
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 28 DE AGOSTO DE 2018 EDIÇÃO 2302  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Paratletas de Taubaté disputam 
etapa do Circuito Pan-Americano 

de Paraciclismo de Estrada

Meninas do Taubaté recebem a 
Ponte Preta no Joaquinzão

Handebol Taubaté vence Londrina 
na estreia da Liga Nacional

Exposições de obras produzidas 
com recicláveis no Mistau

terminam em agosto

Neste fim de semana, de 
24 a 26 de agosto, os para-
ciclistas de Taubaté Telma 
Bueno e Rogério Lima, da 
equipe Esporte Para To-
dos estarão na disputa da 
Etapa Brasil do Circuito 
Pan-Americano de Para-
ciclismo de Estrada, na 
cidade de São Caetano do 
Sul (SP), região do Grande 
ABC paulista.
Telma Bueno, da classe 
WC5, vai disputar duas 
provas, os 22Km con-
tra-relógio e a prova de 
resistência, que terá um 
percurso de 64,8 Km. Vin-
da de uma série de boas 
competições em 2018, a 
paraciclista afirmou estar 
confiante para um embate 
duríssimo contra as adver-
sárias.
“Sei que o nível dessa 

Na manhã deste sábado, 
25 de agosto, o estádio 
do Joaquinzão será palco 
da partida entre a SEEL/
AD/EC Taubaté e a Ponte 
Preta, em confronto válido 
pela quarta rodada da Se-
gunda Fase do Campeona-
to Paulista Feminino. As 
duas equipes se enfrenta-
ram na rodada anterior, na 
cidade de Vinhedo, com 
vitória das taubateanas 
pelo placar de 3×1.
“Realizamos um grande 
feito ao vencer a equipe 
da Ponte Preta no campo 

O Handebol Taubaté/FAB/
Unitau venceu nesta quin-
ta-feira, 23 de agosto, a 
equipe MRV/Unicesumar/
Paiquere FM/Unimed 
Londrina, em jogo váli-
do pela primeira rodada 
da Liga Nacional. O time 
taubateano venceu por 41 
a 26 o time londrino, em 
um total de 1h25 de jogo.
Após ter sido campeão 
na competição nacional 
nos anos de 2013, 2014 
e 2016, e vice-campeão, 
nos anos de 2015 e 2017, 
o Handebol Taubaté/FAB/
Unitau estreou com exce-
lente resultado na tempo-
rada de 2018.
O técnico Marcus Tatá 
colocou em quadra a for-
mação inicial com Rick, 

O Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté – Mistau 
mantém até o final do mês 
de agosto, dia 31 (sex-
ta-feira), as exposições 
“Reciclando Arte” e “A 
Essência do Homem”, am-
bas compostas por obras 
produzidas a partir de ma-
terial reciclável.
A mostra “Reciclando 
Arte” conta com a produ-
ção artística de Ivani Mon-
toani que, desde 2012 cria 

competição continental é 
muito alto, mas tenho trei-
nado muito e estou focada 
em fazer meu melhor para 
brigar pelas primeiras po-
sições. O que sei é que o 
percurso montado para a 
competição é bem rápido, 
o que vai exigir 100% de 
entrega.”
No naipe masculino, o 
representante taubatea-
no será Rogério Lima. 
Também praticante de pa-
ratletismo, desta vez ele 
troca a cadeira de corrida 
pela “handbike” (bicicleta 
adaptada para paratletas 
sem movimentos nas per-
nas, onde o pedal é ma-
nipulado com as mãos), e 
disputará também as pro-
vas de contra-relógio e re-
sistência, na classe H4.
O Programa Esporte Para 

deles, e para que possa-
mos continuar crescendo 
e conseguir um feito ainda 
maior nós precisamos ven-
cer em nossa casa, jogan-
do no Joaquinzão e com o 
apoio da torcida. Acredito 
que a equipe pode fazer 
uma grande partida e dar 
um passo a diante”, des-
tacou o técnico Arismar 
Junior.
Após a partida deste final 
de semana, irão restar ape-
nas mais dois jogos para 
o Taubaté nesta Segunda 
Fase do Estadual, no dia 

