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A GAzetA dos Municípios

Taubaté busca inovação 
com centros de tecnologia

Prefeitura de Pinda assina 
contrato com ITESP para 
regularização fundiária

Ruas do Jardim Oásis
sofrem alteração de sentido 

na segunda em Taubaté

Jogando Junto leva equipe 
de BMX Freestyle de Taubaté 

aos alunos do Três Marias

Prefeitura de Taubaté e 
Universidade de Taubaté 
(Unitau) lançam na pró-
xima terça-feira, dia 10 de 
setembro, o HITT (Hub 
de Inovação em Tecno-
logia de Taubaté), com a 
implantação de ambientes 
inovadores para a atração 
de startups.
O convênio para o primei-
ro Centro de Inovação – 
HUB será assinado às 9h 
no prédio Unitau Digital, 
localizado à rua Conse-
lheiro Moreira de Barros, 
203, centro. O Progra-
ma HITT é composto por 
ambientes de inovação 
implantados em pontos 
estratégicos de Taubaté. 
Cada ambiente fará parte 
de uma estrutura em rede, 
com serviços comparti-
lhados no município, aos 
moldes de grandes cen-
tros como o Vale do Silí-
cio, nos Estados Unidos. 
“Taubaté está classificada 
entre as melhores cida-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Habitação, 
realiza, nesta quarta-feira 
(11), às 10 horas, no au-
ditório da Prefeitura, mais 
uma etapa do programa 
“Meu Bairro é Legal”, 
com a cerimônia de assi-
natura do contrato de pres-
tação de serviços firmado 
entre município e Funda-
ção Itesp para regulariza-
ção fundiária da Vila São 
Benedito e Goiabal. Apro-
ximadamente 900 uni-
dades imobiliárias serão 
regularizadas por meio 
desta parceria.
“Esta é uma iniciativa iné-
dita da Prefeitura de Pin-

Nessa segunda-feira, dia 
9 de setembro, trechos da 
rua José Otávio Mendes 
da Silva e da rua Hilda 
Correa de Moura, no bair-
ro Jardim Oásis, terão al-
teração no sentido de cir-
culação.
O primeiro quarteirão da 
rua José Otávio Mendes 
da Silva passará a ter sen-
tido único de circulação 
– sentido centro/bairro. 
Já o trecho da rua Hilda 
Correa de Moura passará 
a ter sentido único de cir-

A equipe de BMX Frees-
tyle de Taubaté visitou o 
projeto Cidadania e Es-
porte em Tempo Integral 
(Ceti) da Escola Munici-
pal do Parque Três Ma-
rias, por meio do projeto 
Jogando Junto.
A visita já começou pren-
dendo a atenção de todos 
os alunos com as mano-
bras dos atletas Gabriel, 
Cauan e Derlayne.
Durante a execução, o 
técnico Diogo Canina 

des do Brasil para fazer 
negócios. Para isto, cabe 
ao poder público garantir 
um ambiente favorável 
ao desenvolvimento com 
investimentos em infraes-
trutura e o fortalecimento 
de parcerias como esta 
que estamos fazendo com 
a universidade”, afirmou o 
prefeito Ortiz Junior.
A ideia é consolidar a par-
ceria entre governo, indús-
tria e universidade, princi-
pais eixos no ambiente de 
promoção e geração de 
inovação, negócios, opor-
tunidades de trabalho e 
desenvolvimento.
“A formação empreende-
dora está em nossa missão 
e a inovação é um de nos-
sos valores. Fazer parte 
deste convênio reforça es-
ses pilares e nos dá a opor-
tunidade para avançarmos 
e oferecermos uma for-
mação de mais qualidade. 
Quando olhamos alguns 
gigantes como Google ou 

damonhangaba, que está 
realizando um trabalho sé-
rio e comprometido para a 
regularização fundiária no 
município. Já estivemos 
no Castolira realizando a 
entrega de escrituras, em 
agosto, e com certeza essa 
parceria com o Itesp vai 
viabilizar ainda mais este 
serviço para a população. 
Agora, na Vila São Bene-
dito e Goibal, e com estu-
dos para que outros bair-
ros sejam abrangidos nas 
próximas etapas, para que 
mais pessoas se tornem 
proprietárias de fato de 
seus imóveis”, declarou o 
prefeito Dr. Isael Domin-
gues.

