
tor, no Ensino Fundamen-
tal II; e Chico Buarque no 
segmento Educação para 
Jovens e Adultos (EJA). 
Desde o primeiro semestre 
letivo, as unidades escola-
res da rede municipal estão 
trabalhando os autores ho-
menageados com ativida-
des diversas. Agora as es-

colas particulares também 
iniciaram os trabalhos.
As apresentações internas 
nas escolas para os pais e 
familiares serão no dia 20 
de outubro e no dia 27, no 
Serramar Shopping, aber-
ta ao público. A Feira Li-
terária de Caraguatatuba 
foi idealizada há oito anos 
com o objetivo de desper-
tar o gosto pelos livros e 
pela leitura, aprimorar as 
habilidades de leitura e es-
crita, descobrir diferentes 
autores e estimular a cria-
tividade com a construção 
de trabalhos de dança, tea-
tro e artes, a partir de obras 
literárias.

7ª FESTA DA COZINHA CAIPIRA

A festa é uma ótima opção 
para reunir os amigos e fa-
miliares, saborear delicio-
sos pratos da gastronomia 
caipira e ainda curtir uma 
boa música num dos cená-
rios mais tradicionais de 
são Luiz do Paraitinga, o 
Mercado Municipal.
A festa acontece dois pri-
meiros finais de semana 
de agosto: dias 03, 04, 05, 
10, 11 e 12 – sextas das 
18h00 às 0h00, sábados 
das 11h00 às 0h00 e aos 
domingos das 11h00 às 
17h00. Venha se surpreen-
der com as delicias da culi-
nária caipira de São Luiz 
do Paraitinga. Dia 03/08 – 
Sexta 20h00 – Show com 
Trio Terra Brasil
Dia 04/08 – Sábado

12h00 – Cozinha Experi-
mental
13h00 – Show Matheus e 
Vinicios
15h00 – Cozinha Experi-
mental
15h30 – Show Robson 
Lanziloti
19h30 – Apresentação da 
“Zumba Caipira” – grupo 
ZPZ
21h00 – Show Grupo Jeito 
Caipira
Dia 05/08 – Domingo
11h30 – Cozinha Experi-
mental
12h00 – Cozinha Experi-
mental
13h00 – Som Jonca e Juca
15h00 – Show Loro e Lu-
cas
Dia 10/08 – Sexta
20h00 – Show com Kaio 

Lennon
Dia 11/08 – Sábado
12h00 – Cozinha Experi-
mental
13h00 – Show Andrea 
Soltto
16h00 – Cozinha Experi-
mental
17h00 – Show Diovani 
Cappy
21h00 – Show Orquestra 
de Violas e Violões Itabo-
até
Dia 12/08 – Domingo
11h30 – Cozinha Experi-
mental
12h00 – Cozinha Experi-
mental
13h00 – Show Trio Inhen-
gatú
15h00 – Show Patrícia 
Guimarães, Esther Fietz e 
Nhô Frade

Prefeitura de Caraguatatuba
faz troca de tubulação em
rua do bairro Ponte Seca

A Prefeitura de Caraguata-
tuba realizou hoje (07/08) 
reparos na tubulação de 
águas pluviais da rua Vi-
cente Orlando, esquina 
com a avenida José Be-
nedito de faria, no bairro 
Ponte Seca, região central 
da cidade. Os trabalhos fo-

ram realizados pela Secre-
taria de Serviços Públicos 
(Sesep), que fez a remo-
ção de três tubos quebra-
dos, a reposição de nova 
tubulação e a instalação 
de uma caixa de conten-
ção. A obra, já finalizada, 
corrigiu o afundamento 

da via, problema causado 
pelo grande volume de 
águas pluviais que passa 
pela tubulação, que cedeu, 
provocando vazamento. O 
pavimento foi nivelado e 
os bloquetes já foram re-
colocados, normalizando 
o tráfego de veículos.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade CONVITE nº 15/2018, Processo nº 39/2018, para Calça-
mento Estradas Rurais Bairro Lagoa e Palmital. Abertura da Sessão Pública dia 
17/08/2018 às 08:20 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, 
mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 16/08/2018, na Av. XV 
de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital 
estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA 
LOBATO - Prefeito Municipal


