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A GAzetA dos Municípios

Estado divulga oportunidades 
para microempreendedores

de Taubaté

Campanha de Vacinação Antirrábica 
começa em 18 de agosto

Teatro Galpão recebe
21ª edição do Festil

Obras de recapeamento
interditam rua Carneiro de Souza

A Secretaria de Educação 
do Estado de São Pau-
lo, em conjunto com a 
Fundação para o Desen-
volvimento da Educação 
(FDE), firmou uma parce-
ria com o Sebrae-SP para 
o lançamento do Projeto 
Descola Trabalho, que 
visa dar oportunidade ao 
Microempreendedor Indi-
vidual (MEI) para tornar-
se prestador de serviços 
de manutenção nas esco-
las estaduais paulistas, in-
cluindo Taubaté.
Nesta primeira fase, o 
programa engloba 721 es-
colas em todo Estado de 
São Paulo, gerando opor-
tunidades para mais de 56 
mil MEIs na região de São 
Paulo (capital), Araçatuba, 

O Centro de Controle de 
Zoonoses de Taubaté pro-
move, a partir do dia 18 de 
agosto, a campanha de va-
cinação antirrábica.
A campanha será realiza-
da em quatro etapas, com 
dois dias para a vacinação 
na zona rural e dois dias 
para a zona urbana. Na 
zona rural, serão realiza-
das ações casa a casa nas 
localidades com menor 
densidade demográfica.
 Além de servidores do 
CCZ e do Controle de Ani-
mais Sinantrópicos (CAS) 
de Taubaté, a campanha 
deste ano também vai con-
tar com o apoio de milita-
res do Comando de Avia-
ção do Exército (Cavex) 
e de estudantes de cursos 
técnicos veterinários do 
município.
A expectativa é de vaci-
nar cerca de 35 mil cães 
e gatos. No ano passado 
foram imunizados 34.411 
animais. Mais informa-
ções pelos telefones 5704-
8048 (CCZ) ou 3635-4091 
(CAS).
Campanha antirrábica 
2018 Datas

O Festil - Festival Nacio-
nal de Teatro Estudantil - 
realiza sua 21ª edição em 
Pindamonhangaba. De 26 
de agosto a 9 de setembro, 
passarão por aqui mais de 
500 artistas, representan-
tes de 19 cidades, 5 esta-
dos brasileiros e 28 espe-
táculos de teatro.
As apresentações serão 
todas no Teatro Galpão, 
promovendo um grande 
intercâmbio cultural en-
tre estudantes de teatro do 
Brasil. O projeto é dedica-

Nesta sexta-feira, 10 de 
agosto, por volta de 8h, a 
rua Carneiro de Souza, no 
Centro de Taubaté será in-
terditada em toda sua ex-
tensão para obras de reca-
peamento.
Os motoristas devem bus-
car rotas alternativas nas 
vias próximas, como XV 
de novembro e Dr. Souza 
Alves.
As obras de revitalização 
viária da região central, 
iniciadas em agosto de 
2017, fazem parte do Pro-
grama Pró Transporte, fi-

Bauru, Guarulhos, São Vi-
cente e Taubaté.
O objetivo da iniciativa é 
contratar o MEI da cida-
de para prestação de ser-
viços sempre que a uni-
dade escolar precisar de 
manutenção como pintu-
ra, troca de telha, reparos 
elétricos e encanamentos. 
O profissional que estiver 
cadastrado no Sistema da 
Educação poderá ser con-
tratado pela unidade esco-
lar.
O MEI interessado em 
participar deve cadastrar 
seus dados pessoais e os 
de sua empresa no Sistema 
Escolas Digital (SED) da 
Secretaria de Educação, 
no endereço sed.educacao.
sp.gov.br, no link “Obter 

Zona rural – dias 18 e 25 
de agosto
Zona urbana – dias 15 e 22 
de setembro
Horário – das 9h às 16h
Postos de vacinação no dia 
18 de agosto
1) Itaim – EMEIF Cônego 
Benedito Augusto Corrêa 
(rua Nair Unger Siqueira, 
730 – Granjas R. São Ju-
das Tadeu)
2) Ipiranga – casa a casa 
com início na capela Ipi-
ranga até a estrada Mala-
cacheta (restaurante Mario 
Gomes)
3) Remédios – CCZ (estra-
da Municipal dos Remé-
dios, 2.764 – Remédios)
4) Piracangaguá – Igreja 
São Camilo (avenida Ál-
varo Marcondes de Mat-
tos, s/nº – Piracangaguá)
5) Chácara Ingrid – ESF 
Barreiro (estrada munici-
pal José Candido de Oli-
veira, 2.685 – Barreiro)
6) Vila Velha – Pamo Vila 
Velha (rua Canarinho, s/nº 
– Vila Velha)
7) Baraceia – casa a Casa 
com início na ponte da ro-
dovia Carvalho Pinto até 
proximidades da Fazenda 

do ao prestígio e incentivo 
do fazer teatral nas esco-
las, universidades, insti-
tuições, quintais e onde 
mais quiserem. Os grupos 
ficarão alojados no centro 
comunitário do Alto do 
Cardoso, onde também 
será a alimentação, prepa-
rada pela organização do 
evento. As categorias des-
te ano são: adulto - escola 
de teatro, adulto - teatro na 
escola e infantil, além dos 
espetáculos convidados. 
Os ingressos têm o valor 

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 projeto contempla a re-
construção de cerca de 
21mil m² de calçadas, com 
novas guias e sarjetas, 
piso tátil de alerta e re-
baixamento de guias para 
acessibilidade. As vias 
também recebem novo re-
capeamento do pavimento 
e sinalização viária. Além 
disso, serão implantados 

Acesso como Empresa”, 
situado no rodapé da pá-
gina, e preencher todos os 
campos solicitados, bem 
como anexar o cartão do 
CNPJ da empresa. Os 
dados cadastrados serão 
analisados pela equipe da 
FDE. Após análise das in-
formações registradas, o 
interessado será notificado 
por e-mail.
Se o cadastro for aprova-
do, o fornecedor será in-
cluído no banco de oportu-
nidades e poderá baixar no 
celular o aplicativo Des-
cola Trabalho (gratuito e 
disponível para Android, 
iOS e Windows Phone). 
O MEI será informado do 
interesse da escola direta-
mente via seu celular.

Bocaina
8) Cataguá – EMEIF Emí-
lio Amadei Beringhs (es-
trada Antônio de Angelis, 
75 – Cataguá)
9) Pinheirinho – ESF Pi-
nheirinho (estrada da Pe-
dra Branca, 40 – Pinheiri-
nho)
Chácara Dallas – Bar do 
Adilson
10) Barreiro – Padaria Ca-
minho dos Anjos (estrada 
do Barreiro, altura do nº 
8.737,  Barreiro)
11) Barreiro (parte alta) – 
Bar do China (estrada do 
Barreiro, nº 4.900 – Bar-
reiro)
12) Barreiro (parte baixa/ 
Baraceia) – casa a Casa 
com início no Barreiro e 
término nas proximidades 
da Fazenda Santa Cruz da 
Baraceia
13) Marlene Miranda – 
ESF Marlene Miranda – 
rua José da Conceição, 15 
(antiga rua 1) – Marlene 
Miranda
14) Fonte Imaculada – 
Pamo Fonte Imaculada 
(rua Benedita Semiramis 
do Couto, 59 – Fonte Ima-
culada)

simbólico de R$3,00 ou 
1 lata de óleo e devem ser 
trocados na bilheteria do 
teatro.
A realização do Festil é da 
Escola de Teatro Pinda, 
em parceria com a Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamento 
de Cultura e Senac. Apoio 
da AMBAC - Associação 
de Moradores do Alto do 
Cardoso e comércio local.
Informações e reserva de 
ingressos pelo (12) 99754-
1991

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.
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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.