culação – sentido bairro/
centro.
A linha de ônibus também 
sofrerá alteração. O iti-
nerário será pela rua José 
Otávio Mendes da Silva 
para acessar o bairro e 
pela rua Hilda Correa de 
Moura para retornar ao 
centro, sem  alteração dos 
pontos de parada.
Essa modificação é uma 
solicitação dos moradores 
do entorno, após avalia-
ção pela equipe técnica do 
Departamento de Trânsito 

explicava para os alunos 
quais eram as manobras. 
Também teve a participa-
ção do atleta Raniere com 
demonstração do BMX 
Flatland, que envolve va-
rias manobras no solo.
Os 45 alunos presentes 
ouviram um pouco da ex-
periência dos atletas no 
esporte e puderam fazer 
perguntas sobre a moda-
lidade.  Ao final, todos os 
alunos tiveram a oportuni-
dade de andar da bike de 

Facebook, por exemplo, 
uma das coisas que eles 
têm em comum é que tive-
ram início em uma univer-
sidade”, afirmou a Profa. 
Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes, reitora da Unitau.
O primeiro HUB vai fun-
cionar no prédio Unitau 
Digital, com salas indivi-
duais para as empresas se-
lecionadas, espaços para 
coworking e áreas comuns 
como banheiros, salas de 
reunião, salas de descan-
so, convivência e cozinha. 
A vocação deste HUB 
será a pesquisa voltada 
para tecnologia, inovação 
e educação.
O segundo Hub, que deve 
ser lançado ainda este ano, 
estará ligado à área de se-
gurança cibernética. Os 
próximos HUBs poderão 
trabalhar em segmentos 
como cidades inteligentes 
e sustentáveis, indústria 
4.0 e economia criativa e 
social.

Após a assinatura, a previ-
são é que até na segunda 
quinzena deste mês te-
nham início os trabalhos 
de regularização, come-
çando pela Vila São Bene-
dito.
Na segunda (9) e terça-fei-
ra (10), a Fundação Itesp 
realizará um curso de ca-
pacitação junto aos ca-
dastradores da Prefeitura. 
Será na sede do Itesp, em 
Taubaté.
Os moradores do Castoli-
ra e Maricá já receberam 
seus títulos de proprieda-
de. Agora, com o Itesp, 
começa a regularização da 
Vila São Benedito e Goia-
bal

da Secretaria de Mobili-
dade Urbana. A alteração 
contribuirá para a redução 
dos riscos de acidentes no 
local.
Faixas foram instaladas 
para informar os moto-
ristas sobre a alteração e 
toda a sinalização existen-
te será requalificada. 
Agentes de trânsito vão 
acompanhar o tráfego e 
sinalizações provisórias 
também vão orientar os 
motoristas que trafegam 
pela via.

BMX e vivenciar as ma-
nobras junto com os atle-
tas.
A visita faz parte do pro-
jeto Jogando Junto, pro-
movido pela Secretaria 
de Esportes e Lazer em 
parceria com a Secretaria 
de Educação. O objetivo é 
integrar os atletas de alto 
nível às crianças e ado-
lescentes de Taubaté para 
gerar vivências e passar 
experiência para os mais 
jovens.
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Miscelânea
Curiosidades

Conheça alguns objetos e símbolos que trazem sorte

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor e da felicidade.
Elefante: para atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebrar a negatividade.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e da prosperidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fartura e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você real-
mente acredita que irá atrair sorte e proteção para a sua vida.
*** 
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar quei-
maduras. Em contato prolongado com a pele, o gelo também pode quei-
mar. Além disso, ele pode grudar e deslocar a pele que protege o local 
queimado. Pasta de dente, manteiga ou qualquer outro produto caseiro 
também devem ser evitados. Em queimaduras leves a melhor indicação é 
usar água fria para resfriar o local e evitar a formação de bolhas. Pode ser 
água corrente, numa bacia ou em compressas.  
***
Os insetos têm músculos e são extremamente fortes. Um inseto pode le-
vantar uma carga pelo menos vinte vezes mais pesada que seu próprio 
peso, enquanto que o homem só consegue pouco mais que seu peso. Em-
bora tenha fibras musculares parecidas com as humanas, o esqueleto dos 
insetos é externo e prende-se aos músculos formando um conjunto de 
grande resistência. 

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu alqueire de terra era do tama-
nho de uma fazenda. Sua vaca deitada e o rabo dela sobrava para o quintal 
do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite 
anterior. Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Ai eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne dela?
E ele me respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as so-
bras da refeição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar 
gratidão. Ela então, obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo...

