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33º Anos

alunos, contará com a 
participação de gran-
des mestres da moda-
lidade.
Programação:
08h às 8h30 - Abertu-
ra com a Cantora Katia 
Rubian
 9h as 9h30 - 1° Aulão 
CM Abutre
9h40 às 10h10 - 2° Au-
lão CM Master M
10h15 às 10h40 - Roda 
dos alunos
10h40 às 11h 40 - Roda 
dos Mestres e gradua-
dos
11h00 às 12h 00 Bati-

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefei-
tura de Tremembé e o 
grupo de Capoeira San-
ta Catarina, convidam 
todos para prestigiar 
o 3° Batizado de Ca-
poeira que acontecerá 
no próximo domingo, 
dia 17 de julho, a par-
tir das 08h, no Centro 
de Lazer João Batista 
do Nascimento Lima 
(Quadra Coberta), no 
Bairro Jardim dos Eu-
caliptos.
👉A cerimônia de troca 
de cordas dos nossos 

zado / troca de gradu-
ação.
 “Gostaria de aprovei-
tar a oportunidade e 
convidar nossos mu-
nícipes a fazerem uma 
aula experimental de 
capoeira, uma moda-
lidade que é mais que 
um esporte, é um misto 
de luta, arte e dança. As 
aulas acontecem todas 
as terças e quintas, das 
19h às 20h, na Quadra 
Coberta” convida o Se-
cretário Adjunto de Es-
portes e Lazer, Durval 
Rosa.

A Secretaria de Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Tremembé e o grupo de 

Capoeira Santa Catarina, convidam todos 
para prestigiar o 3° Batizado de Capoeira

mentos, álcool e outras 
drogas, assim como 
por doenças autoimu-
nes, metabólicas ou 
genéticas. Na maioria 
das vezes são infec-
ções silenciosas, ou 
seja, não apresentam 
sintomas. Entretanto, 
quando presentes, elas 
podem se manifestar 

 As hepatites virais são 
um grave problema de 
saúde pública no Brasil 
e no mundo. São infec-
ções que atingem o fí-
gado, causando altera-
ções leves, moderadas 
ou graves.
A doença pode ser cau-
sada por vírus ou pelo 
uso de alguns medica-

como: cansaço, febre, 
mal-estar, tontura, en-
joo, vômitos, dor a b-
dominal, pele e olhos 
amarelados, urina es-
cura e fezes claras. 
SAIBA MAIS SOBRE 
O ASSUNTO – PRO-
CURE A UNIDADE 
DE SAÚDE MAIS 
PRÓXIMA.

A luta contra as 
hepatites virais 
começam com a 
conscientização
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CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  NNaattiivviiddaaddee  ddaa  SSeerrrraa 
Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, Natividade da Serra/SP – CEP nº 12180-000 
Fones: (12) 3677.1111 – 3677.1122 / e-mail: camara@camaranatividade.sp.gov.br 

CNPJ nº 02.114.658/0001-50 
 
 

ADITIVO Nº 001.                                                                                                                                                 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022.                                                                                                           

DISPENSA Nº 016/2022.                                                                                                                                             
CONTRATO Nº 009/2022. 

 

OBJETO ADITIVADO: EXECUÇÃO DE "PROVA E TÍTULOS", A FIM DE PREENCHER VAGA EXISTENTE PARA O 
CARGO DE CONTADOR NO QUADRO FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PREVENDO, AINDA, 40 

(QUARENTA) QUESTÕES, SENDO: 10 (DEZ) DE MATEMÁTICA, 10 (DEZ) DE PORTUGUÊS, 15 (QUINZE) DE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E 05 (CINCO) DE CONHECIMENTOS GERAIS. 

 

CONTINUANDO EM PLENO VIGOR AS DEMAIS CLÁUSULAS. 
 

DATA DA ASSINATURA: 15/06/2022. 
 