Sebrae realiza palestra sobre
empreendedorismo nesta sexta-feira

Feira Multidisciplinar foi realizada 
hoje na EMEF Antônia Antunes

Arouca, em Caraguatatuba

O Sebrae (Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas) irá 
realizar uma palestra de 
apresentação do curso Em-
preenda, nesta sexta-feira 
(10), às 11 horas, na Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhangaba. 
A iniciativa tem o apoio 
da Prefeitura de Pinda-

Misturando informação, 
aprendizado e diversão a 
Feira Multidisciplinar reú-
ne mais de 600 alunos e 30 
professores do 6º ao 9º ano 
da escola EMEF Antônia 
Antunes Arouca, localiza-
da no bairro Massaguaçu, 
região Norte de Caragua-
tatuba.
As atividades, relaciona-
das a todas as disciplinas 
da escola, vão desde xa-
drez até apresentações de 
dança, todas abertas para 
a comunidade, sendo de 
grande importância para 
o aprendizado, a autono-
mia e o desenvolvimento 
do trabalho em equipe dos 
alunos, segundo a Coorde-
nadora Pedagógica Maria-
na Cristina Mereu.
A escola foi completa-
mente transformada. Logo 
na entrada do pátio fo-
ram apresentadas danças 
com as temáticas Copa do 

monhangaba, por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico.
O Empreenda é um cur-
so desenvolvido pelo Se-
brae-SP que auxilia no 
desenvolvimento de prá-
ticas e comportamentos 
para quem quer empre-
ender. Será usada uma 
metodologia inovadora, 

Mundo, Hip-Hop e capo-
eira. Salas de aula foram 
caracterizadas com as re-
giões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul, inserindo o viés cul-
tural, histórico, econômi-
co e social de cada região 
além de comidas típicas, 
música e autores literários 
que eram apresentados. 
Outras salas ainda abriram 
espaço para as disciplinas 
de matemática, com robôs 
de lego e figuras geométri-
cas de palito, além de uma 
apresentação da história 
do cinema baseado no li-
vro de Hugo Cabrê.
Na cantina foram ofere-
cidas receitas com ingre-
dientes reutilizáveis como 
bolo de casca de maçã e 
brigadeiro de casca de ba-
nana preparadas nas au-
las de nutrição ao lado de 
experimentos científicos 
elaborados pelos alunos. 

tendo as informações, 
técnicas e ferramentas                         
comportamentais e de                   
gestão, necessários para 
saber aplicá-los no seu ne-
gócio.
As inscrições devem ser 
realizadas pelos telefones 
3642-9744 e 3128-9600. A 
Acip fica na Rua Dep.Cla-
ro César, 44 - Centro.

Os corredores da escola 
ficou repleto de cartazes 
e jogos como xadrez e 
até mesmo RPG (do in-
glês Role playing game ou 
jogo de interpretação de 
papeis), com temas histó-
ricos como a revolução in-
dustrial e segunda guerra 
mundial, cheios de enig-
mas, criptografias e misté-
rios para serem resolvidos.
“Foi muito legal o desen-
volvimento das atividades, 
a maior parte das coisas 
fomos nós alunos que co-
locamos a mão na massa 
para fazer. Desenvolveu 
nossa criatividade e um 
conhecimento diversifica-
do sobre todas as matérias” 
declara o aluno do 8º ano, 
Lucas Cheven. “Até quem 
achava algumas matérias 
chatas, criou interesse para 
participar” complementa a 
aluna Glenda Almeida, do 
8º ano da escola.
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Missão do CAF visita obras
do Acelera Taubaté

O programa Acelera 
Taubaté passou esta sema-
na pelo crivo de uma mis-
são de supervisão do CAF 
(Banco de Desenvolvi-
mento da América Latina).
O relatório apresentado 
pelos executivos da mis-
são teve destaques posi-
tivos quanto ao conjunto 
de obras vistoriado e o 
envolvimento das comu-
nidades. Benefícios de 
caráter ambiental com os 
projetos dos parques line-
ares previstos no progra-
ma e o plantio de mudas 
nos trechos viários foram 
outros pontos citados. No 
aspecto da mobilidade ur-
bana, a expansão da malha 
cicloviária nas vias recu-
peradas e ampliadas e a 
modelagem para a estrada 
paisagem no trecho de vár-
zea do distrito de Quiririm 
também mereceu atenção.
Os apontamentos ainda re-
forçaram como ponto po-
sitivo a redução de gastos 
com desapropriações na 
execução das melhorias 
viárias, com a recomen-

dação de cuidados nas 
articulações com as co-
munidades para garantir 
a continuidade do crono-
grama de obras. De acordo 
com a missão CAF, a ma-
nutenção dos cronogramas 
apresentados pela prefei-
tura deve habilitar Taubaté 
a requerer uma nova etapa 
de desembolso na ordem 
de 20% do financiamento 
internacional ainda este 
ano, possivelmente em 
novembro. Existem, atual-
mente, nove contratos em 
andamento no valor total 
de R$ 107,5 milhões re-
lativos a recapeamentos e 
obras de ampliação do sis-
tema viário, recomposição 
de trechos danificados e 
instalação de sistemas de 
drenagem, além de estru-
turas para contenção de en-
chentes. 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, seguran-
ça pública e conservação 
de áreas verdes. Também 
cabe à prefeitura o inves-
timento em contraparti-
das. A equipe da missão 
do CAF foi composta por 
Diego Vettori, executivo 
do Setor Público- Repre-
sentação no Brasil; Paulo 
Rodrigues, executivo prin-
cipal da Vice-presidência 
de Desenvolvimento So-
cial e Christian Dunker-
ley, executivo principal 
da Vice-presidência de In-
fraestrutura. Durante três 
dias, entre 7 e 9 de agos-
to, os executivos puderam 
verificar o andamento das 
obras, retirar dúvidas, ava-
liar impactos à população 
e acompanhar a execução 
física do cronograma fi-
nanceiro.

Festival de Jazz &
Blues agita Taubaté

Projeto Viver Bem inicia novas turmas de 
artesanato nos centros comunitários

O Festival de Jazz & Blues 
de Taubaté agita a cidade 
com atrações nacionais 
e internacionais entre os 
dias 17 e 19 de agosto.
O evento é gratuito e re-
alizado por meio de uma 
parceria entre a Prefeitu-
ra de Taubaté e o Taubaté 
Shopping.
As apresentações acon-
tecem na área de esta-
cionamento do centro de 
compras. Para dar início 
ao festival, na sexta-feira 
(17), Alma Thomas e Vic-
tor Biglione sobem ao pal-
co a partir das 18h. Alma 
é americana e já passou 
pelo programa “The Voice 
Brasil” e Victor argentino 
é vencedor de oito prêmios 
com seu trabalho para tri-
lhas sonoras de cinema. 
Juntos, eles preparam ho-
menagens aos grandes no-
mes da música.