Cleber, Valadão, Denys, 
Thiago, Lucas e Vinícius. 
Logo no primeiro tem-
po, os taubateanos abri-
ram uma boa vantagem 
na pontuação. Com a im-
posição do seu ritmo de 
jogo, o Handebol Taubaté/
FAB/Unitau terminou a 
primeira etapa com 4 gols 
de vantagem, Taubaté 18 
X 14 Londrina. Já no se-
gundo tempo, o Handebol 
Taubaté/FAB/Unitau man-
teve o ritmo de jogo e só 
aumentou a vantagem no 
placar. Final da partida 
Handebol Taubaté/FAB/
Unitau 41 X 26 MRV/
Unicesumar/Paiquere FM/
Unimed Londrina. “Fize-
mos um primeiro tempo 
bom, defendemos bem, 

peças artesanais confec-
cionadas a partir de mate-
riais como garrafas PET e 
de vidro, papelão, papéis 
em geral, embalagens, etc. 
O artesão cria vasos, brin-
quedos, poltronas, pufs e 
porta-joias.
Já a mostra “A Essência do 
Homem”, de Luciana Pal-
ma artista plástica desde 
o ano passado traz escul-
turas produzidas a partir 
da matéria prima material 

Todos é o projeto que 
congrega toda a prática 
esportiva destinada a pes-
soas com deficiência em 
Taubaté. O programa tem 
como principal mantene-
dor a Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer, sendo 
hoje uma das equipes com 
melhor estrutura em todo 
o Brasil. A equipe do Pro-
grama Esporte Para Todos 
conta com equipe de alto 
rendimento e atendimento 
social e prática esportiva 
para pessoas com defici-
ência. As modalidades que 
fazem parte do Esporte 
Para Todos são: atletismo, 
natação, halterofilismo, 
bocha, basquete em cadei-
ra de rodas, tênis de mesa, 
goalball, thriatlon, ciclis-
mo, e badminton.

2 de setembro, diante da 
Ferroviária, também no 
Joaquinzão, e no dia 8 de 
setembro, na capital, con-
tra o Corinthians.
Os dois primeiros colo-
cados do grupo avançam 
para as semifinais do cam-
peonato. Em caso de vitó-
ria neste final de semana e 
derrota da Ferroviária para 
o Corinthians, as taubate-
anas entrarão na zona de 
classificação.
O jogo entre Taubaté e 
Ponte Preta terá início às 
10h com entrada franca.

mas finalizamos mau. No 
segundo tempo, consegui-
mos melhorar a concen-
tração e fizemos um bom 
placar.”, disse o técnico do 
Handebol Taubaté/FAB/
Unitau, Marcus Tatá.
Para alcançar os 41 gols 
alcançados pelo Handebol 
Taubaté/FAB/Unitau na 
partida, cada atleta mar-
cou a seguinte quantidade 
de gols: Alemão (3), Wa-
shington Santos (5), Lucas 
Cândido (8), André Silva 
(1), Valadão (3), Cleber 
Andrade (2), Denys Bar-
ros (1), Vinícius Teixeira 
(5), Rodrigo Quost (3), 
Tomas Cañete (2), Gui-
lherme Oliveira (3), Gui-
lherme Silva (3), Thiago 
Santos (2).

reciclado, principalmente 
o papel. 
As peças retratam a preo-
cupação da artista com o 
meio ambiente e o com-
promisso com a neces-
sidade de renovação dos 
recursos.
O Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté fica à ave-
nida Tomé Portes Del Rey, 
761 no Jardim Ana Emília. 
Mais informações pelo te-
lefone3631-3955.
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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

Cuidar de uma criança não é tarefa fácil. Ela está a todo o momento in-
ventando novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou 
pai de cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, aí 
mesmo é que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir o 
que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem mais 
relaxados pelo fato da criança conhecer o ambiente é preciso estar sempre 
alerta a possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes 
domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar 
e explorar o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles 
possam desfrutar o laser sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem 
próximo de baldes ou bacias com água, instale grades ou redes de pro-
teção em todas as janelas, bloqueie os acessos das escadas, proteja as 
tomadas e fios desencapados e mantenha os produtos de limpeza, objetos 
cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma con-
sulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai 
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz 
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme mul-
tidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***  
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacio-
nal de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está 
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou 
fazendo?

