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A GAzetA dos Municípios

Projeto Fazendo Arte de
Tremembé realizará

concerto no próximo dia 06

Em continuidade ao proje-
to cultural “Concertos na 
Basílica”, uma parceria da 
Basílica do Senhor Bom 
Jesus e Prefeitura de Tre-
membé, através do Projeto 
Fazendo Arte, convidamos 
todos os amigos e muníci-
pes para assistirem no dia 
06 de abril às 21h mais 
um excepcional concerto.

Será um prazer rece-
bê-los para a apresen-
tação da “Camerata de 
Violões e Percussão” do 
projeto Fazendo Arte 
na histórica Basílica 
do Senhor Bom Jesus.
O grupo é formado pelos 
alunos de violão, percus-
são e sopro do projeto. A 
regência será do Prof. Je-

fferson Luiz do Santos.
O Fazendo Arte continua 
com vagas abertas para os 
cursos gratuitos de músi-
ca, artes visuais, teatro, 
hip hop e balé. Para os cur-
sos de música não é neces-
sário possuir instrumento.
Informações Rua Mon-
teiro Lobato, 50 / tel: 
3672-1806 e 9 8121-4833.

Audiência pública na
Câmara de Pinda vai
debater criminalidade

no município

Ciclismo de Taubaté
conquista mais medalhas no
Campeonato Valeparaibano

A Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba vai se-
diar no próxima semana 
uma audiência pública para 
debater o tema de seguran-
ça pública, com a presença 
de diversas autoridades.  O 
evento contará com repre-
sentantes do Poder Execu-
tivo, Legislativo e Judici-
ário, líderes da sociedade 
civil, representantes de 
comunidades e militares.
 De acordo com o presi-
dente da Câmara, vereador 
Ricardo Piorino, os índi-
ces de violência no muni-
cípio cresceram mais de 
300% nos últimos anos. 
Segundo Piorino, uma 
recente reunião dos par-
lamentares com o gover-

A Equipe de Ciclismo 
de Taubaté - ECT  viveu  
um final de semana mo-
vimentado e também de 
muitas conquistas para a 
cidade, ao participar de 
importantes competições.
 Na Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba, os 
ciclistas da ECT disputa-
ram a 2ª Etapa do Cam-
peonato Vale Paraibano, 
evento realizado na cidade 
de Caçapava. “A Equipe 
participou bem da prova, 
soube aproveitar as chan-
ces durante a competição 

nador Geraldo Alckmin 
já rendeu conquistas para 
o setor de segurança pú-
blica. Alckmin prometeu 
mais 6 bases comunitárias 
da PM para o município, 
além de mais 30 policiais 
para o efetivo local. “
 Alguns dos assuntos que 
estarão em pauta são: 
vídeo-monitoramento, 
construção de portais nas 
principais acessos ao mu-
nicípio, participação da 
sociedade e maior envol-
vimento da população.  
A audiência terá início às 
10h00 do dia 11 de abril e 
terá como convidado es-
pecial o Deputado Estadu-
al Major Olímpio (PDT), 
que virá para um debate 

e esse bom desempenho 
se traduziu em conquis-
tas importantes para equi-
pe e sua classificação no 
campeonato”, declarou 
Luis Fernando (Nan-
dão), dirigente da ECT. 
 O Campeonato 
Valeparaibano de Ciclis-
mo é promovido pela 
Lider (Liga de Despor-
tos de Rendimento e de 
Base da Capital Vale do 
Paraíba e Litoral Norte). 
De acordo com os dire-
tores da ECT, as com-
petições promovidas

sobre o tema segurança. O 
evento é aberto ao público.
 Participação popular
 Os organizadores do en-
contro solicitam a partici-
pação efetiva do cidadão 
de Pindamonhangaba, ten-
do em vista que o muni-
cípio precisa ganhar força 
e reforçar suas reivindi-
cações por mais seguran-
ça. “O encontro com o 
governador já começou a 
repercutir positivamente, 
mas nós precisamos que 
a imprensa ajude divul-
gando a audiência, e que 
a população e os líderes 
sociais participem ativa-
mente trazendo questio-
namentos!”, concluiu o 
presidente do Legislativo.

