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A GAzetA dos Municípios

Taubaté recebe visita de
secretário-executivo da Secretaria

de Esportes do Estado de São Paulo

Taubaté tem oito mortes
confirmadas por influenza

Concerto solidário busca recursos 
para reforma do órgão da Catedral

ONG comemora 2 anos com feira 
de adoção de animais do CCZ

Marco Aurélio Pegolo dos 
Santos, conhecido como 
Chuí, ex-atleta de basque-
te e atual secretário-exe-
cutivo da Secretaria de 
Esportes do Estado de São 
Paulo, esteve em Taubaté 
e passou o dia conhecendo 
a estrutura e os projetos 
desenvolvidos pela Secre-
taria de Esportes e Lazer 
de Taubaté (SEEL).
A visita começou na sede 
da SEEL, onde foi realiza-
da uma apresentação ins-
titucional e organizacional 
da pasta. Em seguida, os 
gestores levaram Chuí até 

Balanço atualizado da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté indica oito 
mortes confirmadas por 
influenza no município 
até o início de agosto. Em 
todos os casos, os exames 
deram positivo para o ví-
rus H1N1. A confirmação 
mais recente é de um mo-
rador de rua de 45 anos, 
cujo óbito ocorreu no dia 
3 de julho.

No próximo domingo, dia 
11 de agosto, às 11h30, 
acontece na Catedral de 
São Francisco das Chagas 
o 5° concerto da série em 
prol da reforma do Órgão 
Tubular da Catedral de 
Taubaté.
Os corais, da Associa-
ção de Coros do Vale do 
Paraíba (ACVAP), Ma-
drigal Encanto e Coral à 
Tempo, de São Paulo, se 
reúnem para a execução 
da obra “Missa em Dó 
menor” de Mozart, sob di-
reção do Regente Walter 
Chamun, assistido pelos 
regentes e diretores dos 
corais parceiros, os pro-
fessores Daniel Carvalho 
e Patrícia Teixeira, além 
de suas equipes de apoio. 
Tem curadoria da Orfeo 
Produções Artísticas, sob 
comando da professora 

A ONG Chico Pata, par-
ceira da Prefeitura de 
Taubaté, promove no 
próximo sábado, dia 10 
de agosto, uma feira de 
adoção de cães abrigados 
pelo Centro de Contro-
le de Zoonoses (CCZ). A 
feira marca o aniversário 
de dois anos de criação da 
Chico Pata.
Interessados podem ir na 
Poli Pet das 10h às 17h. 
A Poli Pet fica na avenida 
Itália, 1.570,  Jardim das 
Nações. Serão colocados 
para adoção seis cães. 
Os animais selecionados 
são de diferentes portes, 
passam antes por exames 

o Programa Eafi (Escola 
de Atletas e Formação In-
tegral), na escola munici-
pal do Sedes. O secretário 
teve a oportunidade de co-
nhecer de perto a estrutura 
da escola e como são de-
senvolvidas as atividades 
esportivas.
Também foi apresentado 
o clube da Volkswagem, 
onde a SEEL tem um polo 
de atendimento do Progra-
ma Comum-Unidade em 
Ação.
Por último, Chuí conhe-
ceu o ginásio do Abaeté, 
onde as equipes de base 

No total, são 53 casos 
confirmados de influenza 
no município até agora. 
O perfil epidemiológico 
mostra até agora prevalên-
cia do vírus H1N1 (46 ca-
sos), seguido pela influen-
za B (5 casos) e H3N2 (2 
casos). No mesmo período 
do ano passado tinham 
sido registradas 12 mor-
tes por influenza (11 in-
fluenza A não subtipado e 

Mere Oliveira, que doa 
os valores arrecadados à 
igreja.
As apresentações são gra-
tuitas, colaborando com 
qualquer valor quem qui-
ser e puder ajudar.
O Órgão tubular da Ca-
tedral de Taubaté está 
inativo há 14 anos. O ins-
trumento construído em 
1963, pela fábrica J. Ed-
mund Bohn foi inaugura-
do em 1964, com o apoio 
e     campanha da comu-
nidade taubateana. É um 
importante patrimônio da 
cidade. 
O maior órgão tubos do 
Vale do Paraíba está to-
mado por cupins, e com a 
grande parte da mecânica 
precisando de manuten-
ção.
Agenda de concertos
11 de agosto|11h30h|Co-

