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A GAzetA dos Municípios

Taubaté fecha parceria 
para Escola de Técnicas 

de Economia Criativa

Guarda Municipal evita 
suicídio em Taubaté

Domingo tem sarau na
1ª Bienal de Artes
Visuais de Taubaté

Agentes de Taubaté
participam de encontro

sobre educação em saúde

A 1ª Bienal de Artes Vi-
suais de Taubaté recebe 
no próximo domingo, dia 
16 de setembro, um sarau 
de canções brasileiras. O 
evento acontece às 16h30 
no Via Vale Garden Sho-
pping. O público poderá 
apreciar apresentações de 
canto, violão, clarinete e 
acordeão de alunos e pro-
fessores da Escola Mu-
nicipal de Artes Maestro 
Fêgo Camargo.  A progra-
mação também conta com 
a participação da soprano 
Leda Monteiro, da mez-
zo-soprano Miriam Lima, 

Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté participaram na 
última quinta-feira, dia 13 
de setembro, do 2º Semi-
nário de Educação Perma-
nente em Saúde, realizado 
no campus da Univap no 
Urbanova, em São José 
dos Campos. O encontro 
contou com a participação 
de profissionais de saúde 
da RMVale e serviu para a 
apresentação de boas prá-
ticas que possam ser repli-

A Prefeitura de Tauba-
té participou na última 
quinta-feira, dia 13 de se-
tembro,  de reunião para 
oficializar a instalação 
da  Escola de Técnicas de 
Economia Criativa (Ete-
cri), em parceria com o 
Centro Paula Souza, autar-
quia do governo do Estado 
de São Paulo. A Etecri ofe-
rece cursos  gratuitos de 
qualificação profissional 
voltados à economia cria-
tiva. O encontro ocorreu 
na Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, 
Ciência Tecnologia e Ino-
vação, responsável em de-
senvolver esse programa, 
realizada pela equipe téc-
nica da coordenadoria de 

Equipe da Guarda Muni-
cipal de Taubaté evitou na 
manhã desta sexta-feira, 
dia 14 de setembro, uma 
ocorrência de suicídio no 
bairro Imaculada.
Por volta das 9h20 desta 
sexta, a equipe estava em 
ronda pelo bairro quando 
se deparou com um ho-
mem de 69 anos tentando 
pular da passarela sobre a 
via Dutra. O homem foi 
levado pelos guardas para 

do tenor Léo Tiburcio, no 
clarinete/acordeão Marce-
lo Küpper e o violonista 
convidado Célio Tiburcio.
A 1ª Bienal de Artes Vi-
suais de Taubaté é uma 
realização da Secretaria 
de Turismo e Cultura, em 
parceria com a Associação 
Artística Cultural Oswal-
do Goeldi e curadoria Lani 
Goeldi e acontece de 1 a 
30 de setembro.
A visitação do público 
pode acontecer de segunda 
a sábado, das 10h às 22h 
e domingos e feriados, das 
13h às 20h. São 70 obras 

cadas nos municípios.
No caso de Taubaté, os 
agentes de controle de ve-
tores puderam apresentar 
as estratégias de educação 
continuada no combate ao 
mosquito Aedes aegypti, 
que chegou a ganhar uma 
trilha sonora com a paró-
dia da música “Ai se eu te 
pego”, de Michel Teló.
O CAS de Taubaté desen-
volve ações de fiscaliza-
ção, prevenção e comba-
te aos focos do mosquito 