O Projeto Viver Bem, que 
leva oficinas gratuitas de 
artesanatos aos centros 
comunitários dos bairros 
da cidade, abre inscrições 
para novas turmas, nesta 
sexta-feira (10). A forma-
tura das primeiras turmas 
será nesta quinta-feira (9), 
no ginásio da Ferroviária, 
das 14 às 17 horas, com 
exposição dos trabalhos 
confeccionados durante as 
últimas cinco semanas de 
cursos.
No total, serão 500 vagas 
para centros comunitários 
de 32 bairros, com um to-
tal de 33 cursos. As inscri-
ções devem ser feitas dire-
tamente no local das aulas, 
das 14 às 17 horas. Inscri-
ções e oficinas são gratui-
tas. As aulas terão início já 
na segunda-feira (13).
No Alto do Cardoso será 
oficina de patch aplique; 
no Andrade, decoração em 
E.V.A.; no Bela Vista, ofi-

No sábado (18), a músi-
ca começa às 17h com a 
banda Orleans Street Jazz 
Band, que traz o jazz tra-
dicional, típica de Nova 
Orleans, cidade americana 
que é o berço desse ritmo 
musical. Na sequência, 
quem se apresenta é Thulla 
Melo. A cantora tem suas 
raízes na música R&B e 
tem em Marvin Gaye sua 
maior inspiração. A apre-
sentação começa às 18h.
O último dia do evento, 
domingo (19), terá a apre-
sentação de Vasco Faé, co-
nhecido como monoblues. 
O artista se apresenta a 
partir das 17h tocando gai-
ta, guitarra, voz, bumbo e 
caixa – um grande dife-
rencial em seu show e que 
promete agradar ao públi-
co. E para encerrar o fes-
tival quem se apresenta é 
Ed Motta, o artista que em 

cina de pintura em vidro; 
no bairro das Campinas, 
de mosaico; na Cruz Pe-
quena, tapete; no Goia-
bal, crochê e fuxico; já no 
Jardim Azeredo, a oficina 
será de chinelos decora-
dos; no Karina/Ramos, de 
patchwork; na Vila Suíça, 
de patch aplique; no Vila 
Rica, de biscuit e na Vila 
São Paulo também de bis-
cuit.
No bairro das Oliveiras, a 
oficina será de pintura em 
tecido; no Bonsucesso, 
oficina de bolsas; no Cida-
de Jardim, oficina de tricô 
e fuxico; no Araretama, de 
mosaico; no Mombaça, 
de MDF; no cento comu-
nitário do São Judas, será 
de crochê com fuxico; no 
Ouro Verde, de confecção 
de bichinhos de crochê 
amigurumi; no Feital, de 
patch aplique; no Jardim 
Morumbi, oficina de bol-
sas; no Santa Cecília, ofi-

2018 celebra 30 anos na 
música e tem em sua car-
reira sucessos nacionais 
e internacionais. O show 
será embalado pelo sou-
l-funk do final dos anos 
1970 e início dos anos 
1980 e baladas românti-
cas. 
Durante a apresentação 
não faltarão os sucessos de 
sua carreira, como Colom-
bina, Fora Da Lei, Mano-
el, Vendaval, Tem Espaço 
Na Van e muito mais.
Serviço:
Sexta (17), a partir das 
18h: Alma Thomas e Vic-
tor Biglione
Sábado (18), a partir das 
17h: banda Orleans Street 
Jazz Band e, na sequência, 
Thulla Melo
Domingo (19), a partir das 
17h: Vasco Faé e encerra-
mento do Festival com Ed 
Motta

cina de bonecas de pano; 
no Terra dos Ipês 1, de 
mosaico; 
no Parque das Palmei-
ras, de MDF; no Campos 
Maia, de bonecas de pano; 
no Jardim Eloyna, de cro-
chê com fuxico; no Casto-
lira, de tapetes; no Pasin, 
de patchwork; no grupo 
Terapia e Lazer serão duas 
oficinas: de bolsas e de bo-
necas de pano; no CCI de 
Moreira César, a oficina 
será de mosaico; no Ma-
ricá, será de velas decora-
das; no Liberdade também 
será oficina de velas deco-
radas e, no Maçaim, será 
oficina de chinelos deco-
rados.
O Viver Bem é uma reali-
zação da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e 
Departamento de Turismo, 
com parceria com o Fundo 
Social de Solidariedade.

Balão Mágico faz show de encerra-
mento da FLIT 2018

A Feira de Literatura In-
fantil de Taubaté – FLIT 
apresenta o grupo Balão 
Mágico para o show de 
encerramento do evento, 
no dia 23 de setembro, às 
19h. Outra atração con-
firmada é a banda Serial 
Funkers, que se apresenta-
rá na sexta-feira, dia 21 de 
setembro.
A FLIT acontece pelo se-
gundo ano consecutivo 
em Taubaté com muita li-
teratura, shows e diversão 
para a criançada de 17 a 23 
de setembro na área cober-
ta da Avenida do Povo.
O show de encerramen-
to vai animar o público e 
promover um resgate da 
memória de quem curtiu 

sua infância na década de 
80. A Turma do Balão Má-
gico se reuniu, depois de 
muitos anos, para voltar 
aos palcos. Mike, Simony 
e Tob, integrantes origi-
nais do fenômeno musi-
cal infantil, vão trazer a 
Taubaté sucessos como 
Superfantástico, Somos 
Amigos e Se enamora. Na 
sexta-feira, às 20h, quem 
sobe no palco Narizinho 
é a banda Serial Funkers, 
que participou do progra-
ma global Superstar em 
2015 e depois disso se tor-
nou conhecida do grande 
público. O vocalista Régis 
Paulino participa do pro-
grama Amor&Sexo com 
a apresentação de Fernan-

da Lima.  Há nove anos a 
banda nasceu com o obje-
tivo de levar para as noites 
paulistas um som inspira-
do na soul music, no funk 
americano e  no swing da 
música brasileira. Régis, 
Luciano, Herbert e Lugu-
ta já dividiram palco com 
grandes nomes da música 
como Sandra de Sá, Tony 
Garrido, Ed Motta, Cláu-
dio Zoli e Negra Li, além 
de abrirem o show da 
americana Gloria Gaynor, 
no Recife. A banda possui 
uma relação estreita com 
Taubaté, alguns integran-
tes já moraram e até estu-
daram no município e já 
se apresentaram nas casas 
noturnas da região.
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Professores da Rede Municipal de
Ensino de Caraguatatuba visitam 25º 
Bienal Internacional do Livro em SP

Nessa quinta-feira (09/08), 
professores da equipe do 
Apoio Pedagógico e da 
Informática Educativa da 
Secretaria de Educação e 
coordenadores pedagógi-
cos das unidades escolares 
foram conferir as novida-
des da 25º Bienal Interna-
cional do Livro, no Pavi-
lhão do Anhembi, em São 
Paulo.
Entre os objetivos da visi-
ta estão a ampliação do re-

pertório literário e cultural 
dos profissionais, partici-
pação em palestras, aqui-
sição de obras que possam 
colaborar com o acervo 
das escolas e novas ideias 
para a Feira Literária de 
Caraguatatuba (FLIC), 
que este ano completa a 8ª 
edição.
Este ano o evento conta 
com Arena Cultura, Pra-
ça de Histórias, Praça da 
Palavra, Espaço do Saber 

Microsoft, Espaço Cordel 
e Repente, Salão de Ideias, 
Espaço Infantil “Tenda 
das Mil Fábulas”, dentre 
outras atrações. “A Bienal 
do Livro é um importante 
de troca cultural e agrega 
novos conhecimentos para 
aqueles que a visitam”, de-
clarou a professora Ales-
sandra Magalhães Ciaca, 
da equipe de Apoio Peda-
gógico, que integrou a vi-
sitação.