VALOR REAJUSTADO EM 25%, OU SEJA: R$1.945,00 (mil, novecentos e quarenta e cinco reais). 
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Fones: (12) 3677.1111 – 3677.1122 / e-mail: camara@camaranatividade.sp.gov.br 

CNPJ nº 02.114.658/0001-50 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022.                                                                                                           
DISPENSA Nº 016/2022.                                                                                                                                             
CONTRATO Nº 009/2022. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 
ASSESSORIA/PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE "PROVA", 

DESTINADO À FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA (CR) PARA PROVIMENTO DO CARGO DE 
PROCURADOR JURÍDICO, CONFORME LEI MUNICIPAL ANEXADA, QUE INSTITUIU O PLANO DE EMPREGOS, 

CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO, AINDA, ATENDENDO 
TODOS OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DEFINIDOS PELA OMS E PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE 

DA SERRA, ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRA A COVID-19 E CORRELATOS. 
 

CONTRATADA: PLANEXCON – GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP. 
CNPJ Nº 03.855.359/0001-39. 

 
VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO NOS 

TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, OBSERVADA AS FORMALIDADES LEGAIS. 
 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$7.780,00 (sete mil, setecentos e oitenta reais). 
 

 

 

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  NNaattiivviiddaaddee  ddaa  SSeerrrraa 
Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, Natividade da Serra/SP – CEP nº 12180-000 
Fones: (12) 3677.1111 – 3677.1122 / e-mail: camara@camaranatividade.sp.gov.br 

CNPJ nº 02.114.658/0001-50 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022.                                                                                                           
EDITAL Nº 003/2022.                                                                                                                                                       

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 001/2022.                                                                                                                              
CONTRATO Nº 010/2022. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

CONTRATADA: ESCOVALE - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DO VALE DO PARAÍBA EIRELI. 
CNPJ Nº 19.112.042/0001-42. 

 
VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO, MAIO A JULHO/2022. 

 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$10.097,90 (dez mil, noventa e sete reais e noventa centavos). 
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COFAT
COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DO ARROZ DE TREMEMBÉ

de 19 a 22 de maio

MARISA MONTEIRO DO AMARAL - LÚCIA MANFREDINI SANTOS

APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022
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destacando no contro-
le aos maus-tratos de 
animais. Segundo a 
Veterinária do Setor de 
Defesa Animal, Dra. 
Fernanda Mussi, “o 
munícipe deve fazer 
a denúncia através do 
e-mail defesaanimal@
pindamonhangaba .
sp.gov.br. O foco das 
ações são as melhorias 
no ambiente familiar, 
porém, em alguns ca-
sos, o crime é consta-
ta do no a to da  fisca li-
za ção (fla gra nte), não 
sendo possível uma 
conciliação”.  
O diretor da Defesa Ci-
vil, Michel Cassiano, 

A Secretaria de Segu-
rança Pública de Pin-
damonhangaba, atra-
vés da Defesa Civil 
- setor de Defesa Ani-
mal, resgatou um ca-
chorro da raça Pitbull 
na quarta-feira (06) em 
ação conjunta com a 
Polícia Ambiental. 
Devido a o fla gra nte 
e laudo técnico, a tu-
tora foi encaminhada 
para delegacia, onde 
recebeu voz de prisão. 
O animal foi encami-
nhado para o CEPA-
TAS, onde recebe os 
cuidados necessários. 
A Defesa do Animal 
do município vem se 

ressalta a importância 
deste trabalho pionei-
ro, que tem servido 
como exemplo nas 
ações de defesa animal 
na região. “A cada dia, 
estamos aprimorando 
para atender à deman-
da, que infelizmente, é 
muito grande”, disse.“-
Já estamos colhendo os 
frutos das ações, com 
excelentes resultados e 
contamos com a cola-
boração da população 
para denunciar e apoiar 
o setor de Defesa Ani-
mal do nosso municí-
pio”, disse o secretário 
de Segurança Pública, 
Fabrício Pereira.