clínicos, vacinação e são 
castrados.
Os adotantes devem ser 
maiores de 18 anos e pre-
cisam preencher um for-
mulário com dados pes-
soais como endereço e 
telefone. 
Isto é necessário porque 
existe um acompanha-
mento após adoção.
A ONG Chico Pata tam-
bém oferece todo suporte 
que o adotante precisar, 
como dicas para alimenta-
ção, onde vacinar e adap-
tação.
Interessados também po-
dem acessar o site da pre-
feitura para adotar um ani-

feminina e a equipe adulto 
masculina treina e manda 
seus jogos.
O secretário afirmou que a 
EAFI foi uma grande no-
vidade e surpresa, um pro-
grama que funciona em 
sinergia com a Secretaria 
de Educação de Taubaté 
– “Não conhecia um pro-
grama que trazia tantos 
resultados positivos para a 
cidade, não só na área es-
portiva como também na 
área acadêmica. Além de 
trazer benefícios para os 
alunos que tem uma vida 
muito mais saudável.”

1 H1N1) e 70 casos con-
firmados da doença com 
grande prevalência do ví-
rus H3N2 (42 casos).
Taubaté garantiu uma am-
pla cobertura este ano, 
com 100.769 doses da va-
cina contra influenza apli-
cadas e uma cobertura de 
100,41% em relação aos 
grupos prioritários. O per-
centual de cobertura supe-
rou o do ano passado.

ral da Acvap, Madrigal 
Encanto e Coral à Tempo 
–  Regência Prof. Walter 
Chamun;
15 de setembro|11h30| 
Coro de Câmara do Vale 
do Paraíba – Regência 
Prof. Rodrigo Lopes;
13 de outubro|11h30|Mú-
sica Sacra alemã – Re-
gência: Maestrina Juliana 
Christmann
10 de novembro|11h30|-
Música Sacra – Mere Oli-
veira – mezzo-soprano e 
Dr. José Luis de Aquino 
– organista.
5 de dezembro|11h30|-
Concerto de aniversário 
da cidade. Camerata Mo-
vidos à Corda e Ópera 
Studio do Vale;
23 de dezembro|20h|Con-
certo de natal. Camerata 
Movidos à Corda e Ópera 
Studio do Vale.

mal do CCZ.  As fotos do 
projeto Adote Um Amigo 
estão atualizadas e podem 
ser visualizadas no link 
(http://www.taubate.sp.
gov.br/adoteumamigo/).
Interessados também po-
dem entrar em contato 
com o CCZ pelo telefo-
ne 5704-8048.  O CCZ 
fica na Estrada Particular 
dos Remédios, nº 2.764, 
Bairro dos Remédios. O 
horário de atendimento é 
das 8h às 17h. As visitas 
podem ser feitas, prefe-
rencialmente, das 13h às 
17h. A média mensal do 
CCZ de Taubaté é de 490 
animais abrigados.
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Miscelânea
Curiosidades

Dicas de saúde: Pequenos hábitos que prolonga a vida

O melhor caminho para manter a saúde é ter bons hábitos e praticá-lo 
todos os dias. Está tudo aí, ao nosso alcance e, custa nada ou quase nada. 
Aqui vão algumas recomendações publicadas pela Universidade de Har-
vard e Cambridge:
Banana
Sim é verdade, a banana tranqüiliza o sistema nervoso, diminui o risco 
de infarto, alivia TPM, cura ressaca e azia e, ainda melhora a capacidade 
mental. Um verdadeiro remédio natural.
Chocolate
A melhor noticia do dia: chocolate prolonga a vida. Além de te deixar mais 
feliz, o chocolate é fonte de potássio, magnésio e ferro. Mas nada de abu-
sar. A dose recomendada é um quadrinho por dia.
Canela no café
Ajuda a controlar o colesterol e a manter estável o nível de açúcar no san-
gue. É também uma ótima fonte de ferro. Coloque um pauzinho de canela 
na hora de coar o café ou aplique canela em pó no café com leite. Fica uma 
delicia.
Laranja
A vitamina C da laranja ajuda na absorção do ferro, um mineral essencial 
no fortalecimento do organismo. É um poderoso antioxidante. Há até evi-
dências de que a laranja reduz em 30% o risco de câncer no pulmão.
Rir é o melhor remédio
Uma boa risada produz endorfina que estimula a sensação de bem-estar e 
tem efeito analgésico. Além disso, dar entre 100 e 200 gargalhadas gasta 
calorias equivalente a 10 minutos de corrida. Pratique a vontade.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando far-
dos pesados. Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e 
serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 anos 
é muito. Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa dos homens e serás seu 
melhor amigo. Comerás os ossos que eles te jogarem e viverás 30 anos e 
serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei os ossos, mas vi-
ver 30 anos é muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo maca-
quices, serás divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraçadas, 
mas viver 20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, 
usarás sua inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. 
Dominarás o mundo e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos ani-
mais, mas viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, 
os 10 anos que o cachorro não quis e também os 10 anos que o macaco 
dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: Está bem, viverás 30 anos como ho-
mem, casarás e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as 
contas e carregando fardos, serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos 
como cachorro, vigiando a casa e depois ficarás velho e viverás 10 anos 
como o macaco, pularás dc casa em casa de um filho para outra e ficarás 
fazendo macaquices para divertir seus netinhos.