Ensino Técnico, Tecnoló-
gico e Profissionalizante.
Nessa parceria, o municí-
pio oferece toda estrutura 
para a instalação da unida-
de, bem como as despesas 
com sua manutenção, e vai 
funcionar  no antigo pré-
dio que foi ocupado pela 
Escola Técnica Estadual 
(Etec) , ao lado da Esco-
la Municipal de Ciências 
Aeronáuticas (Emca), e 
passará por revitalização e 
adaptações.
Já o governo do Estado é 
responsável pelo material 
didático, pelo programa 
pedagógico e mobiliário.  
A previsão é que ainda 
este ano a escola de eco-
nomia criativa esteja fun-

a UPA Central, onde rece-
beu atendimento e segue 
internado em observação.
Taubaté promoveu nesta 
sexta-feira na Câmara Mu-
nicipal o 1º Fórum sobre 
Prevenção ao Suicídio. O 
evento serviu para marcar 
o Setembro Amarelo. A 
campanha Setembro Ama-
relo promove, desde 2015, 
a conscientização a respei-
to do suicídio do Brasil, no 
mundo e suas formas de 

inscritas, sendo 14 de 
Taubaté e as demais de 
cidades do interior de São 
Paulo e demais estados 
brasileiros, como Paraná, 
Santa Catarina, Minas Ge-
rais, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro e Ceará, nas moda-
lidades escultura (em me-
tal, resina, madeira, vidro, 
terracota, material recicla-
do); pintura (acrílica, óleo, 
técnica mista, aquarela), 
desenho (lápis, caneta, 
carvão, nanquim, pastel, 
sumiê) e gravura (xilogra-
vura, litogravura, linóleo 
gravura, monotipia).

para evitar a proliferação 
de doenças como a den-
gue, zika e chikungunya.  
A ADL (Análise de Densi-
dade Larvária) de inverno 
realizada em julho mostra 
redução nos indicadores 
de infestação de larvas, 
com 1,2 pontos no IB (Ín-
dice Breteau).  De acordo 
com o Ministério da Saú-
de, o índice de tranquilida-
de é 1,0 ou menos. Acima 
do nível de 1,5 há risco de 
epidemia.

cionando no município.
A Etecri disponibiliza atu-
almente sete cursos. São 
eles: Vitrinista, Web De-
sign, Recreacionista,  Food 
Styling Gastronomia, Prá-
ticas em Mídias Sociais,  
Design de Moda e Grafite.  
Os cursos possuem carga 
horária de 160 horas e são 
voltados às pessoas com 
idade a partir de 16 anos.
O objetivo do programa é 
fomentar o empreendedo-
rismo para que as pessoas 
possam desenvolver no-
vos produtos, garantindo 
o preparo profissional para 
que possam acompanhar 
o avanço das tecnologias 
e as novas tendências de 
mercado.

prevenção.
O Setembro Amarelo tam-
bém será abordado por 
meio de atividades com 
os alunos dos programas 
esportivos do ComUnida-
de em Ação, mantido pela 
Secretaria de Esportes de 
Taubaté. Além das ativi-
dades diárias, a Secretaria 
de Esportes promove no 
dia 26 de setembro no Se-
des uma tarde dedicada ao 
tema.
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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 que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história hu-
mana diz respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na 
Etiópia, foram encontrados exemplares fabricados, seguramente, há mais 
de dois milhões e quinhentos mil anos. Mas o comércio de pedra é mais 
recente. Estima-se em vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra 
e venda de âmbar na Europa.
***
A águia é membro de uma família de rapina e que também se inclui o 
falcão, o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de 
comprimento, chegando as suas asas abertas a medir mais de um metro e 
oitenta centímetros. Os machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-
se de galos do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. 
O ninho é feito na copa das árvores e preferencialmente em penhascos. 
Quase sempre as águias regressam aos velhos ninhos.

Humor

O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos bra-
ços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no pai-
nel da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se 
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.

Mensagens

Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento 
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lu-
gar para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mes-
mo que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, sepa-
rando as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus 
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará 
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima

1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.

Pensamentos, provérbios e citações

A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.
Mais perdido do que minhoca no galinheiro.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia é uma vida.
Viver nos corações que deixamos para trás é morrer.
A noite todas as pardas são gatas.
Vencer é o que importa o resto é conseqüência.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Saber o que é possível é o começo da sabedoria.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
Uma idéia sem execução é um sonho.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.

