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A GAzetA dos Municípios

Período de integração
aumenta em Taubaté

Projeto educacional “Trilhos
Pedagógicos” completa um ano neste mês

Taubaté participa de Programa 
de Implementação de Políticas 

Públicas para a Primeira Infância

Prefeitura de Pindamonhangaba 
inicia obras de

fechamento lateral da feira

Na semana de 13 a 17 de 
agosto de 2018, a Secreta-
ria de Educação de Tauba-
té participou de um semi-
nário técnico de Programa 
Avançado de Implementa-
ção de Políticas Públicas 
para a Primeira Infância, 
na conceituada Teachers 
College, da Columbia 
University, em Nova York.  
Além de Taubaté, o semi-
nário internacional contou 
com equipes de Boa Vista, 
Belo Horizonte, Fortaleza, 
Manaus, Ponta Grossa e 
Recife.
O seminário contou com 
aulas expositivas, relatos 
dos projetos e aconse-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
de empresa terceirizada, 
iniciou nesta semana, as 
obras de fechamento late-
ral da feira livre, na Praça 
da Liberdade.
Primeiramente toda a área 
da feira recebeu fecha-
mento com tapumes e, por 
segurança, os feirantes 
foram instalados, tempo-
rariamente, nas tendas da 
rua Capitão José Marti-
niano Vieira Ferraz. Todo 
o trabalho será realizado 
somente dentro da área fe-

A partir de segunda-feira, 
10 de setembro, os passa-
geiros do transporte públi-
co de Taubaté terão mais 
15 minutos para fazer a 
integração. Hoje, o tempo 
máximo para trocar de ve-
ículo é de 60 minutos.
A mudança vale tanto para 
os ônibus (ABC) quanto 
para o transporte comple-
mentar (Tctau). O passa-
geiro que fizer a integra-
ção terá até 75 minutos 
para dar continuidade à 
viagem.
Além desta mudança, des-
de a última segunda-feira, 
03 de setembro, foram in-

Nasceu, em setembro de 
2017, o programa “Trilhos 
Pedagógicos: História e 
Cidadania”. O projeto visa 
levar o conhecimento so-
bre a história da ferrovia 
Estrada de Ferro Campos 
do Jordão e sua influên-
cia regional aos alunos da 
rede municipal de ensino, 
bem como percepções so-
bre o meio ambiente e os 
meios de transportes atra-
vés de uma visita à estação 
ferroviária, a um parque às 
margens do rio Piracuama 
e uma viagem em trens 
quase centenários. Em um 
ano de Projeto, quase duas 
mil crianças aprenderam 
as histórias maravilhosas 
de nossa cidade por meio 
do passeio.
Três são os eixos que dão 
sustentação ao projeto: 
história regional, meio 
ambiente e meio de trans-
porte. A partir desse tripé, 
o projeto visa desenvolver 
ações educativas em con-
junto que sensibilizem os 
alunos da rede pública à 
história e importância da 
Estrada de Ferro Campos 
do Jordão para a história 
do Vale do Paraíba, para a 
importância do transporte 
regional e para o meio am-
biente, com grande influ-

lhamento de professores 
especializados em cada 
tema, como engajamento 
e comunicação, engaja-
mento familiar, desenvol-
vimento e a aprendizagem 
de crianças pequenas: cur-
rículo e pedagogia efetiva 
e implementação de políti-
cas públicas.
O Programa Avançado de 
Implementação de Políti-
cas Públicas para a Primei-
ra Infância teve início no 
primeiro semestre de 2018 
e tem oferecido estratégias 
para a construção do novo 
currículo da Educação 
Infantil do município de 
Taubaté, de acordo diretri-

chada com tapume, para a 
montagem das peças pré-
moldadas, transportadas 
por meio de guindastes, 
tudo com muita precisão e 
segurança para o entorno.
O fechamento da feira será 
realizado com chapa metá-
lica trapezoidal com brizes 
e receberá todo um reforço 
estrutural. 
No período de obras, se-
rão necessários cerca de 
60 dias para o descarre-
gamento das peças mais 
pesadas, que irão com-
por todo o fechamento             

cluídos mais cinco ônibus 
nas linhas com maior nú-
mero de passageiros para 
melhorar a oferta de via-
gens. No total, serão 18 
novos horários de partidas 
em cinco linhas.
Desde o início do processo 
de integração, a Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
avalia as necessidades dos 
usuários, a fim de aperfei-
çoar o sistema de transpor-
tes de Taubaté.
Melhorias
Integração: tempo estendi-
do para 75 minutos
Reforço em linhas
01 (Estoril / Rodoviária 

