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A GAzetA dos Municípios

Estrada do Atanázio de 
Pinda recebe melhorias

Handebol pindense 
vence em estréia

A estrada do Atanázio 
está recebendo vários ser-
viços de melhorias como 
a ampliação da pista de 
rolamento na altura do 
pedágio. Será feita ainda 

A equipe de handebol 
masculino adulto de Pin-
damonhangaba estreou 
com vitória no torneio 
Freguesia do Ó Cup, no 
último domingo (3). Os 
representantes da ban-

uma alça para ser utilizada 
pelos veículos que pres-
tam serviços municipais.
Na semana anterior foi 
realizado o rebaixamen-
to das fossas séptica. Os 

deira pindense foram 
a São Paulo para en-
frentar o Hand Master. 
Pinda fez 22 a 10. 
O próximo jogo 
está previsto para o 
dia 23 de agosto.Para en-

profissionais fizeram ain-
da o nivelamento para 
posteriormente fazer a 
pavimentação da pista 
e ainda serão executa-
das as guias e sarjetas.

carar a rotina de com-
petições os treinos são 
realizados as terças e 
quintas-feiras no ginásio 
do Alto Tabaú, a partir 
das 18 horas, e aos sába-
dos a partir das 10 horas.

Equipe de Redenção da
Serra participa da 9º
Corrida Rústica de

Sapucaí Mirim

Tremembé parou! Show 
de Paula Fernandes 

bate recorde de público

As dificuldades são su-
peradas com muito es-
forço e dedicação, não 
importa a sua idade para 
realizar um sonho, o que 
realmente importa, é a 
sua determinação para 
realiza-lo. E é com essa 
força de vontade e muito 
treino que mais uma vez a 
equipe de atletismo reden-
cense sobe ao pódio com 
as cores verde e vermelho. 
Nesse último domingo (3), 
a equipe participou da 9º 
Corrida Rústica de Sapucaí 
Mirim em Minas Gerais. O 
grupo acordou cedo e per-
correu aproximadamente 
100km para representar 
nosso município. Ao final
 da disputa a equipe su-
biu ao pódio várias vezes: 

A apresentação de Paula 
Fernandes na noite deste 
domingo (03) fez com que 
a Festa do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé 2014 
batesse o recorde de públi-
co na história do evento. 
Segundo a Polícia Mili-
tar, cerca de 55 mil pesso-
as estiveram presentes. 
Foi um espetáculo musi-
cal e bateu o recorde de 
público que pertencia à 
dupla sertaneja João Neto 
e Frederico, no ano pas-
sado. A musa da música 
sertaneja, além de ter a 
troca de roupas, trou-
xe vários cenários ao 
palco, fazendo com que 
o público viajasse junto 

Emily Ramos, que par-
ticipou da prova de 200 
metros, categoria de 6 a 
7 anos, conquistou o 5º 
lugar, Hítalo Goffi, par-
ticipou da prova de 600 
metros, categoria de 8 a 9 
anos, e mais uma vez con-
quistou a primeira coloca-
ção, Vitória, na prova 1km, 
categoria de 10 a 13 anos, 
conquistou a segunda co-
locação, Nicolas Rai, na
 prova de 5km,
 categoria de 16 a 18 
anos, conquistou o 4º 
lugar, o atleta Pereira,
 na prova de 5 km, catego-
ria de 18 a 99 anos, con-
quistou o 19º lugar de 120 
participantes inscritos, o 
professor Alex Brasil, na 
prova de 10km, catego-

aos efeitos visuais. Paula 
Fernandes ainda chamou 
alguns fãs para subirem 
ao palco e ao lado de-
les cantou uma música.
O público correspondeu 
a animação da artista que 
cantou em coro as mú-
sicas, “Pra Você”, “Sem 
você”, “Sede de amor”, 
que embalava o coração 
dos apaixonados, entre 
outras canções. Além da 
mais esperada do show 
e também mais conhe-
cida, de maior suces-
so, “Pássaro de fogo”.
Os temas abordados 
pela cantora expres-
sam sentimentos de 
amor e amizade e o co-

ria de 35 a 39 anos, con-
quistou o 21º lugar de 40 
participantes inscritos e 
Dito Ramos, na prova de 
10km, categoria de 40 a 44 
anos, conquistou o 23º lu-
gar, de 46 atletas inscritos.
Parabéns a todos os 
participantes do proje-
to Redenção em Movi-
mento, com toda certeza 
novas disputas virão, e 
segundo o professor Alex 
Brasil, os alunos estão a 
cada dia mais preparados. 
“Nessa última corrida a 
equipe teve um desem-
penho fantástico, os trei-
nos estão desenvolven-
do muito bem, todos os
 participantes do pro-
jeto estão de para-
béns.” disse o professor.