Defesa Civil resgata 
pitbull em situação de 

maus-tratos

ESF), das 10h às 16h.
O objetivo é alcançar o 
maior número de mu-
lheres na faixa etária 
de 25 a 64 anos (faixa 
etária com maior in-
cidência de câncer), 
porém o serviço terá 
livre demanda para 
todas as mulheres que 
tiveram ou têm ativi-
dade sexual e queiram 

 A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Saúde, pro-
gramou dois mutirões 
para a realização de 
exames Citopatológico 
– Colo do Útero (Pre-
ventivo), que acontece-
rão em dois sábados do 
mês de julho, dias 16 
e 30, em todas as uni-
dades de saúde (UBS e 

fazer o exame. Não é 
necessário ter pedido 
médico, o encaminha-
mento será dado pela 
própria enfermeira do 
postinho. A interessada 
deve levar os seguintes 
documentos: RG, CPF, 
Cartão SUS e compro-
vante de residência. O 
atendimento será por 
ordem de chegada.

Prefeitura de Caçapava 
realiza mutirão para a 
realização de exames 

preventivos
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nato e com dois jogos 
a menos que as demais 
equipes.
“Esperamos um jogo 
muito disputado, uma 
vez que o time do San-
to André é uma equipe 
tradicional dentro do 
universo do voleibol 
estadual. 
Nossa equipe vem 
treinando muito para 
superar os adversários 

A equipe da Funvic 
Pinda enfrenta a equi-
pe do Super Vôlei Sa n-
to André, nessa quarta-
-feira (13), às 19h, na 
quadra coberta – Gi-
násio Professor Mano-
el César Ribeiro, pelo 
Campeonato Paulista 
de Vôlei sub-21.
A equipe de Pindamo-
nhangaba está na 3ª 
colocação do campeo-

e encerrar a primeira 
fase bem colocada na 
tabela”, disse o treina-
dor da equipe de Pinda, 
Pedro Ga ruffe.
“Amanhã faremos ou-
tro jogo contra a equi-
pe de Itatiba na casa 
deles. 
Teremos que nos su-
perar para atingir um 
resultado positivo”, 
completou o treinador.

Pinda enfrenta o Santo André pelo 
Campeonato Paulista de Vôlei sub-21

São elas: Projeto Jataí, 
SOS, Lar São Judas 
Tadeu, Apae, Cavalgar 
Equoterapia, Projeto 
Crescer e Fundo Social 
de Solidariedade.
De acordo com o re-
presentante do Projeto 
Jataí, Willian Bona-
fé, “essa arrecadação 
está acima das nossas 
expectativas. Será é 
muito bem-vinda e vai 
ajudar bastante nossa 
instituição e os proje-
tos que realizamos”.
Além do estaciona-
mento solidário, a festa 
do Parque da Cidade 
teve, ainda, arrecada-
ção de quilos de ali-
mentos para o Fundo 
Social na portaria e 
com antecedência, so-
mando 8 toneladas de 
itens que irão compor 
cestas básicas para aju-
dar as famílias mais 
necessitadas. A entrega 
das doações do esta-
cionamento foi realiza-
da no salão onde estão 
alguns dos alimentos 
arrecadados.
Para a presidente do 
Fundo Social de So-
lidariedade, Claudia 
Maria Vieira Domin-

A Festa dos 317 anos 
do Parque da Cidade 
terminou no domingo 
(10), mas a comemora-
ção continua. Na tarde 
de terça-feira (12), foi 
realizada a prestação 
de contas pela empresa 
que esteve à frente do 
estacionamento solidá-
rio da festa, e realizada 
a entrega dos valores 
arrecadados e que fo-
ram divididos entre as 
instituições sociais que 
participaram da pra-
ça de alimentação do 
evento.
No total, foram arre-
cadados R$ 19.620,00 
somando todos os dias 
da festa, o que possibi-
litou com que cada ins-
tituição recebesse R$ 
2.180,00.
A entrega dos valores 
foi realizada na sede 
do Fundo Social de 
Solidariedade, com a 
presença da presidente 
Claudia Maria Vieira 
Domingues e do se-
cretário de Cultura e 
Turismo em exercí-
cio, Ricardo Flores, 
e representantes de 
algumas das 7 insti-
tuições contempladas. 

