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Secretaria de habitação de 
Taubaté realiza busca ativa para 

atualização de cadastro

A Secretaria de Habi-
tação, da Prefeitura de 
Taubaté, está realizando 
buscas ativas para con-
vocar munícipes titulares 
dos conjuntos habitacio-
nais de interesse social 
para atualizarem seus 
cadastros. A iniciativa 
tem como objetivo atu-
alizar os dados neces-
sários, para em seguida 
enviá-los ao Cartório de 
Registro de Imóveis para 
que seja realizado o re-
gistro das titulações de 
cada propriedade. Desde 

o início do ano passado 
mais de 1.200 famílias 
já receberam as legitima-
ções fundiárias de diver-
sos bairros do município.
Os moradores dos con-
juntos habitacionais es-
tão sendo convocados 
gradativamente desde o 
início do ano. Recente-
mente as convocações 
foram entregues no Con-
junto Habitacional Mil-
ton de Alvarenga Peixoto 
e os moradores já estão 
levando os documentos 
solicitados na Secretaria 

de Habitação para fazer 
o recadastro. Atualmente 
os bairros que estão em 
processo de regulariza-
ção fundiária de interes-
se social são Mourisco, 
Milton de Alvarenga Pei-
xoto, Parque Piratininga 
e Marlene Miranda. O 
próximo lote de entrega 
de escrituras será para 
moradores, já definidos, 
do bairro Esplanada San-
ta Terezinha que, serão 
avisados com antecedên-
cia pela Secretaria de Ha-
bitação.

Tremembé recebe a maior corrida
de montanha da mantiqueira paulista 

Como parte das ativida-
des de comemoração pelo 
Aniversário de Tremembé, 
cidade será o cenário da 
corrida Guerreiros Ultra 
Trail  GUT no dia 26 de no-
vembro.
Com distâncias de 55km, 
22km e 12km, a GUT será 
realizada no centro de en-
tretenimento e ecoturismo 
Ekotá]  Muito mais do que 
uma corrida, o evento será 
uma experiência única, com 
visual de tirar o fôlego e 
percursos desafiadores com 
quase 100% de trilhas na 
Serra da Mantiqueira.
Com sua natureza exube-
rante e aos pés da Serra da 
Mantiqueira, a Estância 
Turística de #Tremembé 
já entrou definitivamen-
te no radar dos amantes 
das corridas de montanha, 
de aventura, ecoturismo e 
das ultramaratonas. Entre 
os dias 25 e 26 de novem-
bro, como parte das ações 

para celebrar o aniversário 
de 126 anos da cidade que 
serão realizadas pela Pre-
feitura Municipal durante 
todo o mês de novembro, 
Tremembé sedia a corrida 
de montanha Guerreiros 
Ultra Trail em meio ao ver-
de exuberante da Serra da 
Mantiqueira e que contará 
com percursos desafiado-
res de 12, 22 e 55km serra 
adentro e, principalmente, 
acima.“Muito mais do que 
uma corrida, nosso obje-
tivo é criar uma experiên-
cia única, com visual de 
tirar o fôlego e percursos 
desafiadores com quase 
100% de trilhas na Serra 
da Mantiqueira, partindo 
de Tremembé, e aproveitar 
esse evento para comemo-
rar junto com todos os tre-
membeenses os 126 anos 
de emancipação política da 
cidade”, explica um dos or-
ganizadores da prova, An-
dré Lima.

A previsão é de que a prova 
reúna mais de 400 partici-
pantes de alto nível, entre 
atletas profissionais e ama-
dores, que serão divididos 
entre os três percursos, sen-
do o curto de 12km, com 
tempo limite de 6h30min, o 
médio de 22km, com tem-
po de até 9h, e o longo de 
55km, cujo tempo de con-
clusão poderá chegar até 
16h de prova. A largada 
de todos os percursos será 
realizada na manhã do dia 
26 de novembro, sábado, 
quando a cidade comemora 
seus 126 anos.
GUERREIROS ULTRA 
TRAIL
Distâncias: 55km - 22km - 
12km
Largada: 6:00 - 7:00 - 8:00
Data: sábado, 26 de novem-
bro de 2022
Local: Ekotá]
Mais informações no perfil 
oficial @guerreiros.ultra.
trail
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’Domingo no 
Bosque’ vai 