Mensagens

Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos 
atendem as necessidades. Valorizaremos os amigos que nos socorrem, que 
se interessam por nós, que nos escrevem, que nos telefonam pra saberem 
como estamos indo. As amizades são uma dádiva de Deus. Mais tarde, 
haveremos de sentir a falta daqueles que não nos deixam experimentar a 
solidão. 
***
Uma hora ou outra o destino se ajeita, as coisas se acertam, o passado é es-
quecido e as dores desaparecem. Quem tem que ficar fica o que é verdadei-
ro permanece e o que não desaparece. Não tenha pressa, não guarde má-
goas, não queira pouco. Sempre queira o melhor. Espere na sua. Aprenda 
a ser paciente. Aprenda a curtir uma boa música, quando a tristeza bater. 
Aprenda a ignorar o que te faz mal. Aprenda, sobretudo, a ter fé. Fé de que 
por mais difícil que seja o Universo, ele sempre irá cumprir a seu favor.
***
Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, 
não te ama. O destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide 
quem fica nela. A verdade dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que 
você se lembra dela. Então, valorize quem valoriza você e não trate com 
prioridade quem te trata como opção.

Pensamentos, provérbios e citações

O exemplo é sempre o mais eficaz dos preconceitos.
A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo.
Julgamos a sabedoria de um homem por sua esperança.
A decisão será melhor quando estiveres com a barriga cheia.
O tempo convence mais do que os argumentos.
É triste ter por amizade alguém que se tem por amor.
O difícil fazemos na hora, o impossível demora um pouco a mais.
Mesmo o mais nobre dentre nós cede perante a carga do amor.
Velhas canções são como o vinho melhoram com o tempo.
Quando Deus fecha uma porta, Ele estará abrindo uma janela.
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Pinda preparativos para o “3º Festival 
Tropeiro do Vale do Paraíba”

Pindamonhangaba reali-
za, de sexta-feira (13) a 
domingo (15), o “3º Fes-
tival Tropeiro do Vale do 
Paraíba”, no Parque da Ci-
dade. O evento conta com 
gastronomia tradicional 
mineira, shows e apresen-
tações culturais. A entrada 
será gratuita, com área de 
estacionamento, também 
gratuita.
Na sexta-feira (13), a festa 
começa às 18 horas com 
um café tropeiro ao som 
do grupo de Viola Tropei-
ros do Vale, de Taubaté, e, 
na sequência, o concurso 
da “Rainha do Tropeiro”, 
às 19 horas. E para fechar 
a noite com chave de ouro, 
a dupla Tallis e Wellington 
realizará um show, às 21 
horas.
No sábado (14), a festa co-
meça ao meio-dia, com al-
moço tropeiro. Serão mais 
de 30 tendas de gastrono-
mia entre ranchos, ambu-
lantes e restaurantes, além 
de uma tenda do Fundo 
Social de Solidariedade, 

que estará levando repre-
sentantes de doce do Vale 
do Paraíba.
Feijão tropeiro, pão com 
linguiça, afogado, gali-
nha caipira, porco na lata, 
torresmo, leitoa pururuca, 
pernil acebolado, arroz 
carreteiro, tutu de feijão, 
além de caldinhos, boli-
nhos e doces diversos fa-
zem parte do cardápio da 
festa, que tem como foco 
a gastronomia tradicional.
O sábado (14) continua 
com shows de André e 
Andressa, Orquestra de 
Violas Itaboaté de Tauba-
té, Apresentação de cava-
lo dançarino, Apresenta-
ção de muares, Dança de 
bonecões de São Bento 
do Sapucaí, Prova dos 
Cachorros, Grupo de Mo-
çambique e Catira Espe-
rança de Monteiro Lobato, 
Apresentação de dança 
country do grupo “Os re-
negados de Aparecida”. 
A partir das 17h30, acon-
tecem shows de Antonio 
Marcos, César Barbosa 