gues, a festa dos 317 
anos foi bastante posi-
tiva. “Tivemos o esta-
cionamento solidário, 
o ingresso solidário, a 
praça de alimentação e 
o espaço de artesanato 
para nossos artesãos do 
Arte Encanto, que tive-
ram a oportunidade de 
mostrar seu trabalho e 
ta mbém fora m benefi-
ciados”, lembrou.
O secretário de Cultu-
ra e Turismo em exer-
cício, Ricardo Flores, 
destacou que “o intuito 
da Festa dos 317 anos é 
unir no mesmo evento 
opções de lazer para a 
população, neste perí-
odo após a fase mais 
aguda da pandemia, 
mas também abrir es-
paço para as institui-
ções parceiras que es-
tão na linha de frente 
ajudando as famílias 
mais necessitadas”, 
a firmou.
O próximo grande 
evento dos 317 anos de 
Pindamonhangaba será 
o 3º Festival Julino, de 
28 a 31 de julho, na 
Praça Santa Rita, Vale 
das Acácias, em Mo-
reira César.

Instituições assistenciais de Pinda 
recebem repasse de  estacionamento 

solidário

ceu por 4 x 3.
Além do vice-campe-
onato, Caçapava le-
vou ainda o troféu de 
melhor goleira (para 
Ângela de Almeida 
Nascimento) e de arti-
lheira (para Vivian de 
Fátima Gonçalves). O 
campeonato foi organi-
zado pela Prefeitura de 
Caçapava, por meio da 

A equipe de futebol 
feminino de Caçapava 
foi vice-campeã, no úl-
timo domingo, na  fina l 
do Campeonato Re-
gional de Futebol Fe-
minino. O time de Ca-
çapava empatou com 
a equipe de Paraty no 
tempo normal, por 0 x 
0. A disputa foi para os 
pênaltis e Paraty ven-

Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer – Di-
visão de Esporte e en-
volveu cinco equipes 
do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte. Partici-
param Caçapava, São 
Sebastião, Caraguata-
tuba, Paraty e Paraibu-
na. A primeira fase do 
campeonato começou 
em 10 de abril

Caçapava fica em segundo 
lugar no Campeonato 
Regional de Futebol 

Feminino
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A apresentação reúne 
quatro histórias que 
permeiam a vida real 
e espreitam a imagina-
ção, sendo usadas por 
pessoas mais velhas 
para ensinar os mais 
jovens sobre os perigos 
e o lado mais sombrio 
do mundo. As histórias 
contadas são como um 
ponto de reflexão sobre 
o mundo em que vive-
mos e têm como objeti-
vo evidenciar a cultura 
tradicional Caiçara.
Os livros nos quais a 
peça teatral se baseia, 

O Festival Vermelhos 
recebe neste domingo 
(17), uma apresentação 
teatral realizada pela 
Companhia “O Castelo 
das Artes”, às 15h no 
A nfitea tro da  Floresta  
e com entrada gratuita.
O espetáculo conta 
com uma mistura entre 
a contação de histórias 
e encenações basea-
das na série literária 
“Quem tem medo de 
Lendas”, escrita pela 
sebastianense Maria 
Angélica de Moura 
Miranda.

trazem relatos de acon-
tecimentos em Ubatu-
ba, Caraguatatuba, São 
Sebastião e Ilhabela. 
São 24 histórias divi-
didas em quatro volu-
mes.
Serviço:
Dia: 17 de julho (do-
mingo)
Horário: às 15h
Local: Centro Cultural 
Baía dos Vermelhos – 
A nfitea tro da  Floresta 
A entrada é gratuita e 
os ingressos podem ser 
retirados uma hora an-
tes da apresentação.