tidiano das pessoas, “Há 
músicas que fazem parte 
do fluxo da vida. Algu-
mas canções são novinhas, 
outras não envelhecem 
ou aguardavam seu mo-
mento de reaparecer. Há 
sentimentos que duram 
vidas e vidas e eles es-
tão aqui”, disse a cantora. 
Paula ainda falou que se 
depender da saudade dela 
por Tremembé, não vai 
demorar muito a voltar. 
“Tremembé tem um povo 
caloroso e que mostrou 
muito respeito, cantaram 
junto comigo várias can-
ções. Estou muito feliz e 
satisfeita com o público e 
com a cidade.”, comenta.
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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

MISCELÂNEA Câmara Municipal de
Natividade da SerraCuriosidades

Na época dos telégrafos, a empresa Western Union, maior provedora de serviços de 
mensagens telegráficas, nos Estados Unidos, testava os novos aparelhos a fim de ga-
rantir que eles enviassem todas as letras sem erros e para fazer os testes, foi criada a 
frase “the quick brown fox jumps over the lazy dog” (a rápida raposa marrom pula 
sobre o cão preguiçoso), sentença que une em apenas uma linha todas as letras do 
alfabeto.
***
A água pode estragar caso seja armazenada de forma ou em lugares inadequados. Se 
você encher um balde com água e deixá-lo parado por alguns dias, verá que o reci-
piente foi invadido por larvas, insetos, fungos e outras formas de vida, tendo então que 
purificá-la para que se torne novamente potável. Guardá-la em recipiente fechado tam-
bém oferece riscos, pois a água ou o próprio recipiente podem já estar contaminados 
com as bactérias. Além disso, o pote onde ela é deixada precisa ser adequado para o 
armazenamento. Se ela fosse colocada em uma bacia de alumínio, por exemplo, logo o 
metal envenenaria a água. Os materiais que podem ser usados para armazenar líquidos 
são: vidro, aço inoxidável e alguns plásticos.
***
As runas carregam símbolos que formam um alfabeto muito antigo, provavelmente 
criado pelos povos germânicos. O código rúnico, que também é conhecido por “fu-
thark”, palavra formada há cerca de 4.000 anos. Lá foi adotado por diversas culturas, 
incluindo os vikings e sofreu modificações de acordo com a necessidade de se adicio-
nar novos significados. O alfabeto original possuía 24 signos e nunca foi usado como 
língua falada. Sua escrita pode ser feita em ambos os sentidos e não possui letras mai-
úsculas. O valor místico das runas é tão antigo quanto sua existência, pois desde sua 
origem são usados como símbolos mágicos por adivinhadores. No passado, cada signo 
possuía uma relação direta com determinado deus.

Humor

Isaac estava passando pela rua quando viu uma propaganda que dizia: De acordo com 
a sua idade será o desconto. Ao entrar na loja, pergunta:
- Eu tenho 50 anos! Respondeu Isaac.
- Então o senhor pode comprar qualquer produto da loja e terá 50% de desconto!
Quando ouviu isso Isaac falou ao vendedor:
- Ah! Então eu vu voltar daqui a 50 anos!
***
Um dia um mineiro resolveu pescar sozinho porque já estava irritado com gente em 
volta dele. Vara na mão, lata de minhoca e lá vai ele para o rio, bem cedinho. No ca-
minho encontra um caboclinho que começa a acompanhá-lo. E o mineiro já pensando:
O saco, será que esse caboclinho vai ficar grudado em mim? Chegando no rio e o ca-
boclinho do lado sem falar nada, o mineiro se arruma todo, começa a pescar e também 
não fala nada. Passam 3 horas e o caboclinho acocorado, olhando sem dar um pio. 
Passam 6 horas e o caboclinho só zoiando. Já no finalzinho do dia o mineiro ficou com 
pena e oferecendo uma vara para o caboclinho, disse:
- O minininho, você quer pescar um pouquinho?
E o caboclinho respondeu:
- Deus me livre, não tenho paciência não, sô!

Mensagens

Com o tempo, você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa você precisa 
em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, 
principalmente, a gostar de quem também gosta de você. O segredo é não correr atrás 
das borboletas é, cuidar do jardim para que elas venham até você. No final das contas, 
você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas de convivência

Chegou? ...  Cumprimenta.
Já vai? ... Se despeça.
Recebeu um favor? ... Agradeça.
Prometeu? ... Cumpra.
Ofendeu? ... Se desculpe.
Não entendeu? ... Pergunte.
Tem? ... Compartilhe.
Não tem? ... Não inveje.
Sujou? ... Limpe.
Não curte? ... Respeite.
Ama? ... Demonstre.
Não vai ajudar? ... Não atrapalhe.
Quebrou? ... Conserte.
Pediu emprestado? ... Devolva.
Falaram contigo? ... Responda.
Acendeu? ... Apague.
Abriu? ... Feche.
Comprou? ... Pague.