Mensagens

Coisas que levamos muitos anos para aprender:

1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e 
um laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça hu-
mana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra 
seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com 
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não 
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um arma-
dor solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais 
construíram o Titanic. 
***
O que seria de nós, se não plantássemos hoje as sementes que servirão de 
alimento amanhã? Não podemos estar voltados somente para nós mes-
mos. Temos que pensar também nas gerações que estão por vir. Temos 
que dar nossa contribuição. Muitas medidas tomadas hoje repercutirão no 
futuro. Tomara que você sinta orgulho de poder fazer, de alguma forma 
parte dela e ter dado a sua contribuição.

Pensamentos, provérbios e citações

Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhum delas.
Mire em nada e você acertará.
Uma pessoa grande é aquela que no dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Não procuro saber s respostas, prefiro entender as perguntas.

Corrida de rua interdita trecho 
da estrada do Pinhão no sábado

Oficina gratuita de fotografia

Prefeitura de Pinda é referência 
em tecnologia e metodologia

em fiscalização tributária

Nesse sábado, 25 de agos-
to, das 18h às 20h30, ha-
verá interdição do trecho 
da estrada do Pinhão para 
realização de uma corrida 
de rua.

A oficina “A Revelação da 
Máquina” acontecerá na 
próxima sexta-feira (31), 
das 14h às 18h, no CEU 
das Artes, com a fotógrafa 
Natalia Tonda. Serão ape-
nas 20 vagas, para pessoas 
a partir dos 14 anos.
Nesta oficina, os partici-
pantes irão explorar e dis-
cutir problemas comuns 
na hora de construir uma 
imagem, usando a câmera 
como instrumento para tal.  

No início deste mês, o di-
retor de Receitas e Fiscali-
zação Fazendaria, Vicente 
Corrêa da Silva, recebeu 
os secretários da Prefeitu-
ra de Cruzeiro para apri-
morar os conhecimentos 
na área Tributaria com a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba que é referência 
na região. De acordo com 
informações, o secretá-
rio de Desenvolvimento 
Urbano e Rural Rodol-
fo Scamilla, o secretário 

A intervenção será entre 
as avenidas João Maria 
Raimundo da Silva e José 
Benedito Miguel, com re-
torno pela avenida Irmãos 
Albernaz até o estaciona-

Os alunos irão aprender 
a entender o papel da luz 
para construir uma ima-
gem, trabalhar o foco, 
o que é preciso destacar 
para que entendam a ideia 
que se quer expor e muito 
mais.
Através de exercícios prá-
ticos, os alunos irão enten-
der as funções da câmera 
para atingir o resultado 
mais próximo da intenção 
imagética desejada.

de Finanças Gabriel de 
Almeida e o diretor Tri-
butário, Vinícius Carnei-
ro, todos da Prefeitura de 
Cruzeiro vieram até Pinda 
a pedido do prefeito – de 
Cruzeiro –  Talles Gabriel 
para conhecer mais da me-
todologia desenvolvida e 
aplicada pela Prefeitura 
de  Pindamonhangaba  no 
Departamento de Receita 
e Fiscalização Fazenda-
ria através dos Fiscais de 
Rendas Municipal. Segun-

mento do Taubaté Sho-
pping.
O trecho estará sinalizado 
e agentes de trânsito vão 
orientar os motoristas so-
bre os desvios.

Tudo isso irá acontecer 
com a monitorização da 
Natália Tonda: fotógrafa 
de formação que reali-
za oficinas de fotografia 
analógica e digital. Atua 
como oficineira no projeto 
Pontos MIS, do Museu da 
Imagem e do Som, em São 
Paulo.  
O evento é gratuito. As 
inscrições devem ser feitas 
no CEU das Artes, telefo-
ne 3637-1715.

do Vicente, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba com 
apoio da atual adminis-
tração possui um sistema 
tributário moderno e atua-
lizado todo informatizado 
e com fiscais de rendas ca-
pacitados e comprometi-
dos com as receitas do nu-
nicípio, por esses motivos  
Pindamonhangaba está 
servindo como referência 
na arrecadação municipal 
e conceito de fiscalização 
para outras prefeituras.
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Exposição de mandalas
reúne obras de adultos