pela Líder e
 atrai um número cada 
vez maior de compe-
tidores para região. 
 A ECT participou da 
competição na categoria 
Dente de Leite Feminina, 
Infantil Masculino, Juve-
nil Feminina, Elite Mas-
culina, Sênior A, Sênior B 
e Máster A, e conquistou 
10 medalhas. 
Os ciclistas taubateanos 
recebem apoio da Se-
cretaria de Esportes da 
Prefeitura de Taubaté.
 Confira:

Justiça de São
Sebastião determina

demolição de mais seis 
casas no Juquehy

Famílias são transferi-
das para casas populares 
entregues pela prefeitura
 Seis famílias que resi-
diam no Morro do Es-
quimó, em Juquehy, na 
costa sul da cidade, foram 
transferidas nesta sema-
na para casas populares 
entregues pela Prefeitura 
de São Sebastião. As an-
tigas moradias foram de-
molidas por determinação 
do Ministério Público.
A ação da Prefeitura con-
tou com apoio da Guar-
da Civil Municipal, do 

Corpo de Bombeiros,  do 
DER e das Polícias Mi-
litar, Ambiental e Rodo-
viária. As casas estavam 
situadas em região consi-
derada pelos técnicos do
 Instituto Geológico e 
também pela Defesa Ci-
vil como áreas de risco. 
Os técnicos compro-
varam movimentação
 nos morros e peri-
go para os moradores. 
 Na terça, após a remo-
ção dos moradores, as 
residências – três de 
alvenaria e três de madei-

ra - foram demolidas. Os 
ocupantes foram trans-
feridos para um conjun-
to residencial construído 
no bairro da Enseada, 
costa norte da cidade.
 “Nós fizemos a mudança e 
em seguida derrubamos as 
casas para evitar uma nova  
ocupação”, justificou 
o assessor da Seadre 
(Secretaria das Admi-
nistrações Regionais), 
Silvio Carlos Pincer. 
Desde o último dia 25, a 
Prefeitura vem realizando 
a remoção das famílias.

Dente de Leite Feminina
1º Giovana R. Silva 
Infantil Masculino
1º Malcon V.R. Santos
2º Nicolas Henrique S. Oliveira 
Juvenil Feminino 
1º Bianca Rodrigues Santos 
Sênior A
2º José Diógenes F. de Araújo
4º João Paulo Ferreira De Assis 
Sênior B
1º Luiz Otávio R. Pereira 
Master A
1º Valmir A. De Jesus 
3º Ricardo Venturelli 
4º Martin S. Z. Algorta

Classificação
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua 
Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

Curiosidades

As sete maravilhas do mundo:
A Estátua de Zeus Olímpico (Grécia)
O Templo da Deusa Diana (Turquia)
O Colosso de Rodes (Grécia)
O Mausoléu de Halicarnasso (Turquia) 
O Farol de Alexandria (Egito)
Os Jardins Suspensos da Babilônia (Iraque)
As Pirâmides do Egito (Egito)
***
Os grandes monumentos:
A Torre de Piza
O Coliseu de Roma
O Taj-Mahal
As Muralhas da China
A Estátua da Liberdade
O Cristo Redentor
A Torre Eiffel
***
Os dez maiores países do mundo:
1º.) Rússia com cerca de 17,4 milhões de km2
2º.) Canadá com cerca de 9.9 milhões de km2
3º.) China com cerca de 9,6 milhões de km2
4º.) Estados Unidos com cerca de 9,5 milhões de km2
5º.) Brasil com cerca de 8,5 milhões de km2
6º.) Austrália com cerca de 7,7 milhões de km2
7º.) Índia com cerca de 3,3 milhões de km2
8º.) Argentina com cerca de 2,8 milhões de km2
9º.) Cazaquistão com cerca de 2,7 milhões de km2
10º.) Sudão com cerca de 2,5 milhões de km2