Pinda recebe exposição
itinerante e oficinas gratuitas

sobre meio ambiente

Nos dias 29 e 30 de agos-
to, Pindamonhangaba 
recebe a exposição itine-
rante “A coleta seletiva e 
você” com atividades para 
comunidade, catadores e 
cooperativas. A exposição 
faz parte do Programa de 
Educação Ambiental do 
Gasoduto Campinas – Rio 
de Janeiro – Etapa ll - PEA 
GASCAR.
A Exposição será realizada 
nos dias 29 de agosto, das 
13h30 às 17h3h e 30 de 
agosto, das 8h às 17h30, 
no Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, na Rua 
Marechal Deodoro, 260, 
Centro.
As oficinas também serão 
no Museu, nos mesmos 
dias.
No dia 29, as oficinas se-
rão abertas à população 
em geral. Às 13h30, ofi-
cina sobre consumo cons-
ciente, e às 15h30, sobre 
Reciclagem. Cada uma 
conta com 25 vagas.
No dia 30, as oficinas da 
manhã são abertas para as 
cooperativas de recicla-
gem, com dez vagas cada. 
Os temas serão “Mediação 

de conflitos”, às 8 horas, 
e “Negociação, vendas e 
oportunidades de negó-
cio”, às 10 horas.
No mesmo dia, na parte 
da tarde, serão as oficinas 
para catadores individu-
ais, também com 10 vagas 
cada uma. Os temas se-
rão: “Cooperativismo”, às 
13h30; e “Saúde e uso de 
EPIs”, às 15h30. 
Mais informações e ins-
crições para as oficinas já 
podem ser feitas na Secre-
taria de Serviços da Pre-
feitura, pelo telefone (12) 
3644-5208.
Entenda o programa
O PEA GASCAR tem 
como proposta contribuir 
para a melhoria da ges-
tão de resíduos sólidos 
nos municípios da área 
de influência do gasoduto 
GASCAR, da NTS- Nova 
Transportadora do Sudes-
te e Transpetro, por meio 
de ações formativas para 
multiplicadores atuantes 
nas esferas governamental 
e não governamental. Des-
se modo, procura-se que 
os atores envolvidos - ges-
tores públicos, comunida-
de, cooperativas e catado-

res - tenham participação 
qualificada nos processos 
de implementação de polí-
ticas públicas na temática 
educação ambiental e resí-
duos sólidos.
As atividades formativas 
do PEA GASCAR ini-
ciaram em junho de 2017 
com o Módulo I – Capaci-
tação dos Gestores Públi-
cos em Resíduos Sólidos 
contemplando os 33 mu-
nicípios da faixa de dutos, 
entre eles Pindamonhan-
gaba. Agora, no Módulo 
II, serão realizadas ações 
de educação ambiental 
junto aos outros públicos, 
por meio daexposição iti-
nerante “A coleta seletiva 
e você”, que tem formato 
interativo, falando sobre 
os atores envolvidos na 
coleta seletiva, a rota dos 
resíduos sólidos, curiosi-
dades sobre os resíduos, e 
a importância de que todos 
trabalhem juntos para pro-
vocar uma mudança posi-
tiva. Será finalizada com 
uma oficina que falará, 
numa linguagem acessí-
vel, sobre temas de inte-
resse aos públicos dentro 
desse assunto.
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A data mais antiga do-
cumentando a origem de 
Natividade da Serra é 29 
de maio de 1853, quando 
seu fundador Coronel José 
Lopes Figueira de Toledo 
perseguindo um escravo 
foragido de uma das suas 
senzalas acabou por se es-
conder em uma bela pla-
nície às margens de um 
rio rodeada de montanhas. 
A fuga do escravo da fa-
zenda do Coronel situada 
no que hoje è chamado de 
bairro das Perobas, inspi-
rou-o a transferir sua fa-
zenda e seus empregados 
para lá devido a beleza do 
lugar. Logo a fazenda se 
transformou num vilarejo, 
chamado de Divino Espíri-
to Santo de Nossa Senhora 
do Rio do Peixe, nome atri-

Natividade da serra completa
aniversário em 13 de agosto

buído a religiosidade do 
Coronel e ao rio que pas-
sava as margens do vilare-
jo, num território outrora 
pertencente a Paraibuna.
Em 24 de abril de 1858 
foi elevada à catego-
ria de Freguesia, sendo 
chamada de Nossa Se-
nhora do Rio do Peixe. 
Mais tarde, em 18 de abril 
de 1863 foi incorporado à 
Freguesia um outro vilare-
jo que se formava conheci-
do como povoado de Nos-
sa Senhora da Conceição e 
que hoje é o Bairro Alto. 
Com isso a Freguesia 
passou a categoria de 
Vila com o nome de Na-
tividade e tendo como 
principal atividade eco-
nômica a pecuária e a agri-
cultura de subsistência.

Em 3 de julho de 1934, pas-
sou a condição de distrito 
de paz e em 5 de julho de 
1935 voltou a anexar-se ao 
Município de Paraibuna. 
O município foi ins-
talado em 1864 e 
reinstalado em 1935. 
Em 30 de novembro de 
1944, recebeu o nome de-
finitivo de Natividade da 
Serra, nome originário da 
Padroeira da cidade, Nossa 
Senhora da Natividade e, 
também devido a sua situa-
ção geográfica entre os con-
trafortes da Serra do Mar.
No início do século XX, 
com a vinda da industriali-
zação para o Vale do Paraí-
ba, Félix Guisard em 1913, 
havia planos iniciais que 
previam a construção de 
uma usina hidrelétrica em 

Natividade da Serra, para 
suprir o abastecimento de 
energia elétrica na região 
aproveitando as corredeiras 
do rio Paraitinga num local 
conhecido como Ponte dos 
Mineiros. Porém, o início 
da Primeira Guerra Mun-
dial em 1914 impediu o 
embarque dos maquinários 
e geradores para o Brasil 
anulando assim o projeto.
Passados 120 anos de sua 
existência, Natividade da 
Serra, sofreu uma enorme 
transformação e foi trans-
lada para um novo local, à 
aproximadamente um qui-
lômetro adiante na rodovia 
que liga a cidade à Taubaté. 
Esta mudança foi em con-
sequência do represamento 
do rio Paraibuna, rio Lou-
renço Velho, rio do Peixe e 

rio Paraitinga, para a cons-
trução da Usina Hidrelétri-
ca de Paraibuna formando 
a represa da Companhia 
Energética de São Paulo 
(CESP) devido uma ne-
cessidade de atendimento 
sócio-econômico regional.
O estado procedeu com 
à construção da Repre-
sa de Paraibuna, inun-
dando quase 200% da 
área e das edificações da 
sede e parte da área rural. 
Na zona rural, o represa-
mento das águas afetou 
as terras férteis, eliminan-
do grande parte da agri-
cultura de subsistência.
Com construção da barra-
gem de Paraibuna, ocorreu 
a inundação da cidade an-
tiga, surgindo a nova Na-
tividade da Serra fundada 

13 de agosto de 1973 com 
o lançamento da pedra fun-
damental feita pelo então 
prefeito Otacílio Fernandes 
da Silva, Padre Higino e 
Terezinha de Castro Aqui-
no, no local onde se ergue 
a igreja matriz da cidade.
O fenômeno da indus-
trialização da “Calha do 
Vale” (Taubaté, Pindamo-
nhangaba e Tremembé) e 
a inundação de algumas 
áreas do município, con-
tribuíram para a emigra-
ção de parte da população. 
Para minimizar os pre-
juízos ocasionados pela 
inundação eliminan-
do suas terras férteis, 
os                produtores rurais                                                                            
investiram em gran-
de escala, na plan-
tação de eucaliptos.