oferecer diversas 
atrações à 

população de 
Pinda

O Bosque da Princesa 
recebe, neste domingo 
(23), o evento Domin-
go no Bosque. A atra-
ção é uma realização 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultu-
ra e Turismo, e vai reu-
nir uma série de ativi-
dades gratuitas para a 
população.
Yoga, arteterapia para 
autistas, dança circular, 
contação de histórias, 
intervenções circenses 
e show musical fazem 
parte da programação, 

que começa às 9 horas 
e segue até as 15h30.
De acordo com o se-
cretário de Cultura e 
Turismo da Prefeitura, 
Alcemir Palma, “o ob-
jetivo é proporcionar 
atividades culturais ao 
público, oferecendo 
ainda mais diversão 
e lazer aos frequenta-
dores do Bosque da 
Princesa, que poderão 
apreciar música de 
qualidade e de graça”
Programação Domin-
go no Bosque – 23 de 
outubro

9h – Yoga, com Daya
10h – Arteterapia vol-
tada para autistas, com 
Daya
10h – Dança Circular 
– Focalizadora Bebel 
Moraes
14h – “A dona dos 
Peixes” - Contação de 
História com Bruno 
Soares – Coletivo Cin-
co Cabeças
15h – Apresentação 
musical: Irmãos da 
Gaita
15h30 – Intervenções 
Circenses com Mônica 
Alvarenga
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Prefeitura entrega 
revitalização da 

unidade de saúde 
de Caçapava Velha

A Prefeitura de Ca-
çapava, por meio da 
Secretaria de Saúde, 
entrega, na próxima 
segunda-feira (24), as 
obras de revitaliza-
ção da ESF (Estraté-
gia Saúde da Família) 
de Caçapava Velha. A 
cerimônia acontece às 
10h, na sede da unida-
de, com a presença de 
autoridades municipais 
e da população.
Entre as melhorias re-
alizadas, estão nova 

pintura, readequação 
de espaço, identidade 
visual e troca de mo-
biliários, incluindo, 
cadeiras, mesas, armá-
rios e macas. Os servi-
ços foram executados 
por etapas, de forma a 
não atrapalhar a rotina 
de atendimento à po-
pulação. A unidade de 
saúde de Caçapava Ve-
lha funciona em prédio 
próprio e conta com 
uma equipe formada 
por 1 médico, 1 enfer-

meiro, 3 auxiliares de 
enfermagem, 1 dentis-
ta, 1 auxiliar de saúde 
bucal, 1 recepcionista, 
1 auxiliar de serviços 
gerais e 6 agentes co-
munitários de saúde.
Somente no mês de se-
tembro, foram realiza-
dos 756 atendimentos 
pela equipe da unida-
de, incluindo consultas 
médicas, odontológi-
cas, consultas de en-
fermagem e coleta de 
sangue.

Semob realiza blitz 
na Avenida do 

Povo em Taubaté
A Prefeitura de Tauba-
té, através da Secre-
taria de Mobilidade 
Urbana (SEMOB), re-
alizará nesta sexta-fei-
ra, dia 21 de outubro, 
uma blitz na Avenida 
do Povo em conjunto 
com a Guarda Civil 
Municipal e a Polícia 
Militar.

A atividade de fiscali-
zação faz parte da etapa 
de conclusão do curso 
de agentes de trânsi-
to que será finalizado 
nesta sexta-feira e tem 
a participação de cer-
ca de 20 profissionais.  
No mês de setembro a 
primeira turma do cur-
so para formação de 

agentes de trânsito da 
SEMOB foi concluída 
e contou com a parti-
cipação de 20 agentes.
Turismo. A feira conta 
com a parceria do Sis-
tema Estadual de Bi-
bliotecas Públicas do 
Estado de São Paulo, 
SP Leituras e Circuito 
São Paulo.
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Na próxima 
segunda-feira, 24 de 

outubro, tem aula especial 
de ritmos às 19h na 
quadracoberta em 

Tremembé
A professora Nicole 
Lazarini esta preparan-
do para a próxima se-
gunda-feira, uma aula 
de ritmos super  ESPE-
CIAL com o tema OU-
TUBRO ROSA. A aula 
acontecerá no Centro 
de Lazer João Batista 
do Nascimento Lima 

(Quadra Coberta), das 
19h às 20h. Para quem 
gosta da modalidade 
e gostaria de partici-
par, as aulas de ritmos 
acontecem todas as se-
gundas, quartas e sex-
tas, das 19h às 20h.
Quer participar? É só 
chegar e entrar no RIT-

MO!Não se esqueça, 
participe usando uma 
camiseta cor de rosa 
para juntos demostrar-
mos o nosso apoio a 
campanha de conscien-
tização sobre a impor-
tância da prevenção e 
do diagnóstico precoce 
do câncer de mama.