Humor

Classificados
Eu i meu tio Credirson compremu um barriu de shopi de 50 litrus mais uns disgrassadus 
inda num intregaru. Aconteci qui agora nóis ta priscisano du dinheru i resorvemu vendê 
o shopi memo sem ter.
***
Príncipe encantado, loiro, olhos azuis, corpo atlético, excelente companheiro, dócil, 
carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso compulsivo, procura viúvas ricas e 
ingênuas para fins matrimoniais. Tratar com o Severino Barba de Bode, na barraca 21, 
no acampamento da DERSA.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca memória, gostaria 
de agradecer a graça alcançada através de sua interferência. Obrigado por... Obrigado 
por ter... Obrigado por ter feito... O que é que foi que o senhor fez mesmo?
***
Procuro emprego urgente: Sou formado em Engenharia, pós-graduado em Administra-
ção, mestrado em Direito, tenho curso de especialização em Economia, escrevi cinco 
livros de Informática, desenvolvi três teses de Sociologia e agora quero aprender um 
jeito de arrumar um emprego!
***
O Manoel foi preso numa cela em frente à de um leproso. Dia após dia, ele observava 
o leproso cuidando de suas feridas. Até que certa vez, caiu um dedo do leproso. Este o 
pegou e o atirou pela janela. Uma semana depois, caiu outro dedo e o leproso atirou-o 
pela janela. Algum tempo depois, caiu uma orelha, o leproso atirou-a pela janela. Uma 
semana depois, caiu um pé, o leproso atirou-o pela janela. Aí, o Manoel não agüentou 
mais e pediu uma audiência com o diretor e disse:
- Olha, senhor diretor, eu não quero ser chamado de dedo duro, mas o gajo que está na 
cela em frente a minha está fugindo aos pouquinhos.

Mensagens

Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores 
que a Divina Sabedoria nos concede, a favor dos mesmos. Se você encontra uma pessoa 
difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhes trazem 
ao trabalho do burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que 
nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não nos entendem 
são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendemos a compreender. 
Recordemos: nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que 
sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso 
quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca diga que a ami-
zade não existe, qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo 
conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de 
vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você acredita que fraqueza rude 
pode ajudar a alguém, observe o que ocorre com a planta a que você atira água fervente. 
Abençoamos se quisermos ser abençoados.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as di-
reções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar todas as 
coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes, o que precisamos está tão 
próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. É preciso 
saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.
***
Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A vida, a 
esperança, o sucesso que estão neles, estão também em você. Com pensamentos sadios 
e disposição para lutar, você terá um progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu cora-
ção o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e as 
pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem positiva de 
sua vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.

Pensamentos

Não se ganha fama numa cama de penas.
Deus protege e libera o homem humilde.
Nada dura tanto exceto as mudanças.
O futuro não é mais do que costuma ser.
O homem que pensa senão em viver, não vive.
Não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos.
Felizes são os cães que pelo faro descobrem seus amigos.
Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio dia.
As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à morte.

Caminhão carregado com óleo de 
soja pega fogo na Via Dutra Taubaté

Semana Mazzaropi tem início no 
final de semana em Taubaté

A pista sentido Rio de 
Janeiro da Rodovia Pre-
sidente Dutra, na altura 
do Km 109, em Taubaté 
está paralisada neste mo-
mento. O fluxo de veí-
culos foi interrompido 
por causa de um cami-
nhão que está em chamas.
 O caminhão trafegava 
com carga de óleo de soja. 
De acordo com o moto-
rista, Alexandre Albino, 

No próximo final de se-
mana, têm início, no Sesc 
Taubaté, as atividades 
que integram a 21ª Sema-
na Amacio Mazzaropi. 
A programação do Sesc 
acontece durante dois fi-
nais de semana, tendo 
início no dia 5 de abril. 
No sábado, dia 5, a praça 
Dom Epaminondas rece-
berá, às 10h, o show mu-
sical com  a Orquestra de 
Violas e Violões Itaboaté, 
por meio do programa Sesc 
na Praça.  A Orquestra é 
composta por 30 integran-
tes de 10 a 80 anos de ida-
de, e divulga a cultura re-
gional do Vale do Paraíba, 
por meio de composições 
próprias como: Picumã, 
Paçoca de Pilão, Saudade 
de São Luiz, Amanhecer 
do Meu Sertão, Serra da 
Mantiqueira, Felicidade na 
roça, Festa da Imaculada, 
Taubaterra e Fogão de Le-
nha. A orquestra apresenta 
também temas da MPB, 
música regional e de raiz.