Pensamentos

Paciência é amor, pois como se pode amar alguém sem ela.
Dos erros alheios, em vez de te queixares, aprenda.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
O elogio de boca própria desagrada a qualquer um. 
A humildade é o esforço do amor.
Nossa imaginação aumenta sempre o mal que nos é oculto.
Não é dignidade que falta em nosso mundo, o que falta é amor.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
É admirável quanto pode ser feito, se não pararmos de fazer.
Os que mais falam, pouco fazem de bom.
Para banana frita não tenho nenhuma crítica, apenas devoro-as.
O homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.
Em todas as separações alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.

Rede Municipal de
Pinda passa por

replanejamento de ações

As escolas e creches in-
tegrantes da Rede Muni-
cipal de Ensino participa-
ram, no dia 25 de julho, 
por um replanejamento 
de ações para o segundo 

semestre. O objetivo foi 
promover a aprendizagem 
de todos os alunos e para 
atender esse objetivo os 
gestores das unidades es-
colares prepararam ma-

teriais reflexivos, com 
textos enfocando a im-
portância do planejamen-
to, das intervenções qua-
lificadas e os resultados 
das avaliações dos alunos

Câmara Municipal de Natividade 
da Serra
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Der lança licitação para
contratação de obras na 

sp 125, com investimento 
total de R$ 3,6 milhões

 O pacote de obras con-
templa a implantação 
de faixas adicionais na 
rodovia e beneficia-
rá a cidade de Taubaté
 São Paulo, 04 de agosto 
de 2014 - O Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER) publicou neste sá-
bado, 02 de agosto, edital 

nº 054/2014-CO de lici-
tação para contratação de 
obras de implantação de 
faixas adicionais do km 
10 ao km 15 da SP 125 
(Rodovia Oswaldo Cruz). 
O valor do investimen-
to é de R$ 3,6 milhões 
e beneficiará o mu-
nicípio de Taubaté.

 O DER está concluindo 
no pacote de obras a ela-
boração de projeto execu-
tivo, com prazo de exe-
cução de quatro meses.
 Os envelopes contendo 
as propostas de preços 
e a documentação serão 
recebidos até as 10h30 
do dia 17 de setembro, 
na sede do DER, em São 
Paulo. A abertura dos en-
velopes acontecerá na 
mesma data e local após 
o vencimento do prazo 
de entrega. As empresas 
interessadas poderão ob-
ter mais informações na 
sede do DER/SP ou pelo 
site: www.der.sp.gov.br.

Infraestrutura
em Taubaté

Mais qualidade de vida em 
Redenção da Serra

Taubaté Shopping Jazz 
Festival traz Bira e estrelas 

do ritmo aos palcos

Monteiro Lobato na
Campanha Construindo 

Cidades Resilientes

Foi divulgada a lis-
ta de beneficiários 
para a ocupação das re-
sidências do Conjunto 

Mais qualidade de vida, 
mais saúde, mais esporte! 
Vamos colocar na nossa 
rotina a prática de alguma 
atividade física, seja ela o 
futebol, futsal, atletismo, 
caminhada ou qualquer 
outra, afinal, a prática diá-
ria ajuda a melhorar a fle-
xibilidade, a força muscu-
lar, fortalece os ossos e as 
articulações, desenvolve 
habilidades psicomotoras, 
queima gordura, melhora 
a pressão e muito mais.
Não importa a sua ida-
de, o importante mesmo 

A 2ª edição do Taubaté 
Shopping Jazz Festival 
programada para todo o 
mês de agosto, trará no-
vamente aos palcos do 
empreendimento música 
de qualidade. Prestigia-
do pelo público na pri-
meira edição, o Festival 
se firma como o prin-
cipal evento de jazz e
 blues, trazendo qua-
tro shows com grandes 
intérpretes dos ritmos.

O município de Monteiro 
Lobato aderiu à campanha 
‘Construindo Cidades Re-
silientes’. A carta de adesão 
foi entregue pela prefeita 
Daniela de Cassia Santos 
Brito aos representantes 
da DEFESA CIVIL ESTA-
DUAL, no dia 24 de julho, 
durante reunião do CO-
DIVAP em Ubatuba, SP.
A Campanha Construindo 
Cidades Resilientes, lan-
çada em 2010 com a ade-
são de vários países, é uma 
iniciativa da Estratégia In-
ternacional para a Redu-
ção de Desastres (EIRD), 
da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), em 
parceria com a Secretaria 
Nacional de Defesa Civil 
(SEDEC), do Ministério 
da Integração Nacional e 
da Defesa Civil Estadual.
A campanha tem como 