e banda, encerrando com 
apresentação de Gaby Ha-
dassa, às 21h30.
O domingo (15) será aber-
to com a chegada da ca-
valgada, seguida de missa 
sertaneja, às 11h30, com 
Padre Gonçalves e Clau-
dinho Leite e banda serta-
neja. Haverá ainda, show 
de Bruno e Hiago, Or-
questra de Violas “Cordas 
da Mantiqueira” – de São 
José dos Campos, início 
da Prova dos 3 Tambores, 
moda de viola com o gru-
po “Tropeiros do Vale”, 
Forró universitário, dança 
de salão de forró e dança 
country. 
O dia se encerra com 
show de humor de Tonho 
Prado (do programa “Sou                   
Caipira”, da Tv apareci-
da).
A organização do “3º Fes-
tival Tropeiro” é da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura e 
Turismo – Departamento 
de Turismo.
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Segunda tem troca ingressos 
para partida do Vôlei Taubaté 

no Paulista 2019

Setembro Amarelo mobiliza
a população na Praça

Monsenhor Marcondes em Pinda

Handebol Taubaté/FAB/UNITAU 
enfrenta equipes do Sul

fora de casa pela Liga Nacional

Taubaté Futsal participa 
de ação social no
bairro Monte Belo

Na próxima segunda-
-feira, dia 9 de setembro, 
acontece a troca de ingres-
sos para a partida entre 
EMS Taubaté Funvic e 
São José Vôlei pelo Cam-
peonato Paulista 2019. O 
jogo acontece na terça-fei-
ra, dia 10 de setembro, às 
20h, no ginásio do Abaeté.
Os ingressos podem ser 
trocados em quatro pontos 
e pelo aplicativo. A troca 
será por um quilo de ali-
mento não perecível (ex-
ceto sal e açúcar), que será 
doado às instituições de 
caridade da cidade. Cada 
pessoa poderá trocar, no 
máximo, dois ingressos 
nos pontos de troca, des-
de que sejam apresentados 
os CPFs e os 2 quilos de 
alimento (em caso de tro-
ca de dois ingressos), para 
todos os tipos de ingres-
sos. Crianças de até 4 anos 
não precisam do ingresso.
Já no aplicativo, o CPF e 
e-mail cadastrados pode-
rão reservar somente uma 
vez por jogo e somente um 
ingresso por partida. Caso 
o torcedor não apresente o 

Na manhã da última quin-
ta-feira (5), a Secretaria de 
Saúde de Pindamonhan-
gaba, por meio do Caps, 
realizou uma mobilização 
para a conscientização so-
bre depressão e suicídio, 
na Praça Monsenhor Mar-
condes.
O Setembro Amarelo é o 
mês em que se busca dar 
mais visibilidade sobre 
transtornos mentais, espe-
cialmente a depressão que 
em casos de maior gravi-
dade, culmina no suicí-
dio. A ação no centro de 
Pindamonhangaba contou 
com troca de informações, 
por meio da panfletagem. 
E houve também orienta-
ções sobre onde ou como 

Após retornar do Mundial 
de Clubes na Arábia Sau-
dita com a 6ª colocação, 
a equipe Taubaté/FAB/
UNITAU foca nos próxi-
mos confrontos pela Liga 
Nacional de Handebol.
A equipe taubateana fará 
dois jogos fora de casa 
contra equipes do sul do 
país. 
No sábado, dia 7 de se-
tembro, o time enfrenta 
a equipe de Londrina às 
16h.

Jogadores e comissão téc-
nica do Taubaté Futsal 
participaram de uma ação 
social realizada no bairro 
Monte Belo e                 de-
senvolvida pelo Instituto 
Vida.
Durante o encontro no 
ginásio Monte Belo, os 
alunos apresentaram al-
gumas atividades desen-
volvidas na instituição, 
como futsal, jiu-jitsu e 
ballet. Fundado em 2013, 
o projeto beneficia atual-
mente mais de 200 crian-
ças e adolescentes e tem 
como objetivo promover 

ticket no dia do jogo e não 
leve o mantimento, não 
poderá entrar no Ginásio 
do Abaeté. No total, se-
rão disponibilizados 1.100 
ingressos para este jogo, 
sendo 10% reservados 
para atender pessoas dos 
grupos especiais: pessoas 
com deficiência, idosos 
com idade igual ou supe-
rior a 65 anos, gestantes 
e as pessoas acompanha-
das por crianças de colo. 
Para a troca de ingressos 
destes grupos, devem ser 
apresentados documentos 
comprovatórios de sua ne-
cessidade de atendimento 
prioritário. Caso não seja 
apresentado nenhum do-
cumento que comprove 
tal necessidade, caberá 
à organização decidir se 
pode ou não realizar a tro-
ca. A organização solici-
ta que cada torcedor leve 
saquinhos plásticos para 
a retirada do próprio lixo 
produzido durante o jogo 
e ressalta que é proibida 
a entrada de instrumentos 
musicais, capacetes, guar-
da-chuvas e bebidas alco-