Mensagens

A humildade não está na pobreza, não está na inteligência, na penúria, na 
necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que ten-
do o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar atitude, compreensível 
no brio pessoal, apenas abençoa.
***
Ser feliz? Podes sim ser feliz, mas isso tem um preço. Aceita-te como 
és, sem querer destaque. Conserve a disciplina de teus próprios impulsos. 
Não faças compra que não possas pagar. Em matéria de afeto, viva em teus 
compromissos. Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar-se.
 
Pensamentos, provérbios e citações

Depois da tormenta vem a bonança.
Crer na felicidade é criá-la para si mesmo.
Desgraça pouca é bobagem.
Ao estúpido e ao tirano não se aplica a justiça.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 88, Termo nº 7044
Faço saber que pretendem se casar NELSON HIROSHI KIGUTI JUNIOR e JAQUELINE BERTALIA DOS SANTOS, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de São José dos Campos-SP, nascido em 16 de novembro de 1994, de profissão auxiliar de laboratório, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, nº 672, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de NELSON HI-
ROSHI KIGUTI, de 55 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 06 de julho de 1964 e de CIBELE REGINA PIRES 
KIGUTI, de 50 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 08 de agosto de 1968, ambos residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 31 de janeiro de 1995, de profissão auxiliar administrativo, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada na Estrada Quatro, nº 909, Fazenda Conquista, Tremembé/SP, CEP 12120-000, 
filha de RONALDO JOSÉ DOS SANTOS, de 49 anos, natural de Pérola/PR, nascido na data de 10 de janeiro de 1970 e de 
NEUSA APARECIDA BERTALIA DOS SANTOS, de 46 anos, natural de Terra Rica/PR, nascida na data de 31 de maio de 
1973, ambos residentes e domiciliados 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.

Projeto Série in Concert
apresenta palestra “Ópera,
Universo dos Sons Vocais”

A 4ª edição do Projeto Sé-
rie in Concert segue sua 
programação e apresenta 
nesta quinta-feira, dia 8 de 
agosto, a palestra “Ópera, 
Universo dos Sons Vocais 
um passeio pelo mundo da 
ópera”, às 17h30 no Cen-
tro Cultural Toninho Men-
des.
Esta edição do proje-
to teve início em maio e 
consiste em levar recitais 
de música erudita e apre-
sentações didáticas para 
pontos espalhados pela ci-
dade, com entrada franca 
e programação que conta 
com oito apresentações 
em 2019.
A palestra, destinada a um 
público maior de 8 anos,  

será ministrada pela can-
tora lírica e professora de 
canto Leda Monteiro que, 
coordena e dirige, musical 
e artisticamente o Projeto 
Série in Concert. O Centro 
Cultural Toninho Mendes 
fica à Praça Coronel Vito-
riano, nº 1 na região cen-
tral.
Programação Série in 
Concert 2019
08 de agosto|17h30|Cen-
tro Cultural Toninho Men-
des|”Ópera, Universo dos 
Sons Vocais” (palestra);
30 de agosto|20h| Pina-
coteca Anderson Fabia-
no|Óperas e Musicais – 
Recital de canto e piano, 
com árias, duetos, conjun-
tos de óperas e musicais;