com deficiência intelectual

Quiririm tem interdições no
trânsito a partir de segunda

FLIT 2018 confirma digital
influencer Fernanda Concon

Poda de árvores interdita trânsito 
na região central nesse sábado

O Centro de Convivência 
e Fortalecimento de Vín-
culos “Madre Cecília”, 
vinculado à Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social de Taubaté, 
apresenta nos dias 25 e 27 
de agosto, o projeto “Man-
dalas: a arte de revelar a 
alma humana”, com 20 
obras realizadas por adul-
tos com deficiência inte-
lectual.
A abertura da exposição 
será no dia 25, sábado, das 
8h às 19h, na Universidade 
do Vale do Paraíba (Uni-
vap) – campus Urbanova, 
em São José dos Campos, 
no evento de comemora-
ção do dia do psicólogo, 
a convite do Conselho 
Regional de Psicologia – 
Subsede Vale do Paraíba 
(CRP-SP).
No dia 27, segunda-feira, 

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
programou uma série de 
interdições no distrito de 
Quiririm a partir da próxi-
ma segunda-feira, dia 27 
de agosto, para obras de 
adequação do sistema de 
coleta de esgoto e abas-
tecimento de água da Sa-
besp.
As adequações visam dei-
xar a rede da Sabesp pre-
parada para as interven-
ções viárias previstas no 
trecho pelo programa Ace-
lera Taubaté.
Durante um período de 30 
dias, as interrupções no 
trânsito vão acontecer das 
8h às 17h. O trânsito vai 
ser interrompido no cruza-
mento da avenida Líbero 
Indiani com a avenida Wa-

A Feira de Literatura In-
fantil de Taubaté – FLIT 
terá uma tarde de autógra-
fos com a atriz mirim e es-
critora Fernanda Concon  
na sexta-feira, dia 21 de 
setembro, às 18h.
A digital influencer vai 
debater com o público o 
conteúdo de seu primeiro 
livro “O guia de sobrevi-
vência da Fernanda Con-
con – Meu plano infalível 
para me dar bem no Ensi-
no Médio e na vida”, da 
editora Gutenberg. Trata-
se de um manual de como 
sobreviver ao Ensino Mé-
dio, apresentando dicas de 
como se preparar para essa 
fase da vida, a escolha da 
profissão e como equili-
brar as relações entre fa-
mília, amizade, estudos e 
a carreira.
Com fotos inéditas e curio-

No sábado, 25 de agosto, 
das 5h às 7h, haverá inter-
dição de trânsito no trecho 
da avenida Tiradentes com 
a rua Benjamin Constant 
(sentido rotatória da CTI) 
para serviço de poda de 
árvores pela Secretaria de 
Serviços Públicos.
O desvio do trânsito será 

a partir das 14h, a exposi-
ção estará no auditório da 
Universidade de Taubaté 
(Unitau) – campus Bom 
Conselho, como parte da 
Semana de Psicologia.
O projeto, coordenado 
pela monitora Ana Cláudia 
Ferreira Sanches Corrêa, 
visa promover a expressão 
da pessoa com deficiência 
intelectual com produção 
de obras de artes singula-
res que revelam o universo 
pessoal de cada assistido. 
Observa-se nos trabalhos 
uma diversidade estética, 
com formas simétricas e 
assimétricas, densas e le-
ves, simples e complexas, 
contidas e extravagantes, 
figurativas e abstratas, que 
revelam matrizes étnicas, 
dentre outras formas úni-
cas de expressão.
O Centro de Convivên-

shington Luiz e no cruza-
mento da Avenida Líbero 
Indiani com a rua Dona 
Chiquinha de Mattos.
O tráfego sentido centro 
será pela Avenida Líbero 
Indiani, seguindo pela ave-
nida Washington Luiz, rua 
Jose Pistilli, rua Alfredo 
Taiano e acessando a rua 
Taubaté. O trânsito sentido 
bairro passará pela rua Co-
ronel José Benedito Mar-
condes de Mattos sentido 
avenida Líbero Indiani ou 
Museu da Cultura Italiana. 
Também estão previstas 
alterações no transporte 
público (confira abaixo). 
O Local vai ser sinalizado 
e haverá agentes de trânsi-
to orientado os principais 
trechos de interdição.
Transporte Público