Convênio com Detran contempla
melhorias na sinalização

viária de Taubaté

Requalificação viária pro-
movida pela Secretaria 
de Mobilidade Urbana de 
Taubaté soma até agora a 
implantação de 10 novas 
lombofaixas e 10 novas 
lombadas, além da ade-
quação de outras 40 lom-
badas em vias considera-
das prioritárias por conta 
do índice de acidentes.
As adequações e a implan-
tação de novas travessias 
elevadas, como a da ave-
nida Tiradentes (em frente 
à Unitau), fazem parte do 
plano de ação do convênio 
firmado com o Departa-
mento Estadual de Trânsi-
to (Detran) de São Paulo. 
A parceria estabelece um 
repasse no valor total de 
R$ 1.242.195,33 prove-
niente de multas estaduais.
Os recursos também são 
empregados na colocação 
de tachas e tachões, dispo-
sitivos refletivos pra me-
lhor visibilidade noturna. 
Das 17 avenidas previstas 
para implantação destes 
dispositivos, três já rece-
beram as melhorias.
Educação – O convênio 
prevê campanha de edu-
cação para o trânsito, 
com a distribuição de fol-
ders, implantação de fai-

xas, banners e adesivos, a 
distribuição de brindes e 
ações em escolas e estabe-
lecimentos comerciais.
O plano de ação contem-
pla quatro macroações nas 
vias onde o índice de aci-
dente é maior, de acordo 
com os registros nas plani-
lhas e mapas apresentados 
pelo Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsito 
(Infomapa e Infosiga).
Legislação – A adequa-
ção das lombadas segue 
resolução do Contran nº 
600/16, atendendo tam-
bém as recomendações do 
Ministério Público diante 
de ação civil pública.
O prazo previsto para tér-
mino de todas as macroa-
ções é fevereiro de 2019.
Através da parceria foi 
criado o Comitê Munici-
pal de Segurança Viária, 
composto por membros 
das Secretarias de Mobi-
lidade Urbana e Saúde, 
Guarda Civil Municipal, 
CCR Nova Dutra, Polícia 
Rodoviária Federal, De-
partamento de Estradas de 
Rodagem (DER), Polícia 
Militar Rodoviária Estadu-
al, Detran, Corpo de Bom-
beiros e Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, para 

acompanhamento e análi-
se dos índices de acidentes 
e mortes no trânsito.
Indicadores – Em 2017, 
de janeiro a agosto, foram 
registrados 1.314 aciden-
tes em Taubaté. Em 2018, 
neste mesmo período, 
foram registrados 1.188 
acidentes, o que represen-
ta uma redução de 9,6%. 
Somente no mês de agos-
to, comparado com 2017, 
a redução foi de 21,6%, o 
que mostra a efetividade 
das ações.
Com relação aos óbitos, 
verificou-se que a maioria 
dos registros ocorreu por 
falha humana – uso de ál-
cool, excesso de velocida-
de e uso de celular . Ações 
de fiscalização com etilô-
metro serão intensificadas 
em conjunto com o Detran 
para coibir essas práticas.
Além disso, ações de edu-
cação de trânsito serão 
estendidas para o público 
adulto e do ensino mé-
dio das escolas munici-
pais. Atualmente, cerca 
de 3.000 alunos do ensino 
infantil são contemplados 
por essas ações.
O convênio entre prefei-
tura e Detran foi assinado 
em outubro de 2017.
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Em atendimento ao Artigo 9, Parágrafo 4º, da Lei Nº 101, de 04 de maio 
de 2000, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato e a Comissão de Finanças 
e Orçamento desta Casa, torna público a convocação para que o Executivo 
Municipal demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do Municí-
pio referente ao Segundo Quadrimestre de 2018, em AUDIÊNCIA PÚBLICA 
que será realizada, a partir das 18horas do dia 27 de setembro de 2018, na 
Câmara Municipal, convidando os interessados e a população do município.