18 de outubro|20h|Cate-
dral de São Francisco das 
Chagas|Erudito Digital – 
A música sacra armazena-
da em chips (obras sacras 
instrumentais e vocais);
05 de dezembro|17h| Pal-
co da Praça Monsenhor 
Silva Barros|Aniversário 
de Taubaté – Natal com 
Viola. Músicas natalinas 
tradicionais e regionais;
07 de dezembro|11h30|Pal-
co de Eventos de Quiri-
rim|Quarteto de Trom-
petes com o prof. Sérgio 
Cascapera;
14 de dezembro|18h|Cate-
dral de São Francisco das 
Chagas| Canções Sacras e 
Natalinas – Coro e Solis-
tas.
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Teatro Metrópole divulga rogramação de agosto

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté di-
vulga a programação do 
mês de agosto do Teatro 
Metrópole. São atrações 
variadas que abrangem 
música, dança, stand up e 
peças teatrais para todos 
os públicos.
Os ingressos variam entre 
gratuitos e a preços que 
podem chegar a R$ 80,00.
Programação:
Dia 09 – sexta|20h30|S-
tand’up Papai é uma pia-
da|Com direção e atuação 
de Matheus Ceará. O co-
mediante que nasceu em 
Fortaleza, mudou-se ainda 
pequeno para o interior de 
São Paulo. Imitava amigos 
e professores da escola 
percebendo seu potencial, 
lançou seu primeiro show 
aos 14 anos. No princípio, 
com vergonha de se apre-
sentar de cara limpa, Ma-
theus vestia o personagem 
do caipira nordestino, Em 
2010 venceu um quadro 
humorístico no programa 
do Faustão e está há cinco 
anos na Praça é Nossa. Já 
rodou o país com os shows 
“Socano a bucha”, “Inédi-
to para quem nunca viu”, 
“A inocência está perdi-
da” e “De cara limpa e 
boca suja”. Ingressos a R$ 
60,00 (inteira), R$ 30,00 
(meia) e R$ 40,00 (intei-
ra promocional). Vendas 
pelo sitewww.ingressodi-
gital.com e na loja Long 
Time Surf Shop que fica 
na rua Bispo Rodovalho, 
101 no Centro. Recomen-
dação etária de 16 anos.
Dia 14 – quarta|19h30|-
Dança: Princesas – Studio 
de Dança Priscila Toledo|-
Com recomendação livre 
o espetáculo solidário terá 
os ingressos trocados, na 

escola de dança, por um 
pacote de bolacha que será 
doado ao Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté.
Dia 15 – quinta|20h|Músi-
ca: Gratidão|Com José de 
Aquino e Lula Barbosa. 
Entrada franca e os ingres-
sos devem ser retirados na 
bilheteria do teatro uma 
hora antes da apresenta-
ção. Recomendação livre.
Dia 16 – sexta|Concer-
tando a Broadway|O es-
petáculo faz parte do Cir-
cuito Cultural Paulista. 
Tem direção de Gerson 
Steves e entrada franca. 
Classificação etária de 14 
anos. Os ingressos serão 
distribuídos na bilheteria 
do teatro uma hora antes 
da apresentação. Canções 
de musicais clássicos são 
reinventadas com humor 
e irreverência. Um espe-
táculo para toda a família 
com tradução em Libras. 
Mais de 15 canções, em 
versões improváveis e 
mal comportadas, como 
Grease, Funny Girl, Os 
Miseráveis, O Fantasma 
da Ópera, Cats, Cantando 
na Chuva, Um Violinis-
ta no Telhado, Cabaret, A 
Noviça Rebelde e outras. 
Músicas entrelaçadas por 
“causos” e esquetes diver-
tidas criadas pela dupla 
Goldman e Steves.
Dia 18 – domingo| 19h| 
Teatro: Óieuaió|Diração 
de Sidney Bretanha e in-
gressos solidários de dois 
quilos de alimentos não 
perecíveis em prol do 
Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté. Infor-
mações e reservas pelos 
telefones: (12)3022-0687 
ou (11) 98765-1250 (Sid-
ney ou Yara). Recomen-
dação etária de 14 anos. 