Balé da cidade de Taubaté 
apresenta espetáculo em 
homenagem ao mês das 

crianças

O Balé da Cidade de Tauba-
té realiza no sábado, 22 de 
outubro, um espetáculo em 
homenagem ao mês das 
crianças. A apresentação 
acontece às 20h, no Teatro 
Metrópole.
Com a direção geral de 

Henri Paranhos, o Balé 
apresenta duas peças co-
reográficas: a obra infantil 
“Matéria prima” de Alexan-
dra Luppe e “Imagens So-
noras” de Dany Bittencourt.
A entrada é franca. O in-
gresso precisa ser retira-

do na bilheteria do Teatro 
a partir das 19h do dia da 
apresentação.
O Teatro Metrópole fica na 
Rua Duque de Caxias, 312, 
Centro de Taubaté. Para 
mais informações, o telefo-
ne é 3624-8695.

Monteiro Lobato e 
Santa Branca recebem 

oficina gratuita de 
bonecos 

mamulengos
O Grupo Teatro do Im-
previsto está com ins-
crições online abertas 
para a oficina presen-
cial “Desvendando o 
Boneco Mamulengo”, 
que ocorrerá nas cida-
des de Monteiro Loba-
to (21) e Santa Branca 
(22). A atividade é to-
talmente gratuita e faz 
parte da programação 
do projeto “As Três 
Marias, Estrelas do 
Sertão”, em circulação 
por diversas cidades 
do Vale do Paraíba, 
Histórico e Alto Tietê. 
Os interessados devem 
acessar o formulário 
de inscrição disponível 
AQUI.
A oficina será coman-
dada pela atriz e mestra 
mamulengueira Vivian 
Rau, do Grupo Boneco 
Vivo, e contará tam-
bém com o ator-brin-
cante e produtor cultu-
ral Ricardo Salem. O 
termo mamulengo vem 
de “mão molenga”, 
ideal para dar movi-

mentos vivos ao fanto-
che pela forma como o 
boneco é manipulado.
Além da confecção e 
manipulação dos bone-
cos, os participantes-
-brincantes aprenderão 
técnicas de criação de 
roteiro, interpretação e 
até dublagem durante a 
oficina, podendo apli-
car a linguagem artísti-
ca popular em diferen-
tes contextos. Inclusão
Salém explica que o 
mamulengo tinha o es-
tigma do politicamen-
te incorreto, mas isso 
mudou. “No projeto, 
apresentamos a nova 
geração de mestres e 
brincantes, que trazem 
na expressão desse 
boneco o combate à 
violência, à misoginia 
além de outras pau-
tas caras à sociedade, 
como a da inclusão so-
cial”, completa. Confi-
ra a agenda:
Projeto “As Três Ma-
rias, Estrelas do Ser-
tão”:

- Oficina “Desvendan-
do o Boneco Mamu-
lengo”
Dia 19/10, das 9h às 
12h. Local: EMEIEF 
Coronel Nogueira Co-
bra ( Rua Leon Gilson, 
33, Centro), em Bana-
nal;
Dia 21/10, das 13h às 
17h. Local: Casa de 
Cultura Nelson Go-
mes (Praça Deputado 
Antonio Sílvio Cunha 
Bueno), em Monteiro 
Lobato. Inscrições gra-
tuitas pelo linktr.ee/te-
atrodoimprevisto;
Dia 22/10, das 13h às 
17h. Local: Casa de 
Cultura e Praça Aju-
dante Braga, em Santa 
Branca. Inscrições gra-
tuitas pelo linktr.ee/te-
atrodoimprevisto.
- Exposição “Mamu-
lengo, Gente em For-
ma de Boneco”
Dia 22/10, das 13h às 
18h. Local: Praça Aju-
dante Braga, em Santa 
Branca. Entrada fran-
ca.


