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Exposição “Folclore, 
Alma Brasileira” tem

 início nesta sexta-feira 
19

5Km (corrida) e 3km 
(caminhada), na praça 
Geraldo Costa (Praça 
da Estação), percorren-
do por ruas históricas e 
pontos turísticos da ci-
dade. Mais de 300 atle-
tas já fizeram as suas 
inscrições e garantiram 

Neste domingo (21), 
acontece a OITAVA 
EDIÇÃO da OAB 
CORRE de TREMEM-
BÉ. O evento tem a 
largada programada 
para às 08h00 com a 
categoria KIDS e às 
8h30 para os atletas de 

a sua participação. A 
expectativa dos orga-
nizadores é de mais de 
mil pessoas participan-
do do evento. Esporte 
é saúde! Realização: 
Oab Tremembé 
Apoio: Prefeitura De 
Tremembé

A tradicional prova 
pedestre oab corre 

acontece neste domingo 
em Tremembé

O Museu Histórico 
Prof. Paulo Camilher 
Florençano inaugura 
nesta sexta-feira, 19 
de agosto, a exposição 
“Folclore, alma bra-
sileira”. A população 
pode visitar a exposi-
ção até o dia 18 de se-
tembro. 
A iniciativa celebra o 
Dia do Folclore Bra-
sileiro, comemorado 
no dia 22 de agosto. 
Valorizar lendas, cos-
tumes, superstições, 
crenças, mitos, músi-

cas e danças popula-
res e diversos outros 
aspectos populares é 
proteger a cultura das 
regiões do Brasil e a 
proposta da exposição 
é a regionalização do 
folclore, apresentando 
à população as tradi-
ções culturais do nosso 
município. 
São mais de 90 peças, 
incluindo peças e obras 
antigas, modeladas na 
argila, das irmãs Fi-
gueiras Luiza, Cândi-
da e Edith. Além, de 

painéis dispostos pelo 
Museu sobre temas 
folclóricos e momen-
tos históricos em que 
estão inseridos.
O Museu Histórico fica 
na Avenida Tomé Por-
tes Del Rey, 925, no 
bairro Vila São José, 
em Taubaté e pode ser 
visitado de terça à sex-
ta-feira, das 9h às 12h 
e das 13h às 17 horas. 
Aos sábados, domin-
gos e feriados, o horá-
rio de funcionamento é 
das 11h às 16h.
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Tremembé lança projeto 
“Cidade Arte” para criar 

novos atrativos 
turísticos

ral da cidade, e também 
por realizar oficinas de 
pintura no Horto Munici-
pal e em eventos comuni-
tários, além de interven-
ções no interior do Palco 
Maestro Quintino.
“Essas intervenções ar-
tísticas criam novos 
atrativos no município e 
pontos que chamamos de 
‘instagramáveis’, atrain-
do olhares e flashes dos 
visitantes, permite uma 
divulgação espontânea 
do nome da nossa cidade 
nas mídias e gera novas 
oportunidades de turismo 
para Tremembé”, explica 
o secretário de Turismo e 
Cultura, Alexandre Calil.
O Palco Maestro Quinti-
no, no centro da cidade, é 
o primeiro local a receber 
a arte urbana. A interven-
ção já foi realizada no 
interior, onde são feitas 
as aulas da Famutre – 
Fanfarra Municipal de 
Tremembé. Já a proposta 
artística externa foi apro-
vada recentemente junto 
ao COMTUR – Conselho 
Municipal de Turismo e a 

A Prefeitura de Tremem-
bé lança o projeto “Cida-
de Arte” que irá realizar 
intervenções de arte ur-
bana, mural e grafite em 
diversos pontos turísti-
cos e prédios públicos do 
município, inspirado nos 
distritos de arte Beco do 
Batman, em São Paulo, 
e Wynwood Walls, em 
Miami. “Nossa cidade 
possui vários pontos pú-
blicos que podem rece-
ber intervenções artísti-
cas, o que irá contribuir 
não apenas com a con-
servação, mas também 
para criar novos atrativos 
turísticos no município. 
É um projeto que valo-
riza a arte, a cultura e o 
patrimônio da cidade de 
Tremembé”, explica o 
Prefeito Clemente.
Um dos artistas que já 
fazem parte do projeto 
é o tremembeense Tales 
Raphael, muralista e es-
pecialista em artes em 
parede, responsável por 
dar cor ao “dinossauro de 
Tremembé” exposto no 
Museu Histórico e Cultu-

