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Município realiza 1ª Feira de Turismo de Taubaté
Acontece a 1ª Feira de Tu-
rismo de Taubaté entre os 
dias 21 e 23 de novembro, 
no estacionamento do Via 
Vale Garden Shopping. O 
evento tem entrada franca 
e vai das 14h às 20h.
As atrações para o público 
ficam por conta de pales-
tras, apresentações artísti-
cas, shows musicais, food 
trucks e outros.
Programação:
Dia 21 | quinta-feira
14h – Abertura e apresen-
tação do Balé da Cidade
15h30 – Palestra | Turismo 
do Vale do Paraíba | Jorge 
Silveira Duarte, Gestor da 
Área de Turismo e Hospi-
talidade do SENAC São 
Paulo
17h – Case | Ponto de cul-
tura: modelando tradições 
| Leni Goeldi, Curadora, 
Escritora, Professora, Pre-
sidente e Membro funda-
dora da Associação Artís-
tica e Cultural Oswaldo 

Goeldi e diretora do Pro-
jeto Goeldi
18h – Palestra | Guia de 
Turismo Regional: a im-
portância deste profissio-
nal no receptivo turístico 
| Nara Alencar, Guia de 
Turismo
19h30 – Show | Diego Luz
Dia 22 | sexta-feira
14h – Palestra | Regiona-
lização do Turismo | Ana 
Carolina de  Souza, Re-
presentante da Secretaria 
Estadual de Turismo, In-
terlocutora Estadual do 
Programa de Regionaliza-
ção do Turismo
Encontro das regiões tu-
rísticas
17h – Palestra | A impor-
tância da imagem da ci-
dade através do Trade Tu-
rístico | Solange Barbosa, 
Presidente do Conselho de 
Turismo de Taubaté e cria-
dora da Rota da Liberdade
18h30 – Case Sertões de 
Taubaté | Silésio Tomé

20h – Show | Taubaté Big 
Band Jazz
Dia 23 | sábado
14h – Palestra | Turismo 
como fator de desenvol-
vimento econômico | Bru-
no Omori, Presidente da 
Associação Brasileira In-
dústria Hotéis São Paulo 
– ABIH-SP;
15h30 – Case | Caminhos 
do Vale;
16h30 – Palestra | Ações 
da Associação Brasileira 
de Empresas de Eventos 
– ABEOC | Carmola Cân-
dido, Diretora Regional da 
ABEOC-SP;
18h- Case | Rota da Liber-
dade | Solange Barbosa, 
Presidente do Conselho de 
Turismo de Taubaté e cria-
dora da Rota da Liberdade
19h30 – Encerramento e 
show com Banda Viibe
O Via Vale Garden Sho-
pping fica na Avenida 
Dom Pedro I, 7181 no Re-
sidencial Estoril.

Alunas da rede municipal 
participam de campanha 
para doação de cabelo

Agentes de trânsito e fiscais 
de transporte participam de 
curso de Pilotagem on road

Alunas das escolas EME-
FM José Ezequiel de Sou-
za e do Sesi Taubaté,  em 
parceria com a Casa Rosa, 
que presta assistência a 
mulheres com câncer, rea-
lizam uma campanha para 
doação de cabelo.
Voluntários da área de 
beleza estarão na Esco-
la Sesi, que fica à  Rua 
Expedicionário Teodoro 
Francisco, 350 no bairro 
Vila Isabel, na próxima 
segunda-feira, dia 25 de 
novembro, entre 10h e 
17h realizando o corte de 
cabelo em pessoas dis-
postas a doar o material 
capilar para confecção de 
perucas, que são doadas a 
mulheres em tratamento 

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana, em parceria 
com o Centro Especializa-
do de Treinamento Honda 
(CETH), ofereceu a 15 
agentes de trânsito e fis-
cais de transporte um cur-
so de pilotagem on road, 
em Indaiatuba – SP, na 
semana passada. No cur-
so, de carga horária de 7 
horas, com  aula teórica e 
prática, os servidores pu-
deram conhecer diferentes 
técnicas de pilotagem se-
gura e eficiente, além de 
aprender como melhorar o 
consumo de combustível e 
das peças das motocicletas 
que são utilizadas duran-
tes as ações de fiscaliza-
ção nas vias do município.
Os assuntos abordados 
foram: características da 
motocicleta; manutenção 

contra o câncer.
Mulheres interessadas 
em doar parte do cabelo 
devem entrar em contato 
com as escolas participan-
tes, inclusive por meio de 
seus alunos ou pelo e-mail 
campanhacabelodobem@
gmail.com e confirmar sua 
participação, agendando 
um horário.
Além do desejo de ajudar 
é necessário que a volun-
tária tenha no mínimo 30 
cm de cabelo que possa 
ser doado (mecha inclusi-
ve), mesmo que já tenha 
passado por química ou 
tintura. Muitas meninas já 
estão agendadas e outras 
já entregaram mechas nas 
escolas participantes da 