sidades de como a jovem, 
de 15 anos, se organiza em 
seus estudos e na carrei-
ra, o livro também apre-
senta uma parte interativa 
em que o leitor é convi-
dado a compartilhar com 
a própria Fernanda seus 
objetivos e, com a ajuda 
da jovem, traçar seu rumo 
escolar. Além disso, a obra 
apresenta dicas de estrelas 
como Larissa Manoela, 
Giovanna Chaves e Maisa 
Silva.
A jovem começou sua 
carreira com campanhas 
publicitárias para TV e re-
vistas ainda muito nova. 
No seu currículo, con-
ta trabalhos como a Bel 
no seriado de TV Mo-
thern (GNT/2008), CQC 
(Band/2011). Se destacou 
com a personagem Alícia 
Gusman na novela infan-

pela rua Vicente Costa 
Braga, rua Padre Antônio 
Diogo Feijó até a rua Ar-
mando Salles de Oliveira 
para acessar a região ou 
rotatória da CTI.
Os motoristas que seguem 
sentido centro pela aveni-
da John Keneddy deverão 
acessar a rua Uruguai, rua 

cia e Fortalecimento de 
Vínculos “Madre Cecília” 
atende pessoas acima de 
30 anos com deficiência 
intelectual. Serviço:
Exposição: “Mandalas: a 
arte de revelar a alma hu-
mana”
Data: 25 de agosto (sába-
do) – Comemoração dia 
do psicólogo
Horário: 7h às 19h
Local: Univap –  Av. 
Shishima Hifumi, 2911 – 
Urbanova – São José dos 
Campos – SP
Data: 27 de agosto (segun-
da-feira) – Semana de Psi-
cologia Unitau
Horário: 14h às 16h
Local: Universidade de 
Taubaté (Unitau) Bom 
Conselho
Endereço: praça do Bom 
Conselho, s/n – Taubaté – 
SP

Linhas de ônibus sentido 
bairro/centro
As linhas 14 (Santa Tere-
za/ Quiririm),  17 (Pinhei-
rinho) e 20 (Maracaibo) 
seguirão normalmente 
para o sentido centro sem 
alteração no itinerário
Linhas de ônibus sentido 
centro/bairro
As linhas deverão seguir 
pela rua Dr. Granadeiro 
Guimarães, acessando rua 
Dona Chiquinha de Mat-
tos e rua Virgilio Valério, 
que ficará proibida em um 
dos lados para o transpor-
te público (ônibus) passar, 
saindo na rua Cel. José 
Benedito Marcondes de 
Mattos e seguindo sentido 
avenida Líbero Indiani ou 
sentido Museu da Cultura 
Italiana

til Carrossel (SBT/2012 e 
2013) e participou também 
do seriado Patrulha Salva-
dora (SBT/2014). No Ci-
nema, a adolescente atuou 
nos filmes É Proibido Fu-
mar (2009), Carrossel – O 
Filme (2015) e Carrossel 
– O Sumiço de Maria Jo-
aquina (2016). Retornou à 
TV recentemente na série 
Dra. Darci, do Multishow, 
interpretando Débora, fi-
lha mais velha de Darci 
(Tom Cavalcante) e Cintia 
(Fabiana Karla). Além dis-
so, realiza também diver-
sos trabalhos como digital 
influencer. A FLIT aconte-
ce de 17 a 23 de setembro 
e pelo segundo ano conse-
cutivo traz para a área co-
berta da Avenida do Povo 
muita literatura, shows e 
diversão para a criançada 
e toda a família.

Portugal até a avenida Ti-
radentes, seguindo o des-
vio pela rua Vicente Costa 
Braga, com fluxo normal 
sentido centro ou rotatória 
da CTI.
A via estará sinalizada e 
agentes de trânsito estarão 
no local para orientar os 
motoristas.
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Audiências Públicas do Estado começam em 31 de julho
Reuniões acontecem em todas as regiões de São Paulo. População também pode participar pela internet.