ência para o turismo e para 
o dia a dia da população 
usuária de seus serviços.
Busca-se assim aproximar 
a importante história da 
Estrada de Ferro das futu-
ras gerações da cidade, de 
forma que elas continuem 
a reconhecer e valorizar 
essa história. 
De acordo com o secretá-
rio de Educação, professor 
Júlio Valle, além disso, 
o objetivo que este mate-
rial busca atingir, consis-
te em resgatar elementos 
particulares da história de 
nossa cidade e de nossa re-
gião – o que é fundamental 
para garantirmos que nos-
sas crianças sintam a rela-
ção de pertencimento com 
a cidade e também para 
que possam perceber que 
a história nacional, que é 
objeto de estudo em nos-
sas escolas, passa necessa-
riamente pela história dos 
municípios. 
Toda quarta e sexta-feira 
do ano letivo, duas turmas 
da rede municipal fazem o 
passeio que vai do Centro 
de Memória da Estrada 
de Ferro até o Reino das 
Águas Claras, onde pas-
sam um período e conhe-
cem as belezas naturais e 
as estátuas dos persona-

zes da Base Nacional Co-
mum Curricular – BNCC, 
engajando os professores 
das escolas municipais em 
grupos de estudos realiza-
dos semanalmente na Se-
cretaria de Educação.
A partir do dia 10 de se-
tembro, as 70 escolas de 
educação infantil da rede 
de ensino pública muni-
cipal de Taubaté começa-
rão as discussões do do-
cumento elaborado pelo 
grupo de estudos, visando 
garantir ao aluno o desen-
volvimento integral e os 
direitos de           apren-
dizagem preconizados na 
BNCC.

lateral.
Para a realização da obra, 
o investimento com  ver-
ba estadual é de R$ 
350.000,00 e contrapar-
tida da Prefeitura de R$ 
567.775, 42. A previsão é 
que todo o processo seja 
encerrado em até seis me-
ses.
Esse embelezamento da 
área da feira, no centro da 
cidade, vai colaborar para 
a parte turística de Pinda, 
que está prestes a se tornar 
um Município de Interesse 
Turístico (MIT).

Velha): mais um ônibus e 
mais dois horários de par-
tidas;
04 (Barreiro, Continental 
/ Rodoviária Velha): mais 
um ônibus e mais dois ho-
rários de partidas;
13 (Gurilândia / Rodoviá-
ria Velha): mais um ônibus 
e mais dois horários de 
partidas;
14 (Santa Tereza, Quiririm 
/ Rodoviária Velha): mais 
um ônibus e mais quatro 
horários de partidas;
25 (Chácara Silvestre / 
Rodoviária Velha): mais 
um ônibus e mais dois ho-
rários de partida.

gens de Monteiro Lobato
“Ficamos muito contentes 
por proporcionar isso às 
crianças de nossa cidade. 
Afinal, ao falar sobre hu-
manização, acredito que 
nosso prefeito também 
se refere ao respeito e ao 
carinho que cada um de 
nós tem com nossa his-
tória e com nossa cidade, 
reconhecendo-nos como 
herdeiros de um legado 
de muito valor”, afirmou 
o secretário de Educação. 
“Resgatar e estimular esse 
carinho e esse respeito tem 
sido constantemente foco 
de nossas ações e o Pro-
jeto Trilhos Pedagógicos 
revela exatamente isso”, 
completou.
A partir deste mês todos os 
alunos que participarem 
do projeto receberão um 
material paradidático pró-
prio do Projeto para apro-
fundar as experiências e os 
aprendizados.
O projeto educacional é 
uma parceria entre a Pre-
feitura Municipal de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, e o 
Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Dire-
ção da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão.
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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

O Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medicina, 
como as pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza inúmeros 
casos de doenças bastante antigas, algumas citadas na Bíblia, como a han-
seníase, que afeta milhares de pessoas no país. Outros males como doença 
de Chagas, verminose, malária, tuberculose, raiva, dengue, leishmaniose 
e febre amarela já foram erradicadas em vários países, mas aqui, a cada 
ano, cresce o número de novos casos. Essa não é apenas uma questão de 
saúde pública, mas também econômica. Os adultos portadores de algu-
mas dessas moléstias ficam impedidos de trabalhar e prover o próprio 
sustento e de sua família, fazendo com que estejam na linha de pobreza. 
As crianças são prejudicadas em seu desenvolvimento físico e intelectual, 
perdendo anos de estudo que nem sempre conseguem recuperar. Segundo 
especialistas, a falta de políticas sérias para a erradicação dessas doenças 
e do incentivo à indústria farmacêutica em elaborar medicamentos para a 
população de baixa renda dificulta a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimen-
to de espinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. 
Além disso, a predisposição genética e as alterações hormonais comum 
na adolescência e em momento de estresse é que são os principais respon-
sáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter surgido porque muitas pessoas 
tendem a consumir mais chocolates nos períodos em que estão tensas e 
ansiosas situações em que os hormônios ficam mais a flor da pele, estimu-
lando as espinhas.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

Pouco pensa quem muito fala.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
É melhor viver sem felicidade do que sem amor.

Terça-feira tem troca de
ingressos para a partida EMS 

Taubaté Funvic e Sesi SP

Na próxima terça-feira, 11 
de setembro, acontece a 
troca de ingressos para a 
partida entre as equipes de 
vôlei EMS Taubaté Funvic 
e Sesi SP, válida pela 7ª ro-
dada do Campeonato Pau-
lista 2018, na Secretaria de 
Esportes e Lazer.
O jogo será na próxima 
quarta-feira, 12 de setem-
bro, às 20h, no Ginásio do 
Abaeté. Para este jogo, a 
torcida está convidada a 
ir vestida de amarelo, em 
apoio à campanha Setem-
bro Amarelo, que promove 
desde 2015 a conscientiza-
ção a respeito do suicídio 
no Brasil, no mundo e suas 
formas de prevenção.
O ponto de troca de in-
gressos será no Ginásio da 
CTI, à rua das Três Meni-
nas, s/nº, e o horário é das 
8h30 às 18h. Desta vez o 
ingresso será trocado por 
1 quilo de ração para cães 
ou gatos, que será doado 
às entidades da cidade que 
cuidam de animais aban-

donados. Cada pessoa po-
derá trocar no máximo 2 
ingressos, desde que seja 
apresentado os CPFs e os 
2kg de ração (em caso de 
troca de 2 ingressos), para 
todos os tipos de ingres-
sos. Crianças de até 04 
anos não precisam do in-
gresso.
Serão disponibilizados 
900 ingressos para este 
jogo, sendo 10% reserva-
dos para atender pessoas 
com deficiência, idosos 
com idade igual ou supe-
rior a 65 anos, gestantes 
e pessoas acompanhadas 
por crianças de colo. Para 
a troca de ingressos para 
este grupo, devem ser 
apresentados documentos 
comprovatórios de sua ne-
cessidade de atendimento 
prioritário, caso não seja 
apresentado nenhum do-
cumento que comprove tal 
necessidade, caberá a or-
ganização decidir se pode 
ou não realizar a troca.
Antes do início da troca, 

nenhum torcedor poderá 
sair da fila, isso será ca-
racterizado pela organiza-
ção como abono do direito 
do ingresso. Desta forma, 
é passado o direito para 
a próxima pessoa da fila. 
Não serão trocados ingres-
sos na hora do jogo.
A organização solicita 
que cada torcedor leve 
saquinhos plásticos para 
a retirada do próprio lixo 
produzido durante o jogo, 
e ressalta que é proibida 
a entrada de instrumen-
tos musicais, capacetes, 
guarda-chuvas e bebidas 
alcoólicas ou não, em gar-
rafas ou latinhas. Somente 
será liberada a entrada de 
água em copos plásticos. 
A recomendação é de que 
os torcedores não deixem 
para trocar os ingressos na 
última hora, pois a expec-
tativa é de lotação e não 
serão realizadas trocas na 
hora do jogo. Os portões 
do Abaeté serão abertos 
uma hora antes da partida.

Extrato da Lei nº 1.107 – de 05 de setembro de 2018.