Campos do Jordão realiza
palestra gratuita sobre
orientação financeira

Parceria entre o Senac São 
Paulo e o Procon existe 
desde 2017; palestra será 
realizada no dia 13
Visando orientar os consu-
midores de forma prática e 
didática, no dia 13 de agos-
to, o Centro Universitário 
Senac – Campos do Jordão 
realizará a palestra Orien-
tação Financeira, com o 
especialista de proteção e 
defesa do consumidor da 

Fundação Procon-SP, Nú-
cleo Regional de São José 
dos Campos, Cláudio José 
Afonso de Lima.
Na palestra, que integra 
o Circuito Consumidor 
Consciente – evento da 
rede Senac São Paulo –, 
serão abordados temas 
como a importância da 
educação financeira, como 
fazer um orçamento, su-
gestão de planilha, tipos 

de créditos, endividamen-
to, cadastro de proteção ao 
crédito, regularização de 
cheques sem fundos, con-
sumismo e aspectos emo-
cionais do consumo. A 
parceria entre o Senac São 
Paulo e o Procon existe 
desde 2017, com o intuito 
de promover palestras que 
tratem de temas relaciona-
dos à educação financeira. 
O evento é gratuito e as 

inscrições podem ser feitas 
pelo Portal Senac.
Serviço: Circuito Consu-
midor Consciente
Data: 13 de agosto, segun-
da-feira Horário: das 19 
às 21 horas Local: Cen-
tro Universitário Senac – 
Campos do Jordão – Ave-
nida Frei Orestes Girardi, 
3549 – Vila Capivari
Evento gratuito, com va-
gas limitadas.
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CNT Sest Senat oferece
treinamento para trabalhadores do 
transporte coletivo de Caçapava

Para oferecer melhor 
qualidade aos serviços 
prestados à sociedade e 
a segurança no trânsito, 
o Programa CNT (Con-
federação Nacional do 
Transporte) SEST SENAT 
Prevenção de Acidentes 
realizou uma ação com 
treinamento gratuito para 

os trabalhadores de trans-
porte coletivo de passagei-
ros ontem (8) na rodoviá-
ria de Caçapava.
Durante a ação, os traba-
lhadores receberam orien-
tações sobre a segurança 
dos passageiros, auxílio 
aos idosos e deficientes e 
acento preferencial, além 

de informações essenciais 
em busca de um trânsito 
mais seguro. O objetivo 
foi estimulá-los a trabalha-
rem de forma mais preven-
tiva e a atenderem melhor 
os passageiros. 
Os participantes ganharam 
apostila e camiseta do trei-
namento.

Prefeitura, quiosqueiros e SPU se
reúnem no MPF para mais

uma rodada de negociações
Representantes da Prefei-
tura de Caraguatatuba, da 
Advocacia Geral da União 
(AGU), da Superintendên-
cia Geral da União (SPU) 
e da Associação de Quios-
queiros da cidade estive-
ram hoje (09/08) reuni-
dos no Ministério Público 
Federal de Caraguatatuba 
para mais uma rodada de 
negociações a respeito da 
situação dos quiosques 
instalados na orla maríti-
ma.
Durante a reunião, o MPF 
propôs à Prefeitura a as-
sinatura de um Termo de 
Ajustamento de Condu-
ta (TAC) que estabelece 
cinco anos para abertura 
de nova licitação para a 
concessão dos quiosques. 
A proposta da Prefeitura é 
de que o prazo seja de 10 
anos, renováveis por mais 
10 anos, aos proprietários.
Ao final do encontro, ficou 
estabelecida a prorroga-

ção, por uma semana, para 
que todos os envolvidos 
tenham conhecimento dos 
termos do TAC, antes da 
tomada de qualquer deci-
são.
Segundo o secretário de 
Assuntos Jurídicos da 
Prefeitura, Sandro Albok, 
esse prazo é necessário 
para que não só a Prefei-
tura estude o documento, 
como também para que os 
quiosqueiros conheçam e 
decidam a respeito do as-
sunto.
Também participaram da 
reunião os secretários de 
Meio Ambiente, Agri-
cultura e Pesca, Marcel 
Giorgeti, de Planejamento, 
Márcio Jorge Pereira, de 
Governo, Neto Bota, além 
do deputado Celso Russo-
mano.
Quiosqueiros
Do lado de fora da sede do 
MPF, mais de 150 pesso-
as, entre proprietários de 

quiosques e funcionários, 
aguardavam o término do 
encontro.
Proprietária do quiosque 
10 da Martim de Sá desde 
1985, Espedita Alves da 
Silva, lembra da época em 
que o próprio Ministério 
Público determinou o fim 
dos trailers e a construção 
de quiosques. “Nós não 
tínhamos condições de 
construir, mas era isso ou 
nada. Demos nosso sangue 
por esses quiosques e ago-
ra, passamos novamente 
por mais essa provação”.
Maria Aparecida de Cas-
tro, também proprietária 
de quiosque na Martim de 
Sá, conta que está no ne-
gócio há mais de 20 anos 
e lamenta toda a situação, 
destacando que os quios-
ques são de grande impor-
tância para a cidade pois 
geram emprego e renda, 
atraindo turistas de dife-
rentes municípios.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2018 Processo nº44/2018. O 
Município de Redenção da Serra, em cumprimento da ratificação procedida pelo 
Chefe do Executivo, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA 
DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO: Contratação Empresa Prestação de Serviços de 
Organização de Corrida de Rua, em 08 de agosto de 2018. FAVORECIDO: Yara Pio 
dos Santos. Valor: R$10.227,84 (dez mil e duzentos e vinte e sete reais e oitenta 
e quatro centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal
O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade CONVITE nº 12/2018, Processo nº 43/2018, para Pres-
tação de Serviços de Arbitragem Campeonato de Futebol Municipal. Abertura 
da Sessão Pública dia 20/08/2018 às 09:00 horas. Os interessados poderão reti-
rar 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

Rainha do Rodeio - FEAGRES - 2018

Fichas de inscrição dispo-
nível no Centro da Melhor 
Idade Prefeito Thomaz 
Gonçalves Dias  Das 13h 

às 16h30 Inscrições até o 
dia 22 de agosto.
Princesinha de 6 a 10 anos
Princesa de 11 a 16 anos

Rainha de 16 a 24 anos
Traje Country para o des-
file Necessário 1 foto para 
inscrição
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Caraguatatuba inicia mais um
curso da Padaria Artesanal