Ver. AINTON RODOLFO MARTINS – Presidente da Câmara
Verª. GISLENE APª. BARRETO COSTA – Presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO 
DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO

REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2018

Campanha de Vacinação 
Antirrábica prossegue

na cidade

Campanha de Vacinação Antirrábica 
prossegue na cidade

Melhores performances são premiadas no Festil

Depois de 19 apresenta-
ções teatrais, o 21º Festil 
- Festival de Teatro Estu-
dantil encerrou-se em Pin-
damonhangaba, no último 
fim de semana, no Teatro 
Galpão. O Festil terminou 
com a premiação dos me-
lhores diretores e perfor-
mances do festival.
O evento, que durou cerca 
de 15 dias, contou com di-
versas companhias de tea-
tro do estado de São Paulo 
que se apresentaram em 
Pindamonhangaba.
“Foi lindo! Foi gigante! 
Acredito que alcançamos 
ainda mais do que um dia 
imaginamos. Conseguir 
conectar ponta a ponta do 
país e promover um in-
tercâmbio entre os alunos 
foi incrível. Eles puderam 
ficar pela cidade, conhe-
cer os outros trabalhos do 
festival e isso enriquece 
demais a vivência teatral 
dos estudantes e atores. 
Tivemos também oficinas 
no Senac que foram im-
portantes e trouxeram uma 
bagagem artística ainda 
maior para cada partici-
pante”, afirma o organi-
zador do evento, Renan 
Teixeira.
O diretor de Cultura, Alce-
mir Palma, destaca que o 
Festil contribuiu para que 
a formação cultural do pú-
blico seja fortalecida, em 
especial com os estudantes 
de Pinda.
Confira a premiação:
Categoria Infantil
1º lugar - Espetáculo “O 
Bicho que Ajudou o Ho-
mem”- Cia Pó de Estrela- 
Mauá- SP
2º lugar - Espetáculo “Tem 
FruFru Nesse Angu!” Cia 
“UTA”- Salto de Pirapora- 
SP
3º  lugar -Espetáculo “O 
Dragão Verde”- Cia Sara-
pós- Sarapuí- SP
Melhor Direção
Jason Martins - Espetácu-
lo “O Bicho que Ajudou o 
Homem”- Cia Pó de Estre-
la- Mauá -SP
Melhor Atriz
Lays Cardinali - Espetá-
culo “Tem FruFru Nesse 
Angu!” Cia UTA- Salto de 
Pirapora- SP
Melhor Ator
João Paulo dos Anjos -Es-
petáculo “Tem FruFru 
Nesse Angu!” Cia UTA- 
Salto de Pirapora- SP
Melhor Atriz Coadjuvante
Flávia Cesar- Espetácu-
lo “Tem FruFru Nesse 
Angu!” Cia UTA- Salto 
De Pirapora- SP
Melhor Ator Coadjuvante
Luis Gustavo - Espetácu-
lo “O Bicho que Ajudou o 
Homem”- Cia Pó de Estre-
la- Mauá- SP
Revelação
Heloise Lotério- Espetá-
culo “O Gato Malhado e 
a  Andorinha Sinhá”- Cia 
Salete de Teatro- Novo 
Horizonte. SP
Melhor Sonoplastia

As equipes da Vigilância 
Epidemiológica da Prefei-
tura darão prosseguimen-
to à vacinação antirrábica 
nos bairros Cidade Jardim, 
Vila Rica, Castolira e Vila 
São Benedito, na próxima 
semana. 
A imunização acontecerá 
das 8 às 16h30.
A vacinação no centro 
comunitário do Cidade 
Jardim será na terça-feira 
(18), na rua Professor Wil-
son Pires César; na Vila 
São Benedito, a aplicação 
das doses também ocorre-
rá terça-feira, na praça em 

O quarto Pinda Hip Hop 
acontecerá no dia 23 de se-
tembro no Teatro Galpão, 
às 14 horas. O encontro 
busca fortalecer e divul-
gar este gênero artístico, 
que não se limita a apre-
sentações musicais, mas 
se expande a outras mani-
festações como a dança e 
o grafismo (que nessa oca-
sião não acontecerá por se 
tratar de um local fecha-
do). As demais modalida-
des poderão ser vistas no 
encontro.