Festival Vermelhos de 
Ilhabela recebe a Cia. de 

teatro “O Castelo das 
Artes” de São Sebastião

obra da própria comu-
nidade indígena, que 
vai garantir, também, a 
preservação dos equi-
pamentos durante o 
período noturno”, ex-
plicou o diretor da Co-
ordenadoria de Defesa 
e Proteção Civil, Ri-
cardo Domingos Gil.
Além da mão de obra, 
a empresa será respon-
sável pelo fornecimen-
to de materiais, equipa-
mentos e maquinários 
para a construção da 
ponte. A prefeita Flá-
via Pascoal comemo-
rou o início dos prepa-
rativos para as obras. 
“Após todas as etapas 
burocráticas que são 
necessárias para a libe-
ração de verba, vamos 
conseguir dar início às 
obras e construir uma 
ponte de qualidade e 
durabilidade para essa 
comunidade indígena”, 
a firmou a  prefeita .

Visando a construção 
da ponte que dará aces-
so à Aldeia Rio Bonito, 
em Ubatuba, a Defesa 
Civil, juntamente com 
a empresa vencedora 
da licitação e que será 
responsável pela obra, 
fizera m uma  vistoria  
no local da obra na ma-
nhã desta quinta-feira 
(14). Acompanhados 
pela liderança da al-
deia e pelo coordena-
dor técnico local da 
Funai, Cristino Macha-
do, o objetivo da visita 
foi o reconhecimento 
da área e o estudo de 
impacto ambiental pe-
los engenheiros
“Eles vieram, pega-
ram o mapa da área 
e fizera m a  medição. 
Outra boa notícia foi 
a conversa que eles ti-
veram com a liderança 
da aldeia, Ivanildes da 
Silva, para alinhar a 
contratação de mão de 

Durante conversa com 
a chefe do executivo, a 
representante da aldeia 
disse que todos estão 
ansiosos no aguardo da 
construção.  Nos próxi-
mos dias, a empresa já 
deve se instalar no lo-
cal e dar início ao cro-
nograma. A obra tem 
prazo de três meses 
para ser concluída.
Relembre o caso
A ponte da Aldeia Rio 
Bonito foi da nifica da  
com as fortes chuvas 
que atingiram o muni-
cípio e, desde então, a 
equipe da Defesa Civil 
elaborou um projeto 
completo de constru-
ção de ponte pênsil 
(composta por madei-
ra, cabo de aço e sus-
tentação de concreto) 
para reivindicar recur-
so para a execução da 
obra. O investimento 
será de quase R$ 330 
mil.

Prefeitura dse Ubatuba 
e empresa vistoriam área 

da nova ponte do Rio 
Bonito
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sistema operacional 
do aparelho, e todas as 
dúvidas puderam ser 
esclarecidas.
A SEMOB alugou cer-
ca de 10 conjuntos de 
ta lonário eletrônico 
com conexão pela in-
ternet e via GPRS, que 
permitirão aos agentes 
de trânsito consultar 
diversas informações 
em tempo real.
A iniciativa tem como 
objetivo dinamizar o 
tra ba lho de fisca liza ção 
e operação do trânsito, 
visto que o sistema irá 
fornecer em tempo real 
as informações dos ve-

Os agentes de trânsito 
da Secretaria de Mo-
bilidade Urbana (SE-
MOB), da Prefeitura 
de Taubaté, participa-
ram nesta semana de 
um treinamento sobre 
a utilização dos taloná-
rios eletrônicos.
A capacitação, que foi 
realizada pela empresa 
locadora dos equipa-
mentos, também con-
tou com a participação 
de policiais militares.
Durante o treinamen-
to foram apresentadas 
aos agentes de trânsi-
to e policiais militares 
as funcionalidades do 

ículos e logradouros 
do município, além de 
permitir consultas rápi-
das às infrações do Có-
digo de Trânsito Brasi-
leiro (CTB).
Os aparelhos portáteis 
contratados possuem 
alta performance de 
processamento, sen-
do de fácil manuseio 
e operação. O mesmo 
será conectado, via 
Bluetooth, com im-
pressora térmica por-
tátil, que possibilitará, 
em campo, a impressão 
do auto de infração de 
trânsito aos condutores 
abordados.