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba 
iniciou mais um curso da 
Padaria Artesanal nesta 
quinta-feira (09/08). O 
objetivo da capacitação 
é promover a inserção no 
mercado de trabalho e a 
geração de renda.
O curso terá duração de 
cinco aulas, sendo rea-
lizado toda quinta-feira, 
das 13h30 às 16h30, pela 
monitora voluntária Creu-
sa Cascardi de Souza que 

nas aulas teóricas ensina-
rá sobre boas práticas de 
manipulação de alimentos, 
higienização e um pouco 
da história.
Nas aulas práticas os alu-
nos aprendem a produzir 
10 tipos de receitas: pão de 
cenoura, caseiro, de for-
ma, integral, de batata com 
catupiry, de ervas, de fubá 
recheado com goiabada, 
mandioca, rosca estrela e 
pretzel.
A presidente do Fundo So-

cial, Samara Aguilar, re-
força o comprometimento 
da gestão municipal em 
apoiar os projetos e inicia-
tivas da instituição. “Aos 
alunos desejo que apro-
veitem ao máximo o que 
aprenderam e transfor-
mem em novas possibili-
dades”, destaca.
O Fundo Social de Soli-
dariedade fica na Rua José 
Damaso dos Santos, 39 – 
Centro (próximo ao Banco 
Santander).

Conselho Municipal de Direitos
da Criança e do Adolescente

elege novos membros

Handebol Taubaté recebe São Carlos 
pela Taça Estado de São Paulo

Nesta quinta-feira (09/08), 
na sede dos Conselhos, no 
bairro Jardim Primavera, 
foi realizada eleição para 
escolha dos novos repre-
sentantes da Sociedade 
Civil Organizada do Con-
selho Municipal de Direi-
tos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA).
O processo eleitoral pre-
encheu 20 vagas, sendo 
10 titulares e 10 suplentes 
para o biênio 2018-2020. 
No total, foram 126 votan-
tes.
Os eleitores tiveram direi-
to a cinco votos, por meio 
de votação secreta, sendo 
um por segmento. A con-
tagem dos votos foi feita 
após o término da assem-
bleia, pelos membros da 
comissão organizadora.
O CMDCA é deliberativo 

O Handebol Taubaté/FAB/
Unitau recebe no sábado, 
dia 11, às 17h, a equipe 
São Carlos pela Taça Es-
tado de São Paulo (2° fase 
do Super Paulistão). A par-
tida é válida pela sétima 
rodada da segunda fase.
Os times já se enfrenta-
ram na Taça Estado de São 
Paulo, e os taubateanos le-
varam a melhor. Sempre à 
frente no placar, o Hande-
bol Taubaté venceu os são-
carlenses por 38 a 13.
A equipe taubateana sabe 
que mesmo com a vanta-
gem do jogo em casa, e do 
resultado positivo contra o 
São Carlos na segunda ro-
dada, é importante manter 
o foco e acertar os erros 
dentro de quadra.
“Esperamos um bom jogo 
por parte da nossa equipe. 
Sabemos do nosso poten-
cial, do que estamos fazen-
do até agora. Espero uma 
evolução do último jogo 
para este e um crescimento 
normal da equipe durante 
os jogos.”, disse o técni-
co do Handebol Taubaté/
FAB/Unitau, Marcus Tatá.
“Tivemos um primeiro 
semestre muito bom, com 

e fiscalizador da política 
de garantia de direitos da 
criança e do adolescente 
no município e composto 
paritariamente entre repre-
sentantes do Governo e a 
da Sociedade Civil.
O próximo passo é a ceri-
mônia de posse que será 
realizada na Câmara Mu-
nicipal, sem data definida.
Confira a relação de votos:
Representantes de Profis-
sionais da Área (Educação 
e Assistência Social)
Casa Beija Flor – Iara 
Freire da Costa / 119 votos
Representantes de Asso-
ciações Civis
Pastoral da Criança – Ân-
gela Maria Bernal Esteves 
/ 60 votos
Zambô – Ana Maria San-
tos Santana / 36 votos
AMBMAR – Franklin Al-

conquistas. Iniciamos 
esse segundo semestre de 
forma positiva e precisa-
mos dar continuidade ao 
trabalho que vem sendo 
feito. Estamos com um 
bom ritmo de jogos e cada 
vez mais nos preparando 
para o Mundial.”, disse o 
pivô do Handebol Tauba-
té/FAB/Unitau, Rodrigo 
Quost.
O adversário: O São Car-
los não apresenta uma boa 
campanha na competição. 
A equipe se encontra em 
último lugar do Grupo A, 
com 0% de aproveitamen-
to dos jogos já disputados.
Desfalques: Para a partida 
deste sábado há dois des-
falques na equipe taubate-
ana. 
Os jogadores Hidalgo e 
Mateus estão com estira-
mento na panturrilha
SERVIÇOS
Taça Estado de São Paulo 
2018
2° fase – 7° rodada
Handebol Taubaté/FAB/
Unitau X São Carlos
Data: 11/08/2018 (Sába-
do)
Horário: 17h00
Local: Ginásio do Emecal 

ves Veiga / 17 votos
Representantes de Asso-
ciações de Defesa e Garan-
tia dos Direitos da Criança 
e do Adolescente
Instituto Dom Décio Pe-
reira – Isabella Ferreira 
Camargo / 49 Votos
Casa Beija Flor – Sidineia 
Maciel Matos Diogo / 73 
votos
Representantes de Asso-
ciações de Atendimento à 
Criança e ao Adolescente
APAE – Antonia Inácia 
dos Santos Vieira Batista / 
87votos
SOAPROC – Sonia Maria 
Pereira de Sousa / 36 votos
Representantes das Insti-
tuições de Ensino Superior 
e/ou Profissionalizantes
ETEC – Adriene Norma 
Viviani Oliveira / 121 Vo-
tos

(Rua Comandante Gas-
tão Firmino de Azevedo, 
1.160 – Jd. Das Bandeiras, 
Taubaté/SP)
ENTRADA GRATUITA
TABELA DE JOGOS
1° rodada – 09/06/2018 – 
Handebol Taubaté/FAB/
Unitau 32 X 20 ACISEG/
Guarulhos
2° rodada – 16/06/2018 – 
São Carlos 13 X 38 Han-
debol Taubaté/FAB/Uni-
tau
3° rodada – 23/06/2018 – 
Handebol Taubaté/FAB/
Unitau 26 X 23 E.C. Pi-
nheiros
4° rodada – 26/06/2018 
– São Caetano 17 X 38 
Handebol Taubaté/FAB/
Unitau
5° rodada – 30/06/2018 – 
Handebol Taubaté/FAB/
Unitau 31 X19 São Cae-
tano
6° rodada – 04/08/2018 – 
ACISEG/Guarulhos 23X 
32 Handebol Taubaté/
FAB/Unitau
7° rodada – 11/08/2018 – 
Handebol Taubaté/FAB/
Unitau X São Carlos
8° rodada – 16/08/2018 – 
E.C. Pinheiros X Hande-
bol Taubaté/FAB/Unitau