 “Eleva o Rodeio, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, à con-
dição  de Manifestação Cultural Imaterial do Município de Redenção da Serra”. 
Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sancionou e promulgou a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se 
disponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av 
XV de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 1600.
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6ª Copa Brahma de
Futebol termina rodada com 

disputas bem acirradas

Caraguatatuba é prata no 16º 
World Hapkido Championship

Neste domingo (09/09), a 
equipe de Hapkido Eagles 
da Secretaria de Esportes 
de Caraguatatuba partici-
pou do 16º World Hapki-
do Championship, como 
representante do Estado 
de São Paulo, em Curitiba 
(Paraná). Ao todo, a Pre-
feitura de Caraguatatuba 
enviou à competição 11 
atletas, que voltaram para 
casa com 26 medalhas, 24 
de ouro e duas de prata. A 
equipe também conquis-
tou o 2º lugar geral na dis-
puta.
O professor, Anderson 
Cabral, agradece ao apoio 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba e da Secretaria de 
Esportes. “Recebemos um 
imenso suporte para alcan-
çar este resultado. Somos 
muito gratos ao prefeito 

Dez jogos movimentaram 
o fim de semana da 6ª Copa 
Brahma de Futebol. Com 
disputas de peso entre as 
três divisões do campeo-
nato, a rodada foi marcada 
por resultados apertados e 
partidas concorridas.
Na quinta-feira, 06, no 
campo do Centro Espor-
tivo Ubaldo Gonçalves 
(Cemug), o Jetuba F.C. 
venceu o Fluminense F.C. 
por 2 a 1, com gols fei-
tos por Ruan Luiz e Juan 
Thimoteo para equipe do 
Jetuba e Michael Barrozo 
para equipe Fluminense. 
No domingo, 09, também 
no campo do Cemug, to-
dos os jogos disputados 
terminaram em empate 
nos jogos entre E.C. Pri-
mavera contra E.C. Es-
trela do Morro e Tabajara 
F.C. contra E.C.A.F. Santa 
Cruz, os empates não tive-
ram nenhum gol marcado, 
os times do E.C Barcelona 
e C.A. Fortaleza termina-
ram a partida com o resul-
tado de 2 a 2, já as equipes 
do A.E. Gaivotas e A.A. 
Riza empataram em 1 a 1.
No início da tarde, em jo-
gos disputados no campo 
do C.A. Poiares, o time do 
A.A. Caputera/Lion ven-
ceu E.C. Tabatinga por 3 a 
1, com gols de Keké (02) 
e Alef para a equipe do 
Caputera e Luis Henrique 
para a equipe Tabatinga, 
já no jogo entre G.R. Jara-
guazinho e União do Lito-
ral E.C. resultou na vitória 
da equipe do União por 2 
a 0, um marcado gol pelo 
atleta Diego e um gol con-
tra.
Nos jogos disputados no 
campo do Barranco Alto, 
a equipe do Auto Escola 
venceu o Beira Mar por 2 
a 1, gols de Jair Longo e 
Diego Oliveira para equipe 
Auto Escola e de Willian 
Marques para equipe Bei-
ra Mar, na partida entre 
E.C. Águia Dourada e Pe-
drinho F.C. a equipe do 
Águia levou a melhor com 
o resultado de 4 a 1, gols 
de Uelton Simão, Paulo, 
Pedro e Emerson para o 
Águia e de Ozeias para a 

Aguilar Junior e ao secre-
tário de Esportes, Edvaldo 
Ormindo”, destacou.
O 16º World Hapkido 
Championship ocorreu no 
Centro de Esporte e Lazer 
(CEL) Dirceu Graeser, na 
Praça Oswaldo Cruz, no 
Centro de Curitiba. O lo-
cal foi palco de disputas 
internacionais, não só no 
Hapkido como também 
no Taekwondo, no últi-
mo final de semana. Ao 
todo, as duas competições 
juntas reuniram cerca de 
1.200 mestres e atletas de 
nove países. Entre os prin-
cipais países participantes 
estavam Brasil, Argentina, 
Paraguai, Chile, Estados 
Unidos e Coreia do Sul.
Resultados da equipe de 
Hapkido Eagles da Secre-
taria de Esportes de Cara-