preventiva; equipamen-
to de proteção; aprimo-
ramento das técnicas de 
pilotagem; conceito do 
sistema de freios ABS e 
CBS; estratégias de con-
dução; estratégias de se-
gurança – PIPDE; visibi-
lidade – ver e ser visto; 
posicionamento – trânsito 
e estradas; e conscientiza-
ção no trânsito.
A Secretaria de Mobili-
dade Urbana, em parceria 
com o Centro Especializa-
do de Treinamento Honda 
(CETH), ofereceu a 15 
agentes de trânsito e fis-
cais de transporte um cur-
so de pilotagem on road, 
em Indaiatuba – SP, na se-
mana passada.
No curso, de carga horá-
ria de 7 horas, com  aula 
teórica e prática, os servi-

campanha. Nessa terça-
-feira, 16 detentas farão a 
doação, por meio de uma 
ação no presídio feminino.
O engajamento nas es-
colas é tão grande que, 
alguns meninos e profes-
sores, que não poderiam 
doar, rasparam o cabelo 
como forma de incentivar 
as meninas a realizarem o 
corte para doação.
Serviço: Corte para doa-
ção de cabelo
Data: 25 de novembro (se-
gunda-feira)
Hora: das 10h às 17h
Local: Escola Sesi
Endereço: Rua Expedicio-
nário Teodoro Francisco, 
350, bairro Vila Isabel – 
Taubaté.

dores puderam conhecer 
diferentes técnicas de pi-
lotagem segura e eficiente, 
além de aprender como 
melhorar o consumo de 
combustível e das pe-
ças das motocicletas que 
são utilizadas durantes as 
ações de fiscalização nas 
vias do município.
Os assuntos abordados 
foram: características da 
motocicleta; manutenção 
preventiva; equipamen-
to de proteção; aprimo-
ramento das técnicas de 
pilotagem; conceito do 
sistema de freios ABS e 
CBS; estratégias de con-
dução; estratégias de se-
gurança – PIPDE; visibi-
lidade – ver e ser visto; 
posicionamento – trânsito 
e estradas; e conscientiza-
ção no trânsito.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 126, Termo nº 7121
Faço saber que pretendem se casar CESAR LUCAS DA SILVA e JULIANA 
APARECIDA CORBANI, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 27 de março de 1989, de profissão zelador, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho 
de EDSON ALMEIDA DA SILVA, de 62 anos, natural de Taubaté/SP, nascido 
na data de 23 de abril de 1957 e de ANATALIA APARECIDA DA SILVA, de 58 
anos, natural de Bairro Alto, Nativiadade da Serra/SP, nascida na data de 13 de 
julho de 1961, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural 
de Taubaté-SP, nascida em 27 de junho de 1979, de profissão enfermeira, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Campos do Jordão, nº 112, 
Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha de NIVALDO CORBA-
NI, de 72 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 22 de novembro 
de 1946 e de ANETE MARLI DE ABREU CORBANI, de 68 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na data de 28 de janeiro de 1951, ambos residentes e domi-
ciliados 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 Guardião Azul 
certifica 200 alunos
da rede municipal

A equipe da Guarda Ci-
vil Municipal de Tauba-
té, por meio do projeto 
Guardião Azul, realizou 
uma cerimônia de certifi-
cação nesta terça-feira, dia 
19, de 200 alunos da rede 
municipal de ensino, pela 
conclusão do módulo de 
palestras do ano de 2019.
São crianças do 3º ao 7º 
anos, com idades entre 7 e 
14 anos atendidos em pe-
ríodo integral pelas unida-
des: EMEF Vereador Má-
rio Monteiro dos Santos 
(Gurilândia), EMEF Profª  
Docelina Silva de Campos 
Coelho (Santa Tereza) e 
EMEF Prof. Emílio Simo-
netti (Bosque da Saúde), 
que participaram do mó-
dulo de palestras que teve 
início em fevereiro e foi 
concluído em novembro 
deste ano.
O projeto Guardião Azul 