Chico Teixeira faz show de lançamento do álbum
“Raízes Sertanejas ao Vivo”

O concerto acontece dia 08 de setembro, às 21h, no Teatro Municipal de Ubatuba

Com o objetivo de assegu-
rar a transparência sobre 
o Orçamento, dar voz à 
população e para entender 
melhor as demandas de 
cada região, o Governo, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento e Gestão, 
realizará de 31 de julho a 
31 de agosto audiências 
públicas no Estado. 
Os encontros serão reali-
zados em 18 cidades-se-
de, denominadas Regiões 
Administrativas (RA), 
Regiões Metropolitanas 
(RM) e Aglomerados Ur-
banos (AU), que são cen-
tros estratégicos dentro 
do Estado de São Paulo. 
As audiências são abertas 
ao público e acontecerão 
sempre a partir das 10 ho-
ras.
Com base nas leis de Res-
ponsabilidade Fiscal e de 
Diretrizes e Bases Orça-
mentárias, o projeto visa 
apresentar à população o 
processo de planejamento 
do Estado, suas receitas e 
despesas e identificar as 
demandas prioritárias de 
cada região, com o intuito 
de fomentar o desenvolvi-
mento socioeconômico e a 
melhoria da qualidade de 

O cantor, compositor e 
violeiro Chico Teixeira 
acaba de anunciar o show 
de lançamento do álbum 
“Raízes Sertanejas ao 
Vivo”, no próximo dia 8 
de setembro, às 21h, no 
Teatro Municipal de Uba-
tuba, localizado à 22, Pra-
ça Exaltação à Santa Cruz 
- Centro, Ubatuba – SP.
O local não foi escolhi-
do a esmo, o músico tem 
uma história muito espe-
cial com a cidade. A famí-
lia Teixeira é de Ubatuba 
e boa parte dos parentes 
ainda são moradores da 
região, desde menino fre-
qüenta bastante e todo 
seu trabalho musical tem 
ligação direta com a his-
tória familiar, uma vez 
que seu trisavô montou a 
primeira banda da cidade, 
na sala de casa, local em 

vida dos paulistas.
As reuniões serão com-
postas por apresentações 
técnicas e por participação 
popular. Em cada edição 
serão ouvidas até 20 pes-
soas previamente inscri-
tas. As demandas apresen-
tadas serão registradas e 
encaminhadas aos diver-
sos setores de governo, e 
posteriormente, serão pu-
blicadas nos portais da Se-
cretaria de Planejamento e 
Gestão e da Transparência 
Pública.
A audiência pública é um 
dos mecanismos de cons-
trução e legitimação da 
Lei Orçamentária Anual 
– LOA. É a partir da parti-
cipação popular que o Go-
verno receberá e avaliará a 
oportunidade e a validade 
das solicitações de forma a 
servirem de subsídio para 
a elaboração da programa-
ção orçamentária. Por isso, 
é de extrema importância a 
participação da sociedade 
nesse processo.
Para o secretário de Pla-
nejamento e Gestão, Mau-
rício Juvenal, não existe 
programa mais eficaz e 
completo como a LOA. 
“Nós possuímos um ins-

que mantinha também um 
telégrafo. De  lá ele anun-
ciou em código Morse a 
proclamação da república. 
Sua avó cantava nas festas 
tradicionais e no coral da 
cidade. Seus tios tocavam 
violão, e muitos eram liga-
dos à escrita poética.
“Sou bisneto de João Xa-
vier Teixeira (Jango) e de 
Theodorico de Oliveira, 
trineto de Benedito Xa-
vier Teixeira, todos mú-
sicos e de Ubatuba, fazer 
o show de lançamento do 
meu quarto álbum “Raizes 
Sertanejas” em Ubatuba, 
tem um significado que 
vai além do tempo, são 
as raízes que a gente vai 
descobrindo no decorrer 
da vida. As minhas, são 
frutos plantados por eles. 
Preservar a cultura, nossa 
própria história é uma mis-

trumento importantíssi-
mo que é a possibilidade 
de opinar e participar do 
orçamento público. Para 
isso, basta participar, con-
vidar os amigos, os vizi-
nhos. Ninguém pode nos 
falar com mais proprieda-
de sobre os anseios locais 
do que os que vivem o 
dia-a-dia na cidade”. Para 
o assessor técnico da Se-
cretaria de Planejamento 
e Gestão e coordenador do 
programa de Audiências 
Públicas da pasta, Maurí-
cio Hoffmann, a iniciativa 
é um exemplo do exercício 
da democracia. “Ao reali-
zar as audiências estamos 
promovendo e respeitando 
o processo de planejamen-
to e transparência. Parti-
cipar disso é democracia, 
cidadania, é aproximar o 
cidadão da ação pública 
realizada com o intuito 
da melhoria da qualidade 
de vida às comunidades”. 
Internet – Além das edi-
ções presenciais, a SPG 
também irá disponibilizar 
a participação popular on
-line. De 31 de julho a 31 
de agosto a população terá 
disponível a “Audiência 
Pública Eletrônica” nos 