Vinicius Neves, Adrian 
Souza e Jason Martins - 
Espetáculo “O Bicho que 
Ajudou o Homem”- Cia 
Pó De Estrela- Mauá -SP
Melhor Iluminação
Antonio Bucca e Victor 
Castioni -Espetáculo “O 
Gato Malhado e a Ando-
rinha Sinha”- Novo Hori-
zonte - SP
Melhor Maquiagem
Marcello Saturno- Espetá-
culo “Tem FruFru Nesse 
Angu!” Cia UTA- Salto de 
Pirapora- SP
Melhor Figurino
Cia Pó de Estrela - Espetá-
culo “O Bicho que Ajudou 
o Homem”- Mauá -SP
Melhor Cenografia
Jason Martins e Virgilio 
do Nascimento - Espetá-
culo “O Bicho que Ajudou 
o Homem”- Cia Pó de Es-
trela- Mauá- SP
Categoria Adulto – Teatro 
Na Escola
1º lugar – Espetáculo  “A 
HORA E VEZ DE AU-
GUSTO MATRAGA “- 
Grupo TENSA- São Paulo
2º lugar - Espetáculo “18 
DE AGOSTO”- Cia Te-
atral Filosofia de Coxia- 
São Paulo
3º lugar - Espetáculo “ X- 
de OUTRA FORMA QUE 
NÃO COM OS OLHOS”- 
Teatro Singular – São Pau-
lo
Melhor Direção
Juliana Franco - Espetácu-
lo “A Hora e Vez de Au-
gusto Matraga “- Grupo 
TENSA- São Paulo
Melhor Atriz
Gabriela Miranda- Espetá-
culo “A Hora e Vez de Au-
gusto Matraga “- Grupo 
TENSA- São Paulo
Melhor Ator
Lucas Carapós - Espetácu-
lo “A Hora e Vez de Au-
gusto Matraga “- Grupo 
TENSA - São Paulo
Melhor Atriz Coadjuvante
Stefany Viegas- Espetá-
culo“A Hora e Vez de Au-
gusto Matraga “- Grupo 
TENSA- São Paulo
Melhor Ator Coadjuvante
Danilo Carvalho - Espetá-
culo “18 de Agosto”- Cia 
Teatral Filosofia de Coxia- 
São Paulo
Revelação
Prêmio Especial de Pe-
dagogia do Teatro- Es-
petáculo To Be Or Not 
Tubiacanga- Oficina dos 
Arteiros- São Paulo
Melhor Sonoplastia
Grupo Entrecena - Espe-
táculo Aves de Arribação- 
São Luís- MA
Melhor Iluminação
Simone Roppa Costa- Es-
petáculo “O Mistério da 
Meia Noite”- Grupo Atu-
arte- Boa Vista do Baricá- 
RS
Melhor Figurino
João Ewerton - Espetáculo 
Aves de Arribação- Grupo 
EntreCena-São Luís- MA
Melhor Cenografia
GRUPO ENTRECENA- 
Espetáculo Aves de Arri-

frente à unidade de saúde. 
Na quinta-feira (20) a va-
cinação será no Vila Rica, 
na avenida Abel Correa 
Guimarães; e também na 
quinta-feira, no Castolira 
será na travessa das ruas 
Pastor José de Freitas e 
Syllas Brandão.
Segundo o diretor da Vi-
gilância Epidemiológica, 
Rafael Lamana, mais de 
23 mil animais devem ser 
vacinados; até o momento 
foram imunizados 6.348. 
Lamana destaca que a rai-
va canina ou felina é trans-
mitida a seres humanos 