Agentes de trânsito de 
Taubatéfazem 

treinamento para uso de 
talonário eletrônico

Para aqueles que não 
conseguirem reservar 
pela internet, uma car-
ga extra de ingressos 
estará disponível para 
retirada no dia da apre-
sentação, na bilheteria 
do teatro, a partir das 
19h. A  Ba nda  Sinfôni-
ca de Taubaté utiliza 
em suas apresentações 
os novos instrumentos 
recebidos por meio do 
Prêmio da Fundação 
Nacional de Arte (Fu-
narte) de apoio à banda 
de música . Confira  o 
programa da apresen-
tação: – Odilia”Pop 
Overture For Band” 

A  Ba nda  Sinfônica  
de Taubaté realiza na 
quarta-feira, dia 20 
de julho, o Concerto 
Especial: Rock, Pop 
e Bossa  Sinfônico, 
no Teatro Metrópole. 
Com arranjos espe-
ciais escritos para esta 
formação a banda vai 
tocar os clássicos de 
grandes nomes da mú-
sica como Tom Jobim, 
Eric Clapton, Michael 
Jackson entre outros.
O concerto é gratuito e 
os ingressos podem ser 
reservados pelo link ht-
tps://forms.gle/jN9B-
Vy28JFFEVvTFA.

(Jacob de Haan)
– Elton John On Tour 
(Arr. Jay Bocook)
– Pop And Rock Le-
gends: Eric Clapton 
(Arr. Jay Bocook)
– A Michael Jackson 
Spetacular (Arr. Paul 
Jennings)
– Jackson 5 Medley 
(Arr. Takashi Hoshide)
– Earth, Wind & Fire 
Dance Mix (Arr. Paul 
Murtha)
– Santana – A Portrait 
(Arr. Giancarlo Gazza-
ni)
– Desa fina do (A . C. 
Jobim – Arr. Naohiro 
Iwai)

Banda sinfônica de 
Taubaté realiza 

concerto gratuito na 
quarta-feira dia 20 

de julho
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sionais e leva a cultu-
ra da música erudita a 
milhares de brasileiros.
Considerado um dos 
maiores intérpretes de 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750), João 
Carlos Martins (1940) 
atingiu um patamar ra-
ramente alcançado por 
outros músicos brasi-
leiros no século XX. 
Um dos pontos altos de 
sua carreira foi a gra-
vação da obra comple-
ta para teclado desse 
gênio da música. Logo 
após, devido a proble-
mas físicos, o maes-
tro brasileiro teve que 
abandonar a carreira de 
pianista, canalizando 
sua paixão para a re-
gência.
A apresentação é uma 
realização do Sesi São 
José dos Campos com 
a Prefeitura Municipal 
de Caçapava.
O programa previsto 
da apresentação inclui, 
entre outras, as seguin-
tes obras: “Jesus Ale-
gria dos Homens”, de 

A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Cultura, Es-
porte e Lazer, realizará 
a partir do dia 22 de 
julho a primeira edição 
do Festival de Inver-
no de Caçapava, com 
apresentações musicais 
gratuitas até o dia 24, 
na Praça da Bandeira.
Abrindo o Festival, a 
Ba chia na  Fila rmônica  
Sesi-SP se apresenta no 
dia 22 (sexta-feira), às 
20h. Sob a regência do 
mundialmente conhe-
cido maestro João Car-
los Martins, a orques-
tra trará um repertório 
clássico, que promete 
emocionar o público. 
Não há necessidade de 
retirar ingressos.
Mantida pelo SESI-SP 
e sob a direção do ma-
estro João Carlos Mar-
tins, a Bachiana repre-
senta ação relevante no 
apoio à música erudita 
e ao desenvolvimen-
to de seus integrantes. 
Assim, abre múltiplas 
oportunida des profis-