equipe Pedrinho.
Nas partidas disputadas 
no campo do E.C. XV de 
Novembro, os times Força 
Jovem F.C. e C.R. Rio do 
ouro venceram as equipes 
do E.C. 20 de Abril e A.E. 
Grêmio por 1 a 0, respecti-
vamente.
Confira as tabelas com os 
resultados dos jogos do 
dia 06/09 e 09/09:
Dia 06 de setembro 2018 
(quinta-feira) – Local: 
Campo do Centro Espor-
tivo Ubaldo Gonçalves – 
CEMUG
Jogo H o r á r i o  
Grupo C a t e g o r i a  
EQUIPES
20h15 C 2ª Divisão 
Jetuba F.C. 02 X 
01 Fluminense F.C.
Gols: Ruan Luiz e Juan 
Thimoteo para equipe Je-
tuba F.C
Gol: Michael Barrozo para 
equipe Fluminense F.C.
Dia 09 de setembro 2018 
(domingo) – Local: Cam-
po do Centro Esporti-
vo Ubaldo Gonçalves – 
CEMUG  
Jogo H o r á r i o  
Grupo C a t e g o r i a  
EQUIPES  
11h00 B 1 ª  D i v .  
E.C. Barcelona 02 
X 02 C.A. Forta-
leza  
Gols: Ray Ricardo e An-
derson dos Santos para 
equipe E.C. Barcelona
Gols: Anderson Ferreira 
e Valdeir de Souza para 
equipe C.A Fortaleza
13h00 B 1 ª  D i v .  
E.C. Primavera 00 
X 00 E.C. Estre-
la do Morro  
15h00 B 1 ª  D i v .  
A.E. Gaivotas 01 X 
01 A.A. Riza  
Gol: Marcio Max para 
equipe A.E Gaivota
Gol: Pierre Henrique para 
equipe A.A. Riza
17h00 A 1ª Div. Ta -
bajara F.C. 00 X 
00 E.C.A.F. Santa 
Cruz  
Dia 09 de setembro 2018 
(domingo) – Local: Cam-
po do C.A. POIARES – 
Avenida Mato Grosso, nº 
1048-Indaiá

guatatuba:
Ana Beatriz da Silva – 1 
medalha de  ouro
Ana Beatriz Pacheco Ca-
bral – 3 medalhas de ouro
Anderson Nunes Cabral – 
2 medalhas de ouro
Andrey Masahiro Umeno 
– 5 medalhas de ouro e 1 
de prata
Letícia Pacheco Cabral – 3 
medalhas de ouro
Lucas Gabriel Alves Ba-
tista – 1 medalha de ouro
Luis Felipe José da Silva – 
2 medalhas de ouro
Milena Lobo Teles da Sil-
va – 2 medalhas de ouro
Pedro Henquique de Sou-
za Lima – 3 medalhas de 
ouro e 1 medalha de prata
Tarcio Gromov Tartari – 2 
medalhas de ouro
Thiago Masashi Umeno – 
1 medalha de ouro

Jogo H o r á r i o  
Grupo C a t e g o r i a  
EQUIPES
13h00 A 2ª Divisão 
E.C. Tabatinga 01 X 
03 A.A. Caputera/
Lion
Gol: Luis Henrique para a 
equipe E.C. Tabatinga.
Gols: Keké (02) e Alef 
para a equipe A.A. Capu-
tera/Lion.
15h00 A 2ª Divisão 
G.R. Jaraguazinho 00 
X 02 União do 
Litoral E.C.
Gols: Diego e um gol con-
tra para a equipe União do 
Litoral E.C.
Dia 09 de setembro 2018 
(domingo) – Local: Cam-
po do BARRANCO ALTO 
– Travessa Rosa Paes
Jogo H o r á r i o  
Grupo C a t e g o r i a  
EQUIPES
13h00 B 2ª Divisão 
Auto Escola 02 X 
01 Beira Mar
Gols: Jair Longo e Diego 
Oliveira para equipe Auto 
Escola
Gol: Willian Marques para 
equipe Beira Mar
15h00 B 2ª Divisão 
E.C. Águia Dourada 04 
X 01 P e d r i n h o 
F.C.
Gols: Uelton Simão, Pau-
lo, Pedro e Emerson para 
a equipe E.C. Águia Dou-
rada.
Gol: Ozeias para a equipe 
Pedrinho F.C.
Dia 09 de setembro 2018 
(domingo) – Local: Cam-
po do E.C. XV DE NO-
VEMBRO –                Ave-
nida Siqueira Campos 
– Centro
Jogo H o r á r i o  
Grupo C a t e g o r i a  
EQUIPES
13h00 A 3ª Divisão 
Força Jovem F.C. 01 
X 00 E.C. 20 de 
Abril
Gol: Eliakin Domingos 
para equipe Força Jovem.
15h00 A 3ª Divisão 
G.R. Rio do Ouro 01 
X 00              A.E. 
Grêmio
Gol: Robson de Oliveira 
para equipe G.R. Rio do 
Ouro.
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Capital Nacional da Literatura
Infantil recebe 2ª edição da FLIT