Secretaria de Turismo e 
Cultura, e será executada 
ainda este mês. 
O objetivo da Prefeitura 
de Tremembé é levar a 
arte para diversos equi-
pamentos públicos do 
município, como os mu-
ros de escolas como o 
Centro Educacional An-
tônio de Mattos Barros, 
na região dos bairros do 
Jardim Maracaibo e Al-
berto Ronconi, a pista de 
Skate, que fica em frente 
a rodoviária, o Horto Mu-
nicipal além de outros lo-
cais turísticos da cidade. 
Os artistas interessados 
em contribuir com a sua 
arte, por meio da cessão 
gratuita de serviços, de-
vem entrar em contato 
com a Secretaria de Tu-
rismo e Cultura, acesso 
pela Rua São Francisco 
n. 197 - Centro, Tremem-
bé. As propostas serão 
aprovadas no Conselho 
Municipal de Turismo 
antes de serem executa-
das em pontos indicados 
e aprovados pela Prefei-
tura Municipal.
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Pinda vai organizar grande 
desfile de Independência 

no dia 3 de setembro

cidade de São Paulo.
Em Pindamonhangaba o 
desfile será na avenida 
Albuquerque Lins, que 
vai reunir as guarnições 
do Exército, Polícias, 
Corpo de Bombeiros, es-
colas, instituições dentre 
outros órgãos que quei-
ram participar.
Para participar do des-
file, as instituições in-
teressadas devem fazer 
cadastro pelo site oficial 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, acessar Secre-
tarias, opção Secretaria 
de Cultura e Turismo, 
banner Desfile Cívico. 
Existe um formulário 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Cultura e 
Turismo / Departamento 
de Cultura, vai realizar 
um grande desfile em 
comemoração à Inde-
pendência do Brasil. A 
data será antecipada para 
o dia 3 de setembro (sá-
bado), porque este ano, 
em virtude das comemo-
rações ao Bicentenário 
da Independência e da 
reabertura do Museu do 
Ipiranga, as expectativas 
do grande público, dos 
militares e de instituições 
estarão voltadas para o 
desfile que ocorrerá na 

que deve ser preenchido, 
para que o Departamento 
de Cultura possa organi-
zar a ordem dos desfiles.
Hasteamento e execução 
de hino serão no Obelis-
co da ‘Monsenhor Mar-
condes’ A cerimônia de 
hasteamento das bandei-
ras e a execução do Hino 
Nacional Brasileiro vão 
ocorrer normalmente às 8 
horas do dia 7 de setem-
bro, no Obelisco da Pra-
ça Monsenhor Marcon-
des. Nos próximos dias, 
a Prefeitura vai enviar 
mais informações sobre 
a organização do desfile 
e execução do hino.

Caçapava terá mais uma edição do 
projeto “Prosa sobre Folias de Reis” 

neste sábado (20)

será conduzido pelo me-
diador Pierre Neto, com 
participação especial de 
integrantes da Folia de 
Reis da Boa Esperança 
em um encontro sobre 
rituais, chegadas, parti-
das, pedidos, promessas 
e muito mais. O tema 
será ‘A Bandeira e seus 
encantos’. Em julho, o 
evento teve como desta-
que os marungos, guar-
diões da bandeira, que 
é a primeira a entrar em 
qualquer casa e fica por-
tada junto ao presépio ou 
altar.
Todos os grupos, convi-
dados, mediadores, fo-
tógrafos e colaboradores 
participam voluntaria-
mente dos encontros e 
atividades.
A Bandeira de Santos 
Reis é considerada sa-

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secreta-
ria de Cultura, Esporte e 
Lazer, realiza neste sába-
do (20) mais uma edição 
do projeto “Prosa sobre 
Folia de Reis – História, 
Festejos e Tradição”. O 
encontro ocorre em novo 
local, no Centro de In-
formações Turísticas, na 
Estação Ferroviária (Av. 
Cel. Alcântara, 385), a 
partir das 9h30. A entra-
da é gratuita.
O projeto reúne devo-
tos, simpatizantes, inte-
grantes de grupos locais 
e regionais, estudiosos e 
nomes da cultura popular 
para um intercâmbio de 
ideias e conhecimentos 
sobre as Folias de Reis. A 
curadoria é da produtora 
cultural Talits Domingos.
O bate-papo de agosto 

grada. Toda enfeitada de 
fitas e flores, está sem-
pre na frente da compa-
nhia e é respeitada por 
todos. Os devotos que a 
recebem em seus lares, a 
acolhem com fé e muita 
devoção, simbolizando a 
presença divina.
Serviço:
Projeto “Prosa sobre Fo-
lias de Reis – História, 
Festejos e Tradição”.
Sábado, dia 20 de agosto, 
às 9h30
Local: Centro de Infor-
mações Turísticas – Es-
tação Ferroviária - Av. 
Coronel Alcântara, 385 
– Centro, Caçapava/SP.
Curadoria de estudos: 
Talits Domingos (Folia 
de Francisco).
Mediação: Pierre Neto.
Certificado de participa-
ção. Entrada gratuita.
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Centro cultural de Taubaté 
realiza exposição de 