são muito difícil, sabemos; 
mas resiste  bravamente 
com incentivo da Fundart, 
que assim seja por muitos 
e muitos anos!”, explica 
Chico Teixeira.
A performance, em for-
mato bem intimista, terá 
em seu repertório com-
posições que fazem par-
te do novo projeto como 
“Ventania” (Geraldo Van-
dré – Hilton Acioli), “Eu 
Apenas Queria que Você 
Soubesse” (Gonzaguinha) 
e as autorais “Chama da 
Floresta” e “Ares do Sa-
ber”, bem como a já co-
nhecida “Curvelo”, que 
pertence ao CD “Mais que 
o Viajante”.
“Apresentarei as canções 
do álbum ‘Raízes Sertane-
jas’ acompanhado de Tha-
deu Romano (acordeom e 
piano). Cantarei clássicos 

endereços www.saopaulo.
sp.gov.br e www.planeja-
mento.sp.gov.br
Confira o calendário das 
Audiências Públicas 2018
31/07 – São José do Rio 
Preto
Auditório do CIESP - 
Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo
Avenida Clóvis Oger, nº 
706 - Distrito Industrial.
1º/08 – Araçatuba
Plenário da Câmara Muni-
cipal
Praça 9 de julho, nº 26 – 
Centro
02/08 – Presidente Pru-
dente
Auditório Centro Cultural 
Matarazzo
Rua Quintino Bocaiuva, 
749 - Vila Marcondes.
07/08 – Barretos
Câmara Municipal
Rua 16 - nº 730 – Centro
08/08 – Franca
UNI FACEF - Centro Uni-
versitário Municipal de 
Franca
Av. Dr. Ismael Y Ismael, 
2400 – Jd. São José
09/08 – Ribeirão Preto
Departamento de Águas e 
Energia Elétrica
Rua Olinda, nº 150 - Santa 
Terezinha.

que não entraram no disco 
com arranjos muito boni-
tos e emocionantes”.
Raízes do campo, do ser-
tão, da fazenda, da fruta 
colhida da árvore, do chei-
ro de bolo de fubá assado 
no forno à lenha enquanto 
se ouve causos, do café 
passado na hora e tomado 
sem pressa, talvez sejam 
estas as melhores formas 
de se definir o recém-lan-
çado trabalho pela Kuarup 
Discos.
O disco de 10 faixas é o 4º 
álbum da carreira de Chi-
co Teixeira e o lançamento 
vem após bem-sucedida 
turnê que passou por todo 
o Estado de São Paulo. O 
registro ao vivo no Audi-
tório Ibirapuera foi feito 
pela equipe da TV Cultu-
ra, sob a direção de Mau-
ricio Valim, a mixagem 
e a masterização ficaram 
por conta de Alberto Vaz, 
já a edição foi de Eduardo 
Xocante, diretor artístico 
da Rede Globo, em par-
ceria com Ian Segantini. 
“Deixamos o áudio o mais 
orgânico possível, fazendo 
jus à idéia do projeto”.
As canções que integram o 
álbum pertencem ao ima-
ginário popular, que conta 
com as participações espe-
ciais de alguns dos maiores 
músicos de raiz deste país, 
entre eles Sérgio Reis na 
canção Boiadeiro Errante, 
do pai Renato Teixeira em 
Aprendendo a Viver, além 
disso, algumas pérolas 

10/08 – Central (São Car-
los)
CIESP - Centro das in-
dústrias do Estado de São 
Paulo
Rua Coronel José Augusto 
de Oliveira Salles, 1515 – 
Vila Izabel - São Carlos.
14/08 – Marília
OAB
Rua Gonçalves Dias, nº 
440 – Centro.
15/08 – Bauru
Auditório do CIESP - 
Centro das indústrias do 
Estado de São Paulo
Avenida Joaquim Marques 
Figueiredo, nº 7- 8 – Dis-
trito Industrial
16/08 – Itapeva
Câmara Municipal
Avenida Vaticano, 903 – 
Jardim Europa.
21/08 – Campinas
Auditório Cati
Avenida Brasil, nº 2.340 - 
Jardim Chapadão.
22/08 – Registro
Câmara Municipal
Rua Shitiro Maeji, nº 459 
– Centro.
23/08 – Sorocaba
Auditório do Jornal Cru-
zeiro do Sul
Avenida Engenheiro Car-
los Reinaldo Mendes, nº 
2.800 - Alto da Boa Vista.