Depois de superar todas as 
expectativas em seu pri-
meiro ano de execução, a 
Feira de Literatura Infantil 
de Taubaté, a FLIT 2018, 
chega à sua 2ª edição re-
pleta de atrações e novida-
des para o público infantil 
e toda a família. O even-
to acontece de 17 a 23 de 
setembro na Avenida do 
Povo.
A feira vem pra mais uma 
vez consolidar a cidade de 
Taubaté como detentora 
do título de Capital Nacio-
nal da Literatura Infantil.
O projeto foi concebido, 
criado e produzido por 
uma Comissão Organiza-
dora composta pelo Presi-
dente Edsson Junior, Che-
fe de Gabinete do Prefeito; 
Vice-presidente José Fer-
reira Silva, Diretor do De-
partamento de Turismo; e 
Gisele Viola Machado, 
Gestora do Departamento 
de Educação e Rose Du-
arte, Diretora do Departa-
mento de Comunicação.
O tema central da FLIT 
este ano é Narizinho – rei-
nações na terra de Lobato. 
O intuito é valorizar o fe-
minino representado pela 
personagem trazido à Fei-
ra, de forma lúdica, em vá-
rias das atrações propostas 
para este ano. Monteiro 
Lobato, em Reinações de 
Narizinho cria um Sítio 
em que as crianças apren-
dem a partir de aventuras 
imaginárias entremeadas 
por aventuras reais e his-
tórias de uma avó. É a 
combinação entre a ima-
ginação de uma criança e 
a realidade experimentada 
pelos adultos. A FLIT pro-
põe todo esse universo aos 
visitantes.
A estrutura da feira con-
tará, todos os dias, com 
stands de 11 editoras, sen-
do elas Autêntica, Callis, 
Casa Cultura, Ciranda 
Cultural, Companhia das 
Letras, Cortez, Edelbra, 
Girassol, Melhoramentos, 

Mercuryo Jovem e Paulus. 
Na programação teremos 
formação de professores, 
palestras, sessões de con-
tação de história, atrações 
artísticas (teatro, música e 
dança), oficinas, apresen-
tações de artistas locais e 
nacionais e outros.
O show de abertura fica por 
conta do Palavra Cantada 
e o show de encerramen-
to com o Balão Mágico, 
que voltou a sua formação 
original para uma turnê 
saudosista lembrando os 
grandes sucessos dos anos 
80.
Outro momento importan-
te é a participação de duas 
famosas Fernandas para 
um bate-papo e tarde de 
autógrafos de seus livros.
Na sexta-feira, dia 21, às 
18h, é a vez da Fernanda 
Concon, que interpreta a 
personagem Alicia, na no-
vela Carrossel. Ela apre-
senta seu primeiro livro: O 
guia de sobrevivência da 
Fernanda Concon – Meu 
plano infalível para me dar 
bem no Ensino Médio e na 
vida. Lançado pela Editora 
Gutenberg, pertencente ao 
Grupo Autêntica, o livro é 
um verdadeiro manual de 
como sobreviver ao Ensi-
no Médio, apresentando 
dicas de como se preparar 
para essa fase da vida, a es-
colha da profissão e como 
equilibrar as relações entre 
família, amizade, estudos 
e a carreira. Um dos papéis 
mais conhecidos da atriz e 
escritora é a Alicia, da no-
vela e filmes do Carrossel.
Importante para participar 
nesse dia é saber que, a 
pedido da autora, haverá 
distribuição de senhas a 
partir das 17h no dia. Se-
rão distribuídas um total 
de 300 senhas, cada pes-
soa pode retirar no máxi-
mo 3 senhas e a autora irá 
autografar somente o seu 
livro, não sendo permitido 
autógrafos em cadernos, 
blocos, etc.