procurar ajuda especiali-
zada.
“É um evento de saúde 
mental do município e de 
valorização da vida. Nós 
decoramos a praça com 
balões amarelos para sen-
sibilizar a população para 
a causa. Essa ação é im-
portante, porque podemos 
assim conversar com as 
pessoas sobre o tema, e 
elas estão comentando e 
procurando se informar 
melhor. Nossa intenção 
primordial, é conscienti-
zar que a depressão é uma 
doença e precisa de trata-
mento adequado”, decla-
rou a articuladora de Saú-
de Mental, Caroline Alen 
Rosolem.

Os taubateanos ocupam a 
terceira posição da Liga 
Nacional com jogos a me-
nos que seus adversários. 
Com os resultados positi-
vos fora de casa, a equipe 
poderá voltar para Taubaté 
na liderança do campeo-
nato.
Liga Nacional de Hande-
bol Masculino 2019 – 1ª 
fase (jogos de ida)
3ª Rodada – 07/09/2019, 
16h, Londrina/PR
MRV/UNICESUMAR/

a valorização, inclusão e 
desenvolvimento através 
do esporte, educação, arte 
e cultura.
Após a recepção, os atle-
tas do Taubaté entregaram 
para o Instituto Vida 60 
kit’s de uniformes de jogo. 
Ainda durante o evento, 
todos aproveitaram para 
trocar experiências e tam-
bém tiraram fotos.
Liga Paulista
A ação social motivou ain-
da mais o elenco taubate-
ano para o próximo jogo 
na Liga Paulista de Futsal. 
No dia 11 enfrenta o São 

ólicas ou não, em garrafas 
ou latinhas. Somente será 
liberada a entrada de água 
em copos plásticos.
A recomendação é que 
os torcedores não deixem 
para trocar os ingressos na 
última hora, pois a expec-
tativa é de lotação e não 
serão realizadas trocas na 
hora do jogo. Os portões 
do Abaeté serão abertos 
uma hora antes da partida.
Pontos de troca
Ginásio da CTI ( rua das 
Três Meninas, s/nº) – 200 
ingressos
Horário: das 8h30 às 20h
Taubaté Shopping (aveni-
da Charles Schnneider, nº 
1700, Vila Costa) – 300 
ingressos
Horário: das 12h às 20h
Via Auto Shopping (aveni-
da Dom Pedro I, nº 7231, 
Estoril) – 200 ingressos
Horário: das 10h às 19h
Clínica Sorridents (rua 
Conselheiro Moreira de 
Barros, 49, Centro) – 100 
ingressos
Horário – das 8h30 às 18h
Aplicativo “Vôlei Tauba-
té” – 300 ingressos

A ação em Pindamonhan-
gaba contou ainda com 
o apoio do CVV (Centro 
de Valorização da Vida), 
aqueles que sentem a ne-
cessidade de buscar ajuda 
podem ligar 188 ou entrar 
em contato pelo site www.
cvv.org.br.
Na terça-feira (10), a pro-
gramação continua com 
um encontro com líderes 
religiosos, às 18 horas, 
no Senai, para discutir o 
tema. 
O evento é aberto e con-
tará com representantes 
do budismo, espiritismo, 
catolicismo, entre outras. 
Também haverá a parti-
cipação do psiquiatra da 
rede pública.

PAIQUERÊ-FM/Londri-
na x Taubaté/FAB/UNI-
TAU
4ª Rodada – 15/09/2019, 
20h, São José/SC
A.A. Colégio São José x 
Taubaté/FAB/UNITAU
5ª Rodada – 26/09/2019, 
20h, Taubaté/SP
Taubaté/FAB/UNITAU x 
E.C. Pinheiros
6ª Rodada – 29/09/2019, 
20h, Taubaté/SP
Taubaté/FAB/UNITAU x 
UCS/São Caetano

Caetano, às 20h, fora de 
casa. Já o reencontro com 
a torcida no ginásio da 
Vila Aparecida será no dia 
19 contra Taboão da Serra.
1ª Fase
11/09 – 20h00 – São Cae-
tano x Taubaté
19/09 – 19h30 – Taubaté x 
Taboão da Serra
26/09 – 19h45 – Pulo do 
Gato x Taubaté
03/10 – 19h30 – Taubaté x 
N10/ Jundiaí
26/10 – 19h30 – Taubaté x 
Botucatuense
10/11 – 20h00 – Dracena 
x Taubaté