como Merceditas (Ramon 
Sixto) e Laranja Madura 
(Ataupho Alves) também 
estão presentes.
Representante da nona ge-
ração de músicos da famí-
lia Teixeira, Chico nasceu 
em 22 de janeiro de 1980 
e começou a carreira em 
2002 com o lançamento do 
álbum homônimo, grava-
do apenas com voz e vio-
lão. Em 2011, lançou seu 
segundo trabalho, “Mais 
que o Viajante”, que con-
tou com participações de 
Gabriel Sater e Domingui-
nhos. Em 2017, Chico Tei-
xeira lança “Saturno”, ter-
ceiro disco de sua carreira, 
com músicas em parceria 
com nomes como Roberta 
Campos e João Carreiro.
Quando descobriu o vio-
lão, aos 7 anos, nem ima-
ginava um dia tocar ao 
lado de grandes nomes da 
música brasileira. Foram 
15 anos na banda de seu 
pai Renato Teixeira e ou-
tros tantos ao lado de Pena 
Branca (Pena Branca e 
Xavantinho), Almir Sater 
e Sérgio Reis. Em 2012, 
foi indicado como melhor 
cantor regional com o ál-
bum “Mais que o Viajan-
te”, na 23ª edição do Prê-
mio da Música Brasileira.
“Minha história está toda 
aqui e quero de alguma 
forma contribuir para o 
fortalecimento da cultura 
de Ubatuba! Quero desco-
brir aonde estão os compo-
sitores da cidade, lembrar 

27/08 – AU Jundiaí
Câmara Municipal
Rua Barão de Jundiaí – 
128 - Centro
28/08 - AU Piracicaba
Câmara Municipal
Rua Alferes José Caetano, 
834 - Centro
29/08 – Baixada Santista
Associação Comercial de 
Santos
Rua Quinze de Novembro, 
137 – Centro.
30/08 – Vale do Paraíba
Câmara Municipal de São 
José dos Campos
Rua Desembargador Fran-
cisco Murilo Pinto, 33 – 
Vila Santa Luzia.
31/08 – RMSP (Região 
Metropolitana de São Pau-
lo)
Fundação Seade (Auditó-
rio)
Avenida professor Lineu 
Prestes, 913 – Cidade Uni-
versitária – SP.
Assessoria de Imprensa
Secretaria de Planejamen-
to e Gestão do Estado de 
São Paulo
Marcos Michelini (11) 
3204-4765
Aline Porfírio (11) 3204-
4767
E-mail: imprensa@plane-
jamento.sp.gov.br

João Alegre, Seu Chico 
Alves! Precisamos mexer 
nessa energia, pois através 
da preservação da cultura 
teremos uma sociedade 
mais integrada e forte para 
exigir nossos direitos e 
assim termos uma cidade 
impecável!”, finaliza.
Duração: 80 min 
Classificação: Livre
O show conta com apoio 
da prefeitura municipal de 
Ubatuba e da Fundart
SERVIÇO
CHICO TEIXEIRA LAN-
ÇA O CD “RAÍZES SER-
TANEJAS AO VIVO”
Data e Horário - 8 de se-
tembro - Sexta-feira, às 
21h Local - Teatro Muni-
cipal de Ubatuba (22, Pra-
ça Exaltação à Santa Cruz 
- Centro)
Valor ingressos: 
LOTE 1
R$ 60,00 (INTEIRA) - R$ 
30,00 (MEIA) 
Forma de pagamento: no 
ponto de venda físico só 
em dinheiro / on line via 
cartão de credito
Ingressos à venda a partir 
do dia (assim que finali-
zarmos com o Marquinhos 
a planilha e responsabili-
dades/ parceria, ele já sobe 
o evento pra venda)
Pontos de venda: 
SUPER NERDS – Rua Dr. 
Esteves da Silva, 120
VENDAS ON LINE: 
www.megabilheteria.com
Informações: (12) 3833-
1191 (teatro) / (11) 96353-
0006 (WhatsApp)