No domingo, dia 23, às 
15h, o bate papo é com 
Fernanda Takai. Vocalista 
da banda mineira Pato Fu 
há 25 anos, há 10 lançou-
se numa carreira solo com 
repercussão nacional e in-
ternacional. Tem 4 livros 
publicados e conquistou 
recentemente um prêmio 
Jabuti. Vem pra FLIT num 
bate-papo sobre o livro O 
Cabelo da Menina, que 
narra a história de uma 
menina que um dia acor-
dou com a cabeleira malu-
cona. Na escola, a atitude 
da menina causou grande 
repercussão e o resultado 
foi inusitado. 
Acompanhando com leve-
za esse dia nada normal da 
menina e de seu cabelo, o 
livro destaca a importân-
cia da autoestima e de re-
conhecer o que há de belo 
em cada pessoa. Takai vai 
atender por uma hora e os 
autógrafos serão também 
somente nos livros da au-
tora, com atendimento por 
ordem de chegada.
Além disso, todos os dias 
600 crianças da rede mu-
nicipal serão levadas 
para a FLIT, no perío-
do da manhã e da tarde, 
para participar de ativi-
dades como contação de 
história e encenações 
teatrais. Será fornecido                                                
transporte para os estudan-
tes da zona rural e locali-
dades mais                  afas-
tadas. 
As crianças da rede mu-
nicipal de ensino produ-
ziram ao longo do ano 
um livro que será lan-
çado durante a Feira e 
tiveram um  trabalho                                                       
desenvolvido durante todo 
o ano sobre o tema da 
FLIT.
A Praça de Alimentação 
Tia Anastácia contará com 
diversificados food tru-
cks, sendo eles: Batalhão 
Batata Frita, Asmarany 
Arabian Food, BBQ Store, 
Bob Burgue’s, Bolonhe-

sa, Eu Fiz Café, Expresso 
China, Chippers, Brunella 
Churros Gourmet, A Cre-
mosinha Delícias Artesa-
nais, Happy Crepp, Oba 
Oba espetos, The Friend, 
Kombosa Shake, Ladie’s 
Burguer, Mr.Crab Culiná-
ria Costeira, Na Cumbu-
ca Escondidinho e Street 
Burguer.
A novidade fica por con-
ta do Espaço Nerd/Geek 
com as atividades das es-
colas Imago – Academia 
de Arte e Design e Super 
Geeks com oficinas de De-
senho Pixel Art, Oficina 
Youtuber, Oficina Mine-
Craft, Jogos 2D, Oficinas 
de Quadrinhos, Oficina de 
Mangá, Oficina de Cria-
ção de Cosplay, Oficina 
de Modelagem, Oficina 
de Criação de Personagem 
e Oficina de Concept Art 
com os personagens de 
Monteiro Lobato.
FLIT SOLIDÁRIA – Além 
de levar cultura e literatura 
para a região, a FLIT tam-
bém tem solidariedade. 
A FLIT Solidária é uma 
campanha desenvolvida 
pelo Fussta (Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Taubaté), que estará com 
uma estação de arrecada-
ção, para receber alimen-
tos não perecíveis durante 
toda a feira. Os alimentos 
serão doados para as enti-
dades sociais do municí-
pio, atendidas pelo Fussta.
Em 2018, a FLIT conta 
com o apoio da Câmara 
Brasileira do Livro – CBL, 
CCR NovaDutra, Dona 
Bella Casa de Delícias, 
Fortunato Móveis, Imago 
Academia de Arte e De-
sign, ABC Transportes, 
Super Geeks, NET, Car-
doso Casa e Construção e 
The Place/ Via Auto Sho-
pping.
O público interessado po-
derá conferir as atrações 
da Feira no www.flit.
taubate.sp.gov.bre na pá-
gina www.facebook.com/
feiradeliteraturainfantilde-
taubate/.
PROGRAMAÇÃO COM-
PLETA
SEGUNDA-FEIRA | 
17/09
9h30 – Contação de His-
tória: Cia Fabricando Arte 
em “O casamento de Na-
rizinho”
10h15 – Teatro:Turma do 
Sítio em “O mundo do faz 
de conta”
14h – Contação de Histó-
ria: Cia Fabricando Arte 
em “O casamento de Na-
rizinho”
14h45 – Teatro:Turma do 
Itaim em “Narizinho rece-
be uma visita”
15h30 – Participação de 
escolas: Novo Horizonte e 