J.S. Bach; “Eine Kleine 
Nachtmusik (1mov)” 
e “Sinfonia nº 40 
(1mov)”, de W. A. Mo-
zart; “Dança Húngara 
nº 1”, de J. BRAHMS; 
além de música brasi-
leira, como “Trem das 
Onze”, de Adoniram 
Barbosa.
A Prefeitura de Caça-
pava segue com a pro-
gramação do festival 
na praça, nos dias 23 e 
24 de julho.
No sábado (23), o 
Coral Municipal de 
Caçapava abre a pro-
gramação do dia, às 
19h, sob regência do 
maestro Márcio Faria 
e acompanhamento da 
pianista Jeane Silva. 
O grupo apresenta um 
repertório com can-
ções como “Não Dei-
xe o Samba Morrer”, 
de Edson Conceição e 
Aloísio Silva; “Anun-
ciação”, de Alceu Va-
lença; “Apenas Mais 
uma de Amor”, de Lulu 
Santos, e “Heal The 
World” , de Michael 

Bachiana Filarmônica Sesi-SP abre Festival de 
Inverno de Caçapava no dia 22

Jackson, entre outras.
O coral é um projeto 
mantido pela Secreta-
ria de Cultura, Esporte 
e Lazer de Caçapava 
e iniciou as ativida-
des em abril de 2005. 
Desde então, repre-
senta Caçapava em 
eventos no município, 
concertos com bandas 
e orquestras, além de 
encontros de Corais no 
Vale do Paraiba, São 
Paulo e Minas Gerais. 
Em agosto o Coral 
Municipal representa-
rá Caçapava no Fes-
tival Internacional de 
Corais Canta Brasil, 
em Caxambu (MG).
Na sequência, a atra-
ção será uma apre-
sentação da Banda 
Musical Simpatia, de 
Caçapava, sob regên-
cia  do ma estro Jeffer-
son Reis.
O grupo iniciou as ati-
vidades em junho do 
ano passado e reúne 
cerca de 25 músicos, 
de várias idades, que 
apresentam um reper-

tório bem eclético.
A banda é um projeto 
que conta com o apoio 
de músicos voluntários 
e apoiadores, abrindo 
espaços para os inte-
grantes desenvolverem 
suas habilidades musi-
cais. A banda faz tam-
bém uma participação 
com o Coral Municipal 
de Caçapava.
No domingo, dia 25, a 
programação terá iní-
cio às 18h e contará 
com apresentações da 
Banda do 6º BIL (Ba-
talhão de Infantaria 
Leve) de Caçapava; 
Banda Marcial de Ca-
çapava (senior) e ban-
da da Associação de 
Artes, Música, Esporte 
e Educação Apareci-
dense.
A tradicional Banda do 
6º BIL apresentará um 
repertório que inclui 
clássicos da música 
popular brasileira e es-
trangeira.
Na sequência, a Banda 
Marcial de Caçapava – 
BAMAC Senior subirá 

ao palco sob a regência 
do maestro Lucas Na-
resi com um repertó-
rio que reúne canções 
da música brasileira e 
também música inter-
nacional.
A banda da Associa-
ção de Artes, Música, 
Esporte e Educação 
Aparecidense encer-
ra a programação do 
festival. Premiada em 
festivais de bandas e 
fanfarras, foi formada 
em 2018 e desde então 
se apresenta em festas 
populares, procissões e 
festivais em Aparecida 
e na região. O grupo 
participa do festival 
com um repertório que 
reúne música erudita e 
canções da música po-
pular.
Festival de Inverno de 
Caçapava – Dias 22, 
23 e 24 de julho. Lo-
cal: Praça da Bandeira, 
Centro de Caçapava. 
Gratuito. Informações: 
Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer – Tel. 
(12) 3652-9222.
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