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

Livro D-25, FLS. nº 98, Termo nº 7064
Faço saber que pretendem se casar GETULIO BARBOSA NÉTO e JULIANA PACHECO DA SILVA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamo-
nhangaba-SP, nascido em 25 de fevereiro de 1977, de profissão comerciante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Santa Paula, nº 285, Chacara Canaã, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de LUCIO ROBERTO BARBOSA, de 70 
anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 17 de novembro de 1948, residente e domiciliado em Tremembé/
SP e de NEUSA MARIA CLAUDINO BARBOSA, de 65 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 26 de julho de 
1954, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 19 de fevereiro de 1983, de profissão 
administradora, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de FRANCISCO 
ALEXANDRE DA SILVA, de 68 anos, natural de Piraí/RJ, nascido na data de 22 de julho de 1951 e de ELENA DE FÁTIMA 
PACHECO DA SILVA, de 66 anos, natural de Piraí/RJ, nascida na data de 22 de junho de 1953, ambos residentes e domicilia-
dos em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
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Vila Rica em Pinda terá 
unidade básica de saúde

22° Festil: Fim de semana 
segue com Espetáculos 

Teatrais em Pinda

O Vila Rica terá, em breve 
sua tão sonhada Unidade 
Básica de Saúde. A Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba realizou, cerimônia de 
assinatura com a empresa 
vencedora da licitação, 
a Construtora Fernandes 
Rodrigues Ltda., para o 
início das obras.
A nova unidade será im-
plantada ao lado do Cen-
tro Dia do Idoso, no bairro 
Vila Rica, e contará com 
360 m² de área constru-
ída. Trata-se de um pro-
jeto padrão de UBS por-
te II do governo federal, 
que terá dois consultórios 
odontológicos, cinco con-

A 22ª edição do “Fes-
til – Festival Nacional de 
Teatro Estudantil de Pin-
damonhangaba” continua 
com sua programação de 
espetáculos teatrais neste 
fim de semana.
Até segunda-feira (09), a 
programação de peças tea-
trais segue no Teatro Gal-
pão, nas categorias: Adul-
to e Infantil, e Parque da 
Cidade.
Os ingressos para as apre-
sentações podem ser tro-

sultórios médicos, sala de 
curativo e sala e inalação, 
entre outros ambientes.
O valor total do investi-
mento nesta obra é de R$ 
943.008,02, sendo R$ 500 
mil reais de emenda parla-
mentar e, o restante, parte 
de emenda impositiva da 
Câmara e tesouro.
De acordo com infor-
mações da secretária de 
Obras e Planejamento da 
Prefeitura, Marcela Fran-
co, estão estimados, de 
acordo, com cronograma, 
8 meses de obras.
Durante o evento, o pre-
feito Dr. Isael Domingues 
destacou a importância 

cados na hora por um item 
de higiene pessoal (creme 
dental, escova dental, apa-
relho de barbear, itens de 
cuidados íntimos e entre 
outros) no local do evento. 
A programação completa 
segue até o dia 15 de se-
tembro.
Teatro Galpão – 15 horas
Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 2750
Categoria Adulto
Segunda-feira (9) – “Bu-
raco de Minhoca”, Teatro 

da realização desta obra e 
do apoio da Câmara para 
complementar a emenda 
parlamentar destinada. “A 
construção desta unidade 
de saúde concretiza esse 
pedido da população do 
Vila Rica e vai beneficiar 
não só os moradores do 
bairro como também do 
entorno. 
Será construída no mes-
mo padrão das UBSs do 
Azeredo e do Bem Viver, 
com certeza agregando 
e muito para a qualidade 
do atendimento em saúde 
oferecido pelo município, 
também na atenção bási-
ca”, afirmou.

Singular- Colégio Singu-
lar-Santo André / SP.
Categoria Infantil
Sábado (7) – “Folia de Boi 
– A saga de Catirina”, Nú-
cleo de Estudos Cênicos 
Tableau- Colégio Tableau-
-Taubaté / SP.
Parque da Cidade – 15 ho-
ras
Categoria Adulto
Domingo (8) – “O doente 
imaginário”, Grupo Tea-
tral Fora de Hora- Senac 
Ribeirão Preto / SP.