Cecap
16h – Atividade lúdica: 
“Porque lixo é pra ser re-
ciclado”
19h – Show de Abertura: 
Palavra Cantada
TERÇA-FEIRA | 18/09
9h30 – Contação de His-
tória: Cia Fabricando Arte 
em “O casamento de Na-
rizinho”
10h15 –  Teatro: Turma do 
Sítio em “O mundo do faz 
de conta”
14h – Contação de Histó-
ria: Cia Fabricando Arte 
em “O casamento de Na-
rizinho”
14h45 – Teatro:Turma do 
Itaim em “Narizinho rece-
be uma visita”
15h30 – Atividade literá-
ria/Lançamento do livro: 
Taubaté – A cidade da 
Gente
16h – Atividade lúdica: 
Narizinho e o trânsito – 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana
18h – Atividade literária/
Formação de professores: 
Otávio Nazareth e José 
Santos
20h – Show: MPB de 
Mesa
QUARTA-FEIRA | 19/09
9h30 – Contação de His-
tória: Cia Fabricando Arte 
em “O casamento de Na-
rizinho”
10h15 –  Teatro: Turma do 
Sítio em “O mundo do faz 
de conta”
14h – Contação de Histó-
ria: Cia Fabricando Arte 
em “O casamento de Na-
rizinho”
14h45 – Teatro: Turma do 
Itaim em “Narizinho rece-
be uma visita”
15h30 – Atividade artísti-
ca/Projeto Esperança com 
banda e ballet
16h30 – Contação de His-
tória: Narizinho em “O pó 
de Pirlimpimpim” com 
Projeto Conviver
18h – Atividade literária/
Lançamento de livro com 
alunos das escolas muni-
cipais
20h – Show: Rafinha 
Acústico
QUINTA-FEIRA | 20/09
9h30 – Contação de His-
tória: Cia Fabricando Arte 
em “O casamento de Na-
rizinho”
10h15 – Teatro:Turma do 
Sítio em “O mundo do faz 
de conta”
11h – Dança:  Balé da Ci-
dade apresenta “Matéria
-prima”
14h – Contação de Histó-
ria: Cia Fabricando Arte 
em “O casamento de Na-
rizinho”
14h45 – Teatro: Turma do 
Itaim em “Narizinho rece-
be uma visita”
15h30 – Atividade literá-
ria: Literatura Marginal

16h30 – Rua de Lazer: 
Brincadeiras do tempo da 
Vovó Benta
18h – Atividade lúdica: 
Concurso Cosplay
20h – Show: Luana Cama-
rah
SEXTA-FEIRA | 21/09
9h30 – Contação de His-
tória: Cia Fabricando Arte 
em “O casamento de Na-
rizinho”
10h15 –  Teatro:Turma do 
Sítio em “O mundo do faz 
de conta”
14h – Contação de Histó-
ria: Cia Fabricando Arte 
em “A doença Narizinho 
Arrebitadite”
14h45 – Teatro: Turma do 
Itaim em “Narizinho rece-
be uma visita”
15h30 – Contação de His-
tória: Leandro Augusto em 
“O Casamento de Narizi-
nho”
16h30 – Intervenção artís-
tica: Capoeira Angola
18h – Atividade literária: 
Fernanda Concon – a Ali-
cia de Carrossel
20h – Show: Serial Funke-
rs com abertura de Jeff 
Street Dance
SÁBADO | 22/09
10h – Música: Coral Con-
viver em “Sarau da Vovó 
em homenagem a Narizi-
nho”
10h30 – Rua de Lazer: 
Brincadeiras do tempo da 
Vovó Benta
11h – Dança: Narizinho 
em ritmo das Danças de 
Roda com Projeto Convi-
ver
11h30 – Música: Orques-
tra Sinfônica de Taubaté
14h – Contação de histó-
ria: Leandro Augusto em 
“Narizinho decide casar 
Emília”
15h – Teatro: Cia Le Plat 
do Jour em “Chapeuzinho 
Vermelho”
16h – Oficina: Mãos à 
“obra”
17h – Música: Tempo de 
Brincar em “Canto de As-
sombração”
18h30 – Música: Famuta
20h – Show: Coletivo de 
Música Taubateana
DOMINGO | 23/09
10h – Música: Viola Cai-
pira
11h – Atividade literária/
Mesa redonda: “A literatu-
ra infantil na contempora-
neidade”
12h – Dança: “Na festa 
do País das Maravilhas de 
Narizinho” com Integrarte 
Dança
13h – Música: Coral Vozes
14h – Música: Yasmin 
Giacomini
15h – Atividade literária: 
Fernanda Takai
17h – Intervenção artísti-
ca: Palhaço Lanterninha
19h – Show: Balão Mági-
co