Estrada do Barreiro terá
interdições a partir do dia 13

Entre os dias 13 e 24 de 
agosto, um trecho de 300 
metros sentido bairro-cen-
tro da estrada do Barreiro 
será interditado totalmente 
para obras de recuperação 
da via. Em outra fase, de 
27 de agosto a 5 de se-
tembro, outro trecho no 
sentido bairro-centro será 
fechado totalmente para as 
intervenções.
O trecho estará sinalizado, 
com placas informando o 
desvio e o apoio de agentes 
de trânsito. Também serão 
veiculadas mensagens nos 
painéis eletrônicos instala-
dos nas vias.
O prazo de execução do 
serviço é de até 60 dias.
Assim como os motoristas 
que acessam a região, as 
linhas de ônibus 2 (Con-
tinental), 4 (Barreiro) e 
19 (São Gonçalo) também 
acompanharão o desvio.
Os serviços acontecem em 
um trecho de 2,2km, com-
preendido entre a avenida 
Dom Pedro I e a avenida 
Euzira Tavares Matos, 
com inclusão de rotatória 

nesta ligação. A via passa-
rá a ter duas calçadas com 
2 metros cada, uma ciclo-
via com 2,40 metros, duas 
faixas de rolamento com 
3,40 metros cada e uma 
faixa de estacionamento 
com 2,20 metros. Também 
está em execução a requa-
lificação do pavimento.
A interdição da via no sen-
tido centro bairro teve iní-
cio em 8 de agosto.
Confira como ficam os es-
quemas de desvios provi-
sórios para a execução das 
obras:
De 8 a 12 de agosto – sen-
tido centro-bairro:
Acesso pelo viaduto sobre 
a Dutra, sentido estrada do 
Barreiro: vire à esquerda 
na avenida Dom Pedro, 
vire à direita na Av. Bo-
nifácio Moreira, vire à di-
reta na rua Orálio Vilarta, 
vire à direita na rua Padre 
Dr. Ramon Ortiz, vire à 
esquerda na rua Victória 
Brasil – acesso à estrada 
do Barreiro.
De 13 a 24 de agosto – 
sentido bairro-centro – 1ª 

fase:
Estrada do Barreiro – des-
vio na esquina com a rua 
Victoria Bassil, vire à di-
reita na rua Padre Dr. Ra-
mon Ortiz, vire à esquerda 
na rua Orália Vilarta, vire 
à esquerda na rua José 
Bonifácio Moreira até a 
avenida Dom Pedro (alter-
nativa A) ou retorno pela 
estrada do Barreiro (alter-
nativa B) – vire à esquerda 
na rua João Basso, vire à 
esquerda na rua Irma Ce-
cília Henrique dos Santos, 
vire à direita na rua Ma-
noel Humia Duran, vire 
à esquerda na estrada do 
Barreiro para acessar a 
Avenida Assis Chateau-
briand.
De 27 de agosto a 05 de 
setembro – sentido bairro-
centro – 2ª fase
Estrada do Barreiro – vire 
à direita na rua Manoel 
Humia Duran, vire à es-
querda na rua Teresinha 
Melo Cesar, vire à esquer-
da na rua Pedro Marcitelli 
para acessar novamente a 
estrada do Barreiro.
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Parque Tecnológico seleciona 
startups que podem ter

investimento de até R$ 50 mil

Os maiores investidores 
do Brasil vêm a São José 
dos Campos para conhecer 
empresas; inscrições vão 
até o dia 19
O Parque Tecnológico São 
José dos Campos selecio-
nará até oito startups para 
participar de um
Demo Day, que ocorre 
durante o Nexus Summit, 
e se apresentar para uma 
banca de grandes investi-
dores, ligados aos maiores 
fundos de investimento do 
Brasil. O prazo para ins-
crições é 19 de agosto.
O Demo Day ocorre no dia 
24 de agosto e terá uma 
banca composta por João 
Kepler, sócio da Bossa 
Nova Investimentos; Le-
onardo Gonzalez Soares, 
associado sênior da Grão 
Investimentos; Marcelo 
Almeida, CEO da BRAIN 
ventures e Consultor Ope-
racional do Fundo PRI-
MATEC; Marco Poli, 
fundador da Closed Gap 
Ventures; Paulo Mariotto, 
representante da Anjos do 
Brasil no Vale do Paraíba, 
e Romero Rodrigues, CEO 
da Redpoint eventures.
Além da possibilidade de 
receber investimentos, o 
Demo Day é uma grande 

oportunidade para empre-
endedores conhecerem 
investidores de perto. “É 
uma via de mão dupla, en-
tão é importante frisar que 
é um ótimo momento para 
a startup apresentar sua 
ideia a grandes fundos de 
investimento, assim como 
para os investidores co-
nhecerem boas propostas”, 
diz Alexandre Barros, ges-
tor de empreendedorismo 
e inovação do PqTec.
Como funciona
Demo Day, ou dia de de-
monstração, é o momento 
em que os empreendedores 
podem mostrar seu negó-
cio para investidores, que 
assistem à apresentação e 
decidem se irão investir na 
startup e como farão isso. 
Para concorrer a uma vaga 
no Demo Day do Nexus 
Summit, as startups inte-
ressadas deverão enviar 
até 19 de agosto um vídeo 
pitch de até dois minutos, 
com áudio em português.
Uma comissão de pro-
fissionais indicados pelo 
Nexus – o hub de inova-
ção do Parque Tecnológi-
co São José dos Campos – 
vai escolher oito propostas 
com grandes chances de 
receber investimentos. As 

startups selecionadas ga-
nharão ingressos para os 
dois dias do Nexus Sum-
mit e poderão apresentar 
seu projeto para a banca de 
investidores em um pitch 
de até cinco minutos.
A startup vencedora pode-
rá receber até R$ 50 mil 
reais de investimento anjo.
Sobre o Nexus Summit
O Nexus Summit é um 
evento criado para reunir 
o ecossistema de startups 
do Brasil no Vale do Pa-
raíba paulista. A iniciativa 
é da comunidade de em-
preendedores da região, 
considerada um polo de 
desenvolvimento de novas 
ideias e tecnologias, que 
atrai cada vez mais inves-
tidores, empreendedores, 
profissionais e serviços.
O Nexus traz para este en-
contro sua experiência de 
sete anos de acompanha-
mento de startups, desde 
a concepção da ideia até a 
consolidação das empre-
sas. A primeira edição do 
Summit ocorre nos dias 23 
e 24 de agosto, no Parque 
Tecnológico São José dos 
Campos, considerado o 
maior complexo de inova-
ção e empreendedorismo 
do Brasil.