A ideia é que não somente 
os admiradores desse mo-
vimento artístico acompa-
nhem o evento, e sim toda 
a população para possibi-
litar um novo olhar sobre 
essa arte. No evento, o pú-
blico poderá acompanhar a 
batalha de mc’s e de break 
dance, show de rap e roda 
de freestyle. Para o orga-
nizador, DJ Célio Lopes, 
o encontro contribui com a 
visibilidade e abrangência 
do hip hop.
O Pinda Hip Hop contará 

bação-São Luís- MA
Prêmio Especial – Presen-
ça Cênica
Matheus André Luf- Es-
petáculo “O Mistério da 
Meia Noite”- Grupo Atu-
arte- Boa Vista do Baricá- 
RS
Brenda Camargo – Espe-
táculo “São Cipriano” Cia 
Teatral 04 Cantos – Qua-
dra - SP
Categoria Adulto – Escola 
de Teatro
1º lugar – Espetáculo 
“PAULICÉIA DESVAI-
RADA” Teatro Brancale-
one e Teatro Didático da 
UNESP - São Paulo
2º lugar - Espetáculo 
“ANIMALES” – Coletivo 
AniMales- UNICAMP- 
Campinas - SP
Melhor Direção
Wagner Cintra- Espetácu-
lo “PAULICÉIA DESVAI-
RADA” Teatro Brancale-
one e Teatro Didático da 
UNESP - São Paulo
Melhor Atriz
Catarina Eichenberger - 
Espetáculo “AniMales” 
Coletivo AniMales - UNI-
CAMP- Campinas – SP
Melhor Ator
Luan Assunção - Espetá-
culo “AniMales” -Coleti-
vo AniMales UNICAMP- 
Campinas – SP
Melhor Atriz Coadjuvante
Mel Grilo - Espetáculo 
“AniMales”-  Coletivo 
AniMales-  UNICAMP- 
Campinas – SP
Melhor Ator Coadjuvante
Felipe da Silva - Espetácu-
lo O Mito do Sísifo-  Cia  
Contramão- Taubaté -SP
Revelação
Pesquisa de Linguagem 
- Espetáculo O Mito do 
Sísifo-  Cia  Contramão- 
Taubaté –SP
Melhor Sonoplastia
Diego Altraus- Espetáculo 
“PAULICÉIA DESVAI-
RADA” Teatro Brancale-
one e Teatro Didático da 
UNESP _ São Paulo
Coletivo Animales- Espe-
táculo “AniMales” - Co-
letivo AniMales- UNI-
CAMP- Campinas – SP
Melhor Iluminação
Wagner Cintra - Espetá-
culo “PAULICÉIA DES-
VAIRADA” Teatro Bran-
caleone e Teatro Didático 
da UNESP - São Paulo
Melhor Maquiagem
Coletivo Animales - Espe-
táculo “AniMales”-    UNI-
CAMP- Campinas – SP
Melhor Figurino
Coletivo Animales- Espe-
táculo “AniMales”-    UNI-
CAMP- Campinas – SP
Melhor Cenografia
Teatro Brancaleone e Te-
atro Didático da Unesp - 
Espetáculo “PAULICÉIA 
DESVAIRADA”- São 
Paulo
Apreciação População 
Troféu “Luiza Bartholo-
meu”
Espetáculo “Animales” – 
Coletivo Animales- UNI-
CAMP- Campinas – SP

por vírus presente na sali-
va ou na secreção dos ani-
mais contaminados. Uma 
vez transmitida a seres 
humanos, não há registro 
na literatura de cura. Em 
todos os casos levaram o 
paciente a óbito.
Em Pindamonhangaba, há 
somente um registro de 
raiva felina, em 2016. O 
cronograma da Vigilân-
cia Epidemiológica busca 
atender todas as localida-
des da cidade, sendo casa 
a casa na zona rural e em 
pontos próximos na zona 
urbana.

com a presença do mestre 
de cerimônia Enigê, do Dj 
Rboy e o encerramento 
ficará por conta da artista 
Killa Bi, de Pindamonhan-
gaba, e que vem represen-
tando muito bem a cena do 
rap nacional, com origi-
nalidade no melhor estilo 
golden era.
O Festival Pinda de Hip 
Hop é gratuito e aberto ao 
público.O Teatro Galpão 
está localizado na rua Lui-
za Marcondes de Oliveira, 
2750.
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