o pneu estourou e o atrito 
dele com a pista iniciou 
as chamas. “Eu vinha pela 
rodovia quando ouvi o es-
touro do pneu, quando es-
tava uns três quilômetros 
para trás, e na hora que 
eu parei para ver o que 
tinha ocorrido, o pneu es-
tava pegando fogo. A pri-
meira providência minha 
foi desengatar o cavalo”.
 Equipes da Polícia Ro-

Na unidade do Sesc 
Taubaté, acontece, às 
10h30, a oficina culinária 
infantil Mestre Cuca, com 
Adriana Marques Avinco, 
nutricionista. Na oficina, 
para crianças de 7 a 12 
anos, a tradição da culiná-
ria caipira da região será 
repassada aos pequenos 
chefs, por meio de recei-
tas saudáveis. As inscri-
ções devem ser feitas na 
Central de Atendimento. 
As vagas são limitadas. 
No mesmo dia, às 16h, o 
Sesc apresenta a contação 
de história Causos e Mú-
sicas, com Duda Mattos. 
A atividade traz o público 
para o universo caipira, 
por meio de histórias con-
tadas com o linguajar sim-
ples do homem do campo, 
das canções que contam e 
cantam as mágoas, a ale-
gria e a vida cotidiana do 
povo do campo, nos quais 
todos temos nossas raízes.
Já o dia 6 de abril, domin-
go, se inicia com o show 

doviária Federal, da con-
cessionária Nova Dutra 
e o Corpo de Bombeiros 
ainda estão no local da 
ocorrência. O tráfego ain-
da é lento no local, con-
forme informou a conces-
sionária e meia pista está 
liberada até o momento 
para o fluxo do veículo.
O condutor do veículo 
não sofreu nenhuma quei-
madura ou ferimentos.

infantil Medo Pequeno, 
com Paulo Freire, às 11h. 
O espetáculo trata dos me-
dos que povoam o mundo 
das crianças. Acompa-
nhado pela viola, o artista 
conta histórias de assom-
brações, pescarias extraor-
dinárias, e como vem en-
frentando os seres de nossa 
mitologia, como o Mapin-
guari e a cobra Honorato.
Às 15h, tem o show mu-
sical Viva o Causo Brasi-
leiro, também com Pau-
lo Freire. Neste show de 
causos e canções, o vio-
leiro traz acontecimentos 
e músicas que tratam do 
humor e imaginário que 
habitam nossa cultura po-
pular. Além de apresentar 
causos e músicas canta-
das por Mazzaropi em 
seus filmes, Paulo Freire 
conta histórias de cemi-
tério, lobisomem e a po-
derosa galinha por quem 
o violeiro se apaixonou.
Todas as atividades são gra-
tuitas e abertas ao público. 

   
   ESPECIAL – SEMANA MAZZAROPI

 Atividades gratuitas
 Dia 5 – sábado
  Sesc na Praça
 Show musical com a Orquestra de Violas e Violões Itaboaté
 Às 10h | Local: Praça Dom Epaminondas
  Oficina Culinária Infantil Mestre Cuca
 Com Adriana Marques Avinco, nutricionista
 Às 10h30 | Para crianças de 7 a 12 anos
 Vagas limitadas. Inscrições na Central de Atendimento.
  Contação de História - Causos e Músicas
 Com Duda Mattos
 Às 16h. 
  Dia 6 – domingo
 Show Infantil - Medo Pequeno
 Com Paulo Freire
 Às 11h.
  Show musical - Viva o Causo Brasileiro
 Com Paulo Freire
 Às 15h.
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Taubaté assina 
convênio de