Trata-se de uma divertida 
comédia em que um só 
ator se desdobra em cin-
co personagens dentro do 
hospital psiquiátrico Lar 
Brasil. Uma índia grávi-
da de quadrigêmeos, um 
pai de santo para o teatro 
brasileiro, um serial killer 
de cantores sertanejos, um 
adolescente inconformado 
por não sofrer bullying e 
um médico nada normal 
serão seus guias nessa via-
gem pela loucura do nosso 
país. Essa deliciosa mistu-
ra de personagens te farão 
gargalhar e refletir sobre 
nossas normalidades, pre-
conceitos, opções, durante 
quase uma hora de apre-
sentação.
Dia 23 – sexta|20h|Músi-
ca: Matrizes|Com a parti-
cipação de Chico Teixei-
ra, João Oliveira e Helton 
Fagundes. Ingressos a R$ 
60,00 (inteira) e R$ 30,00 
(meia) e vendas com Pa-
trícia (11) 97501-4848 e 
com Luciana (12) 92152-
4543, recomendação etá-
ria livre. Vozes e violões 
apresentam a miscigena-
ção do povo através de 
canções consagradas por 
grandes cantores e com-
positores brasileiros, bem 
como canções de domí-
nio público resgatadas por 
grupos folclóricos do Rio 
Grande do Sul, da Bahia 
e do Vale do Paraíba. A 
cantiga de catopé mineiro 
“Riacho de Areia” se junta 
à variante Xaréu, da Chu-
va baiana, representando 
as congadas; Negrinho do 
Pastoreio, música gaúcha 
sobre uma lenda afro-cris-
tã, traz forte marca da luta 
contra a escravidão; Tren-
zinho do Caipira, a junção 
do erudito com o popular; 

Nau Sertaneja, uma visão 
poética dos costumes do 
povo valeparaibano, fa-
zendo reconhecer a região 
como um dos mais ricos 
berções lítero-culturais do 
país; a canção folclórica 
Cuitelinho, representando 
o sotaque do homem pan-
taneiro na tradução de seu 
ambiente; e outras diver-
sas músicas que contam a 
história de um povo unido 
por diferentes costumes.
Dia 24 – sábado|20H|S-
tand’up Bulling Arte|Com 
direção de Léo Lins. In-
gressos a R$ 60,00 (in-
teira e R$ 30,00 (meia). 
Vendas pela internet no 
megabilheteria.com e na 
escola Cultura Inglesa na 
rua Jacques Félix, 278 no 
centro. Informações pe-
los telefones 3629-2390 
e 98112-8282. Recomen-
dação etária de 14 anos. 
O humorista explica a di-
ferença logo no início da 
apresentação, o nome do 
espetáculo não deve ser 
confundido com bullying. 
Nada discreto aos temas 
abordados e com a mente 
afiada a absurdos da vida, 
a matéria prima do show 
envolve desde o episódio 
em que foi proibido de ir 
ao Japão após piadas com 
terremotos, até dúvidas 
de adolescentes sobre re-
lacionamentos, lapidados 
por um senso de humor 
negro e distorcido. O hu-
morista interage com o 
público, para curtir o show 
basta não ser politicamen-
te correto.
Dia 25 – domingo|19h30|-
Música: Bee Gees Bra-
zil|Os músicos Renato 
Velloso (Barry), Germano 
Brissac (Robin) e Oswal-
do Porto ( Maurice), in-
terpretam com requinte 
de detalhes as canções do 
grupo que virou mania nos 
anos 70. Um show musi-
cal que oferece ao públi-
co, a exata noção de como 
era estar presente em um 
show do Bee Gees. Estão 
entre as canções apresen-
tadas, os primeiros su-
cessos como “I started a 