acontece em uma parceria 
das secretarias de Segu-
rança Pública, Educação e 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social. Em três anos 
de atuação já atendeu a 9 
unidades escolares, atin-
gindo quase 1.000 alunos 
das áreas mais vulneráveis 
do município. As pales-
tras ministradas abordam 
temas como respeito, 
bullying, ética, cidadania, 
cerol e outros que fazem 
parte da realidade e do co-
tidiano dessas crianças e 
jovens.
No evento dessa terça-
-feira, que aconteceu às 
8h30 no auditório da es-
cola Madre Cecília, além 
da entrega dos certificados 
de conclusão do módu-
lo de palestras, os alunos 
participarão da entrega de 
brindes e kits de material 
escolar.
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41ª Feste termina com 
grande participação
do público em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Cultura e 
Turismo, encerrou, no úl-
timo domingo (17), a 41ª 
edição do FESTE (Festi-
val Nacional de Teatro). O 
evento durou dez dias com 
apresentações teatrais gra-
tuitas para diferentes pú-
blicos que participou ati-
vamente.
O FESTE já se tornou 
algo tradicional, em Pin-
damonhangaba, e é aguar-
dado por muitos. Neste 
ano, o evento contou com 
seis espetáculos adultos, 
quatro espetáculos infan-
tis, quatro espetáculos de 
rua e cinco espetáculos 
convidados. Além de três 
workshops que acontece-
ram no Museu Histórico 
e Pedagógico, no centro, 
e no CEU das Artes, em 
Moreira César.
“O saldo do 41º FESTE, 
de 2019, foi muito po-
sitivo, e posso destacar 
quatro pontos. Primeiro 
a qualidade das peças de 
teatros que possibilitou 
uma diversificação e ao 
final de cada uma tivemos 
uma verdadeira aula, dado 
os estilos apresentados; 
segundo tivemos um mo-
mento emocionante, em 
que foram lembrados as 
quatros edições iniciais, 
com apresentações de tre-
chos de peças do período 
e também o lançamento 
de um book com o registro 
destas edições; terceiro a 
parceria com instituições 
como SESCOOP e SESC 
que qualificam o Festival; 
e por fim tivemos o CEU 
das Artes como um local 
totalmente equipado, que 
pode receber espetáculos 
em seu auditório”, afir-
mou o secretário de Cul-
tura e Turismo, Alcemir 
Palma.
O escritor que fez parte 
da comissão organizadora 
do FESTE, Victor Narezi, 
declarou, em rede social, 
que durante o evento pôde 
perceber cada vez mais o 
poder transformador da 
arte, além da luta política 
e a necessidade da união 
social. “As palavras que 
permearam nossos dias no 
festival ainda ecoam em 
mim e sei que em outros 
tantos que lá comparece-
ram, resistência em vá-
rias ‘camadas’. Obrigado 

a toda equipe do Festival, 
em nome do secretário de 
Cultura, Alcemir Palma, 
da diretora de Cultura, Re-
beca Guaragna Guedes, 
por mais essa. 
Aos profissionais da cura-
doria e críticas, aos grupos 
todos que participaram e 
abrilhantaram essa edição 
e ao público pela presen-
ça tão significativa”, con-
cluiu.
De acordo com a Secreta-
ria de Cultura e Turismo 
de Pindamonhangaba o 
objetivo do festival foi de 
estimular os grupos de te-
atro em atividade no país, 
e também de revelar no-
vos talentos e promover o 
intercâmbio cultural.
Confira os premiados do 
FESTE 2019:
Categoria adulto
Melhor espetáculo: (In)
Justiça – Cia de Teatro 
Heliópolis – São Paulo/SP
Melhor ator: Márcio Dou-
glas – Klaus Empreen-
dimentos Artísticos/La 
Cascata Cia Cômica – São 
José dos Campos/SP

Melhor atriz: Dalma Ré-
gia – Cia de Teatro Helió-
polis – São Paulo/SP

Melhor trilha sonora (prê-
mio especial do júri): (In)
Justiça – Cia de Teatro 
Heliópolis – São Paulo
Categoria infantil
Melhor espetáculo: Exis-
to! – Cia La Leche – São 
Paulo/SP
Melhor ator: Não houve
Melhor atriz: Ana Paula 
Lopez – Cia La Leche – 
São Paulo/SP
Pesquisa e criação atoral 
das atrizes (prêmio espe-
cial do júri) – Yaga – Uma 
História Para Crianças 
Corajosas – Severina Cia 
de Teatro – Pindamonhan-
gaba/SP
Categoria rua
Melhor espetáculo: Es-
quadrão Bombelhaço – 
Cia Teatro Palombar – São 
Paulo/SP
Melhor ator: Walter Cedro 
– Mamulengo Sem Fron-
teiras – Brasília/DF
Melhor atriz: Não havia 
atrizes nesta categoria
Pesquisa e composição 
estética (prêmio e compo-
sição estética) – Romeu e 
Julieta – Cia Talagadá – 
Itapira/SP
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Obras de pavimentação 
de acesso ao Hospital 

Regional entram
na reta final

A Prefeitura de Caragua-
tatuba continua com as 
obras de pavimentação 
para acesso ao futuro Hos-
pital Regional (HR).
São mais de 4.500 metros 
quadrados de pavimento 
que são executados nas 
vias. 
Segundo a Secretaria de 
Obras Públicas, a previsão 
para a conclusão dos ser-
viços é na próxima sema-
na, dependendo das condi-
ções climáticas.
Além disso, haverá sinali-
zação de acesso à unidade 
hospitalar e estaciona-
mento com vagas em 45 
graus, serviços que serão 
executados pelos servido-

res da Secretaria de Mobi-
lidade Urbana e Proteção 
ao Cidadão.
De acordo com informa-
ções do Governo do Es-
tado, o Hospital Regional 
deve entrar em funciona-
mento em dezembro.
O HR terá nove salas de 
cirurgia, 220 leitos e uma 
Ala de Quimioterapia. Se-
rão seis pavimentos em 
um terreno de mais de 28 
mil m². A unidade hospita-
lar é fruto de um investi-
mento de R$ 188 milhões 
do Programa Saúde em 
Ação, parceria da Secre-
taria de Estado da Saúde 
com o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento.