cooperação com a 
Emtu/SP

A Prefeitura de Taubaté 
assinou segunda-feira, um 
convênio de cooperação 
técnica com a Empresa 
Metropolitana de Trans-
portes Urbanos (Emtu/SP).
O diretor de Gestão Ope-
racional da Emtu/SP, 
Evandro Losacco, es-
teve na cidade para ofi-
cializar a parceria com 
o governo municipal.
Esse convênio permite, 
entre outras coisas, a im-
plementação de programas 
como o Sistema Estrutura-
do de Transporte Coleti-
vo de Média Capacidade; 
Programa de Revitaliza-
ção dos Polos de Articu-
lação Metropolitana - Pró
-polos; Sistema Viário de 
Interesse Metropolitano - 
o Sivim e Integração Ope-
racional de toda região.
Com o apoio do município, 
a Emtu/SP poderá intera-
gir diretamente nas diver-
sas fases de estruturação 
do Sistema de Transporte 
Coletivo de Média e Baixa 
Capacidade e da Integra-
ção Operacional como pla-
nejamento, implantação, 

operação, manutenção e 
expansão do transporte 
público metropolitano.
O planejamento do Siste-
ma Metropolitano é com-
posto pelo Sistema Viário 
de Interesse Metropolitano 
(Sivim), que tem como ob-
jetivo principal estabelecer 
padrões, procedimentos e 
parâmetros para os proje-
tos, operação e manuten-
ção das vias que integram 
o sistema de transporte, 
em conjunto com o muni-
cípio, e pelo Programa de 
Revitalização dos Polos 
de Articulação Metropo-
litana (Pró-polos), uma 
iniciativa fundamentada 
nos estudos do Sivim que 
tem como objetivo revita-
lizar os principais núcle-
os urbanos do município 
para garantir condições 
adequadas de circulação 
e segurança aos cidadãos. 
As intervenções propostas 
buscam a fluidez do sis-
tema viário, a integração 
entre os diferentes modos 
de transporte, além de tra-
tamento urbanístico no en-
torno das áreas indicadas.

O município de 
São Bento do

Sapucaí recebe 
mais “Hortas
Educativas”

Neste mês de abril o Pre-
feito, Ildefonso Mendes 
Neto, e a Presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, Jéssica Costa, assi-
narão no Palácio dos Ban-
deirantes o convênio para 
a execução do projeto.
A iniciativa, que implanta 
hortas em unidades pu-
blicas de ensino, trata-se 
de um instrumento peda-
gógico, elaborado para 
crianças de quatro a oito 
anos, e que procura rela-
cionar alimentação, saú-
de e qualidade de vida.
O projeto-piloto no muni-
cípio teve o apoio da CATI 
na sua implantação, sen-
do escolhidas 05 Escolas 
Municipais, sendo elas: 
Escola Rural do Bairro 
do Sítio, Escola Rural do 
Bairro do Serranos, Escola 
Rural do Bairro Paiol São 
Paulo, Escola Rural do 
Bairro Cantagalo e Coro-
nel Ribeiro da Luz (com a 
sede no Paço Municipal).
A iniciativa acontece 
através de parcerias en-
tre as Secretarias Muni-
cipais de Educação, de 
Desenvolvimento So-
cial e de Agricultura e 

Meio Ambiente; Fun-
do Social de Solidarie-
dade sambentista; CATI 
Regional de 
Pindamonhangaba e 
Casa da Agricultura.
Para que as hortas sejam 
implantadas com carinho 
e responsabilidade, a As-
sistente Agropecuária da 
CATI, Sra. Maria Asución 
Azcue Lizaso, executou 
na segunda-feira 31/03, 
um estudo de viabilidade 
nas escolas participantes.
O projeto terá a duração 
de um ano e conta com 
aulas teóricas e práticas 
embasadas no Caderno 
de Atividades da Crian-
ça, Caderno do Educador,
 Caderno do Cuidador da 
Horta e Caderno da Família.
O trabalho contará com 
o apoio de profissionais:
Coordenador Muni-
cipal : Elaine Cris-
tina Teixeira Xavier
Técnico Ambiental: Henri-
que Miranda Baumgartner
Agrônoma: Alessan-
dra Goulart Carvalho
Nutricionista: Ana 
Flávia Rinaldi
Saúde: Ângela Ma-
ria Azeredo Machado
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