joke” e “Massachusetts”, 
os grandes sucessos da era 
disco como “Stayin alive”, 
“Nightfever”, “More than 
woman”, “How deep is 
your love” e ainda outros 
sucessos dos anos 1970 a 
2001 quando foi gravado 
o último álbum da banda. 
Uma viagem no tempo. 
Ingressos a R$ 80,00 (in-
teira) e R$ 40,00 (meia). 
Disponíveis no http://
www.queroingresso.com/
index.php , na Embarque 
Viagens e Turismo que 
fica à rua Coronel Gomes 
Nogueira, 219 no centro 
e na loja Doka Multimar-
cas no Taubaté Shopping. 
Mais informações pelos 
telefones (12) 3413-3303/ 
3629-2390 e 98274-1074. 
Recomendação etária de 
10 anos.
Dia 28 – quarta|20h| Mú-
sica: Orquestra Sinfônica 
Jovem de Taubaté|Entra-
da gratuita, os ingressos 
devem ser retirados uma 
hora antes da apresenta-
ção na bilheteria do Tea-
tro. Com direção do ma-
estro Rogério Wanderley 
Brito e recomendação etá-
ria livre.
Dia 30 – sexta|20h30|S-
tand’up Tsunany|O show, 
com Nany People, relata 
de maneira divertida os 
diversos “mal-sucedidos  
hábitos” da vida moderna 
como a cirurgia plástica 
sem limites, os exercí-
cios físicos em excesso, 
os hábitos tecnológicos 
desregrados, como o uso 
indiscriminado de celula-
res, aplicativos e as con-
sequências nos relaciona-
mentos sociais, afetivos 
e sexuais. Nesse solo, a 
atriz apresenta uma perso-
nagem que traz o compor-
tamento de uma relatora 
social, que expõe assuntos 
sobre os diversos temas 
e permite ao espectador 
se tornar um observador 
de si mesmo, mantendo 
a linha espontânea de in-
teração com o público. 
Recomendação etária 
16 anos. Ingressos a R$ 
80,00 (inteira) e R$ 40,00 

(meia) a venda no http://
www.queroingresso.com/
index.php , na Embarque 
Viagens e Turismo que 
fica à rua Coronel Gomes 
Nogueira, 219 no centro 
e na loja Doka Multimar-
cas no Taubaté Shopping. 
Mais informações pelos 
telefones (12) 3413-3303/ 
3629-2390 e 98274-1074.
Dia 31 – sábado|18h|Te-
atro: Pio o santo das cha-
gas|Com direção de Na-
thália Carvalho Ortiz e 
recomendação etária livre, 
a peça revela a história 
de José, um homem ateu 
convicto, que se encontra 
internado em um quarto 
de hospital e passa por um 
renascimento espiritual. 
Uma enfermeira muito es-
pecial promove diálogos 
cômicos e trágicos sobre 
suas vidas pessoais, suas 
trajetórias e também sobre 
a existência da espiritua-
lidade. Cyrano Rosalém, 
autor da peça, foca na 
argumentação da enfer-
meira para uma mudança 
interior em seu paciente. 
Ingressos a venda na Paró-
quia Sagrado Coração de 
Jesus, na avenida Francis-
co Barreto Leme, 730 na 
Vila São Geraldo (telefo-
ne 3621-4440), na Livra-
ria Católica que fica à rua 
Visconde do Rio Branco, 
179 (telefone 3633-2878) 
e Gráfica Impax na rua Dr. 
Souza Alves, 276 no cen-
tro. Informações e reser-
vas pelo número 99612-
5826.
O Teatro Metrópole se 
situa à Rua Duque de 
Caxias, 312 no centro.  In-
formações pelo telefone 
3624-8695. Lembrando 
que não será permitida a 
entrada após o início do 
espetáculo e o valor do in-
gresso não será restituído. 
É proibido comer e beber 
nas dependências do tea-
tro. A recomendação etá-
ria dos espetáculos deve 
ser respeitada. Menores 
abaixo da recomendação, 
só podem entrar acompa-
nhados dos pais ou res-
ponsáveis.

Prefeitura de Taubaté e
Shopping realizam

Festival de Jazz & Blues

Circo da Vida chega a
Pinda neste domingo

A Secretaria de Turismo e 
Cultura, em parceria com 
o Taubaté Shopping Cen-
ter, realiza de 16 a 18 de 
agosto mais uma edição do 
Festival de Jazz & Blues. 
Na programação, atrações 
nacionais e internacionais 
que se apresentarão para o 
público de forma gratuita 

O Bosque da Princesa re-
cebe neste domingo (11), 
o Circo da Vida, às 15 ho-
ras. 
O espetáculo é gratuito e 
será aberto ao público.
O Circo da Vida é um es-
petáculo que conta com os 

no estacionamento do cen-
tro comercial.
Confira a programação:
Dia 16|sexta-feira|19h30| 
Serial Funkers in Blues;
Dia 17|sábado|18h| Bebé 
Salvego &Felipe Salvego 
– Tudo Vira Jazz;
Dia 17|sábado|19h30| Tri-
buto a BB King com Nuno 

palhaços Alecrim, Alica-
te e Cerejinha, que juntos 
criam um espetáculo cir-
cense com mágicos, ati-
radores de facas e trazem 
muitas histórias divertidas 
para toda família.
O Circo da Vida também 