Instituto Supereco realiza 3ª
edição do Festival Tecendo as 

Águas em São Sebastião

Educação Ambiental, Gas-
tronomia e Sustentabilida-
de, com a valorização da 
tradição caiçara, marcam a 
terceira edição do Festival 
Tecendo as Águas, com 
apresentações culturais, 
artesanato, sorteio de brin-
des e muita diversão para 
toda a família
Como utilizamos e conser-
vamos os recursos hídricos 
é um dos principais temas 
do Festival Tecendo as 
Águas, que será no Espa-
ço Batuíra no sábado, dia 
18 de agosto. O Festival, 
realizado pelo Instituto 
Supereco e a Prefeitura de 
São Sebastião, junto com 
o Instituto Educa Brasil 
e uma rede de parceiros, 
é organizado com a par-
ticipação da comunidade 
beneficiada pela segunda 
fase do Projeto Tecendo as 
Águas, patrocinado pela 
Petrobras, por meio do 
Programa Petrobras So-
cioambiental.
Seu principal objetivo é 
ser um atrativo temático e 
turístico anual, a partir de 
um olhar estratégico para 
as águas do litoral norte de 
SP, unindo cultura, geração 
de renda, turismo e susten-
tabilidade. “Estamos no 
coração da Mata Atlântica, 
mantida viva pelas águas 
do litoral norte. O turis-
mo educativo, cultural e 
sustentável, como o Fes-
tival Tecendo as Águas, é 
uma grande oportunidade 
para as suas comunidades 
e para a região”, ressalta 
a Coordenadora geral do 
Projeto Tecendo as Águas, 
Andrée de Ridder Vieira.
A mesa de abertura abor-
dando os recursos hídri-
cos está prevista para às 
16h, com a participação 
de representantes das pre-
feituras de São Sebastião, 
Caraguatatuba, Fundação 
Educacional e Cultural 
Deodato Santana, Institu-
to Supereco e Petrobras e 
o encerramento ficará por 
conta do grupo de Mara-
catu Odé da Mata, a partir 
das 20h.
A programação começa às 
14h30, com oficinas de re-
ciclagem de papel, PANCs 
(Plantas Alimentícias Não 
Convencionais) e boneca 
Abayomi (iorubá – que 
traz alegria). Durante todo 
dia, crianças e famílias 
podem participar das ati-
vidades de recreação com 
temáticas relacionadas à 

educação ambiental e sus-
tentabilidade.
Crianças e jovens tam-
bém serão protagonistas 
das atrações musicais e 
de apresentações de dan-
ça com alunos da Fundass 
(Fundação Educacional e 
Cultural de São Sebastião 
Deodato Santana) e dos 
Projetos Sociais Garoçá, 
Cidadão Criança e Vira-
ção. Uma contação de his-
tórias muito especial com 
o Frei Marcelo, da Igreja 
Nossa Senhora do Ampa-
ro (bairro São Francisco 
– convento) é diversão ga-
rantida.
A festa contará, ainda, com 
sorteio de brindes, exposi-
ções de peças artesanais 
produzidas pelos alunos 
do curso de ecoempreen-
dedorismo do Tecendo as 
Águas, equipamentos de 
acessibilidade e turismo 
para praias e trilhas, da 
Refresh Brazil, e Aves da 
Mata Atlântica (em parce-
ria com a Fundação Flo-
restal).
Menos lixo com barro à 
mesa e muito sabor
O Festival levanta a ban-
deira sobre a poluição ma-
rinha e os descartáveis. A 
ceramista do bairro São 
Francisco, Maria Apareci-
da Ivanov (Cida), está pre-
parando peças especiais 
para servir grande parte 
das produções gastronô-
micas da festa, incentivan-
do o consumo responsável 
com muito sabor. Já ima-
ginou, deliciar-se com um 
prato tipicamente caiçara e 
levar para casa um pedaço 
da história do Bairro mol-
dada pela última paneleira 
do São Francisco?
“Cida paneleira” é a última 
herdeira viva dos ensina-
mentos da saudosa Adélia 
Prado, que ensinou a arte 
de transformar barro em 
panela, deixando viva uma 
tradição tão antiga em São 
Sebastião, especificamen-
te no bairro São Francisco.
Feira orgânica e fortaleci-
mento da economia local
Agricultores da região 
beneficiados pelo Projeto 
Tecendo as Águas terão 
um espaço especial para 
comercializar produtos 
orgânicos fresquinhos, di-
retamente das terras caiça-
ras para a sua mesa. Pres-
tigie as atrações culturais 
e aproveite para “fazer a 
feira”, levando para casa 
produtos da época e da re-

gião, como queijos, frutas 
e legumes, contribuindo 
assim para a valorização 
e o fortalecimento da eco-
nomia local. Traga sua sa-
cola!
Rede de Parceiros do Ins-
tituto Supereco
Além do patrocínio da Pe-
trobras por meio do Pro-
grama Petrobras Socioam-
biental, o Projeto Tecendo 
as Águas conta com uma 
rede de parceiros estra-
tégicos como o Instituto 
Educa Brasil, Prefeitura 
de Caraguatatuba, Prefei-
tura de São Sebastião, Ins-
tituto Trata Brasil, CBH
-LN (Comitê de Bacias 
Hidrográficas do Litoral 
Norte), CEAG (Centro de 
Educação Ambiental de 
Guarulhos), Refresh Bra-
zil e OBME (Organização 
Brasileira das Mulheres 
Empresárias).
Supereco nas redes sociais
. Facebook – páginas Ins-
tituto Supereco, Projeto 
Tecendo as Águas e Rotei-
ro Caminho das Águas, e 
Instragram – Instituto Su-
pereco. 
Acompanhe também a 
programação da Rádio 
Supereco.com, com repor-
tagens especiais extraídas 
da Oficina de Educomuni-
cação que o projeto Tecen-
do as Águas ministra com 
alunos da Escola Estadual 
Nair Ferreira Neves. Baixe 
o aplicativo Rádio Supere-
co no seu celular e fique 
por dentro de tudo que 
acontece na região.
Prêmios
O projeto “Tecendo as 
Águas”, conquistou dois 
prêmios importantes: 1º 
Lugar da categoria de 
Preservação dos Recursos 
Naturais do prêmio “LIF 
2015 – Clima e Socieda-
de: a mudança começa em 
nós”, da Câmara de Co-
mércio França-Brasil, e 
ainda, “Melhores Práticas 
de Educação Ambiental 
e Gerenciamento de Re-
cursos Hídricos de 2014”, 
durante o “XII Diálogo 
Interbacias de Educação 
Ambiental em Recursos 
Hídricos – Água & Ener-
gia”, além da representa-
tividade entre os melho-
res projetos brasileiros 
selecionados pela Abong 
(Associação Brasileira de 
ONGs) para fazer parte 
da delegação brasileira no 
Fórum Social Mundial de 
2015, na Tunísia, África.

Garotas do Futebol Feminino 
rumo aos desafios

A equipe de Futebol Femi-
nino da SEEL/AD/Esporte 
Clube Taubaté viajou nes-
sa última sexta-feira (10) 
rumo a cidade de Arara-
quara, devido no sábado 
(11), ter de enfrentar a 
Ferroviária. Partida válida 
2ª rodada dos jogos da 2ª 
Fase do Campeonato Pau-
lista.
O elenco de Araraquara é 
um dos melhores do país 
na modalidade. As tauba-
teanas tiveram outro desa-
fio, o de superar a viagem 

mais longa que a equipe 
passou até o momento 
nesta temporada. Foram 
400 km.
Na rodada de abertura da 
2ª Fase as taubateanas per-
deram para as corinthia-
nas, enquanto a Ferroviá-
ria empatou com a Ponte 
Preta.
A partida terá início às 
15h, no estádio Fonte Lu-
minosa, Após o confronto 
as atletas do Alvi Azul irão 
retornar a campo no dia 
19, também fora de casa , 

onde irão enfrentar a Ponte 
Preta. Já no dia 26 jogarão 
no Joaquinzão, também 
diante do time pontepre-
tano.
Saliento a grande cola-
boração do Assessor de 
Imprensa Rafael Citro no 
fornecimento da foto.
Agradecimentos aos se-
guintes patrocinadores: 
Beryllos Cuticularia, Ulis-
ses Sports e Secretaria de 
Esportes, que tem como 
Secretário Prof. Marcelo 
Mora.