santariasção, e professores da 
rede pública e privada.
O curso será realizado 
entre os dias 23 a 26 
de agosto, na unidade 
de ensino municipal 
“EMEEEIF Madre Ce-
cilia” localizada na Es-
trada Municipal Fran-
cisco Alves Monteiro, 
s/n – Res. Novo Hori-
zonte, Taubaté.
Os interessados devem 
se inscrever através do 
site: www.paralimpico.
com.br. As vagas são 
limitadas.
O PROJETO
O Programa PARA-
LÍMPICO é a base 
estrutural para o para-
desporto, se estenden-
do por todo Estado de 
São Paulo, em conjun-
to com atletas, profes-
sores e organizadores 
unidos pelo desenvol-
vimento.
Fomentar e incentivar 
o esporte Paralímpico 
através de uma inicia-
tiva inovadora com a 
criação de um mapea-
mento do Estado onde 
se poderá pesquisar 
sobre a prática de mo-
dalidades e locais de 
treino na sua região 
e oferecendo suporte 
e capacitação técni-

A Prefeitura de Tauba-
té, através da Secreta-
ria de Educação, por 
meio do Nape – Nú-
cleo de Apoio Pedagó-
gico Especializado, e 
Secretaria de Esportes, 
Lazer e Qualidade de 
Vida de Taubaté, rece-
be em parceria com o 
Estado, entre os dias 
23 a 26 de agosto, um 
Curso de Capacitação 
Técnica Paralímpica.
A Capacitação Técni-
ca é gratuita e os par-
ticipantes receberão 
certificado ao final do 
curso. 
A capacitação será re-
alizada para 8 modali-
dades: Atletismo, pa-
rabadminton, goalball, 
tênis de mesa, natação, 
bocha, ciclismo, e bas-
quete cadeira de rodas.
Essa iniciativa tem 
como objetivo descen-
tralizar o conhecimen-
to e levar a oportuni-
dade de conhecer o 
esporte paralímpico a 
todas as regiões do es-
tado de São Paulo.
A Capacitação Técnica 
terá como público alvo 
professores de Educa-
ção Física, estudantes 
de Educação Física do 
último ano de gradua-

ca aos profissionais. 
O Projeto, através da 
Capacitação Técnica 
proporciona a oportu-
nidade de desenvol-
ver aptidões teóricas e 
práticas a professores 
de educação física da 
rede pública, privada, 
de entidades e clubes 
do Estado de São Pau-
lo com o intuito de fo-
mentar o esporte Para-
límpico.
As aulas práticas do 
Curso de Capacitação 
têm como objetivo, 
além da aplicação dos 
conceitos e técnicas, 
desenvolver os fun-
damentos básicos e 
adaptações necessárias 
para iniciar e dar con-
tinuidade ao processo 
educativo-esportivo 
em modalidades espor-
tivas individuais e co-
letivas.
PROGRAMA DE DE-
SENVOLVIMENTO 
PARALÍMPICO
CURSO DE CAPA-
CITAÇÃO TÉCNICA 
PARALÍMPICA
De 23 a 26/08 – EME-
EEIF Madre Cecilia – 
Estr. Mun. Francisco 
Alves Monteiro, s/n – 
Res. Novo Horizonte, 
Taubaté – SP.

Taubaté recebe curso gratuito de 
capacitação técnica paralímpica entre os 

dias 23 a 26 de agosto

O Centro Cultural de 
Taubaté está realizan-
do uma exposição de 
Santaria Popular até 
o dia 22 de agosto, na 
Galeria de Arte Sebas-
tião Justino. A entrada 
é gratuita.
As peças foram pro-
duzidas pelos cerca de 
20 alunos da oficina de 
arte do professor Ale-
xandre de Morais Al-
meida, além de peças 
do acervo da sala de 
aula.
O público pode confe-
rir as obras de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 

12h e das 13h às 17h. 
O Centro Cultural Mu-
nicipal fica na Praça 
Coronel Vitoriano, 01, 
no Centro de Taubaté.
SANTARIAS
Em meados do século 
XIX, na nossa região 
do Vale do Paraíba, 
houve uma grande 
demanda de imagens 
para o culto domésti-
co e encontradas nas 
igrejas locais. Deno-
minadas Paulistinhas, 
estas imagens foram 
produzidas, exclusi-
vamente no estado de 
São Paulo, para suprir 

as necessidades devo-
cionais de um número 
significativo de pesso-
as que migraram para 
o Vale, motivadas pelo 
cultivo do café, o então 
chamado ouro-verde.
Elas são imagens de 
devoção confeccio-
nadas por mais de um 
século por muitos san-
teiros, sendo na sua 
maioria anônimos, 
os quais, por meio da 
criatividade, fizeram 
surgir uma simplifica-
ção para estas imagens 
que representavam os 
santos católicos.