Mindelis.
Dia 18|domingo|18h| Or-
leans Street Jazz Band;
Dia 18|domingo|19h| 
Mark Lambert (EUA) & 
Nathalie Alvim;
O Taubaté Shopping Cen-
ter fica à avenida Charles 
Schnneider, 1.700 no bair-
ro Vila Costa em Taubaté.

irá se apresentar no dia 
23 de agosto (sábado), no 
CEU das Artes, às 15 ho-
ras. 
O evento é viabilizado 
pela Secretaria de Cultura 
e Turismo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.
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Pinda recebe Central de Penas
e Medidas Alternativas

A cidade vai receber uma 
Central de Penas e Medi-
das Alternativas (CPMA), 
a partir de uma parceria 
entre a Prefeitura, Se-
cretaria de Segurança do 
Estado do São Paulo e 
Promotoria de Pindamo-
nhangaba.
O objetivo da unidade 
será a ressocialização de 
infratores que praticaram 
crimes de menor potencial 
ofensivo. Como exemplo, 
será a aplicação de penas 
alternativas para pesso-
as que cometeram crimes 
simples, que não oferecem 
riscos a sociedade: desen-
tendimentos entre vizi-
nhos, infrações de carac-
terísticas fiscais, crimes de 
difamação, entre outros.
Em uma reunião realizada 
nesta segunda-feira (5), 
no auditório da Prefeitura, 
representantes de todas as 
secretarias da Prefeitura, 
o Juiz dr. Luiz Guilherme 
Cursino de Moura Santos, 
os promotores Jaime Mei-

ra do Nascimento Junior, 
Eduardo Dias Brandão, 
Carlos Eduardo de Castro 
Paciello, Paulo José de 
Palma, o diretor da Cen-
tral de Penas e Medidas 
Alternativas da Regional 
Vale e Litoral, Marco Polo 
Dias da Silva, e Maria de 
Fátima Silva, coordenado-
ra da CPMA de São José 
dos Campos, apresenta-
ram a importância da ins-
talação desta unidade.
Nesta reunião, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
representada pelos seus 
secretários, firmou o com-
promisso de receber os 
sentenciados da CPMA 
para desenvolverem ser-
viços comunitários dentro 
das repartições munici-
pais.
O Secretário de Seguran-
ça Pública, José Sodário 
Viana, durante a apre-
sentação, reforçou que a 
instalação da Central é 
mais um marco para Pin-
damonhangaba. “Pinda se 

apresenta como uma cida-
de que tem como ênfase a 
humanização. E humani-
zar é acolher a todos. Já 
temos o case de sucesso 
da parceria com a Funap, 
na ressocialização de pre-
sos prestes a serem soltos, 
que estão trabalhando na 
limpeza de Moreira César. 
E agora mais esta nova 
parceria vai possibilitar 
não só uma nova oportu-
nidade para pessoas que 
fizeram pequenos delitos, 
como uma contrapartida 
de serviços e benefícios 
de melhoria para a cidade 
através de trabalhos co-
munitários realizados por 
estas pessoas”, explica o 
secretário.
A instalação da CPMA fi-
cou sob responsabilidade 
da Prefeitura em parceria 
com o Governo do Estado, 
e será inaugurada nos pró-
ximos dias. A localização 
será na Rua Cônego José 
Luis Pereira Ribeiro, no 
bairro São Benedito.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POTIM/SP, a Exma. Sra. Erica Soler 
Santos de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, em obediência 
a Constituição Federal e a Constituição Estadual e em consonância 
com a Lei Orgânica do Município, torna público que estarão abertas 
as inscrições para o Processo Seletivo regido pelo Edital 001/2019. 
As inscrições acontecerão nos dias 07 a 30 de agosto de 2019 e se-
rão efetuadas diretamente no site www.consulpam.com.br. O referido 
Edital em sua íntegra, bem como todas as demais informações sobre 
o processo estão disponíveis no citado site. Os candidatos ou interes-
sados podem entrar em contato nos telefones (85) 3224-9369 e (85) 
3239-4402 ou através do e-mail contato@consulpam.com.br.