Habitacional Bene-
dito Capelleto, no
 bairro do Barrei-
ro. Os munícipes 

é não ficar no sedentaris-
mo, levante do sofá e ve-
nha com a gente melhorar 
a sua qualidade de vida.
A secretaria já está pla-
nejando criar turmas para 
iniciar os treinos de vô-
lei (masculino/femini-
no), se você gosta desse 
esporte ou tem vontade 
aprender, não deixe para 
última hora. Informa-
ções com o professor res-
ponsável, Alex Brasil. 
Todos os treinos realiza-
dos pela Prefeitura são 
acompanhados por pro-

A cada quinta-feira de 
agosto sobem ao palco 
o músico Bira, integran-
te do Sexteto do Progra-
ma do Jô e a Banda BB-
JAZZ, acompanhados 
sempre por artistas re-
nomados da atualidade. 
Os shows são gratuitos 
e acontecem na praça de 
eventos do Taubaté Sho-
pping, a partir das 20h.
Na primeira quinta de 
agosto, dia 7, a apresen-

objetivo aumentar o grau 
de consciência e compro-
misso em torno de práti-
cas de desenvolvimento 
sustentável, diminuindo 
as vulnerabilidades e pro-
piciando bem estar e se-
gurança aos cidadãos.
A construção de uma ci-
dade resiliente envolve 10 
providências essenciais 
a serem implementadas 
por prefeitos e gestores 
públicos locais. Cinco de-
las tem como origem as 
prioridades estabelecidas 
em 2005 pelo Marco de 
Ação de Hyogo (Japão), 
quando 168 países se 
comprometeram a adotar 
medidas para reduzir o ris-
co de desastres até 2015.
A campanha define 
“Cidade Resiliente” como 
sendo aquela que tem ca-
pacidade de resistir, ab-

contemplados já foram 
contatados e a entrega
 das chaves será di-
vulgada em breve.

fissionais de qualidade, 
ajudando no desempe-
nho e dando segurança 
na prática dos exercícios.
É bom lembrar que os 
treinos são gratuitos,
 basta apenas realizar a 
inscrição na própria se-
cretaria. Segue o link 
dos dias e horários dos 
treinos http://www.re-
dencaodaserra.sp.gov.br/
agenda-esportivas.php 
Informações, sugestões ou 
dúvidas podem ser envia-
das para o e-mail contato@
redencaodaserra.sp.gov.br.

tação é junto a Dom Pau-
linho Lima, participante 
do programa de TV The 
Voice Brasil, da rede Glo-
bo. Dia 14, a californiana 
Alissa Sanders é quem 
canta no shopping. E nas 
quintas-feiras seguintes, 
dias 21 e 28, respectiva-
mente, Léo Maia, filho do 
músico carioca Tim Maia 
e Tony Gordon, irmão da 
cantora Izzy Gordon, dão 
continuidade ao Festival.

sorver e se recuperar de 
forma eficiente os efei-
tos de um desastre e, de 
maneira organizada, e se 
prevenir para que vidas e 
bens não sejam perdidos.
Uma das finalidades da 
campanha é mostrar que 
a redução de riscos e de-
sastres ajuda na diminui-
ção da pobreza, favorece 
a geração de empregos, 
de oportunidades comer-
ciais e a igualdade social, 
além de garantir ecossis-
temas mais equilibrados 
e melhorias nas políti-
cas de saúde e educação.
A Defesa Civil de Mon-
teiro Lobato e as Secre-
tarias Municipais estão 
comprometidas com a 
Campanha. Juntas, elas 
vão trabalhar para tornar 
Monteiro Lobato uma 
Cidade Resiliente.
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Pinda divulga
turismo gastronômico 

em Taubaté

9ª Festa de Cultura
Popular Caiçarada em 

Ubatuba

O Departamento de Turis-
mo da Prefeitura encerrou 
o mês de julho partici-
pando da Festa Julina do 
DAEE, em Taubaté, na 
qual divulgou o turismo 
gastronômico e os atrati-
vos formatados da cida-

de. Na festa, promoveu 
degustação do queijo de 
cabra, do arroz preto e da 
cachaça Pinda Boa, que 
são produtos típicos do tu-
rismo gastronômico. Par-
ticiparam, ainda, diversas 
cidades do Codivap Tu-

rismo, presidido por Pin-
da. A intenção é divulgar 
a cidade e seus atrativos 
para turistas de toda a re-
gião, trazendo visitantes 
para o município, e cola-
borando para o desenvol-
vimento econômico local.

Ubatuba participa de
treinamento sobre

capina química urbana

Programação da Festa 
do Senhor Bom Jesus 

de Tremembé

A prefeitura de Ubatu-
ba não utiliza e nem pre-
tende utilizar este tipo de 
intervenção em nenhu-
ma região do município
Representantes das Secre-
tarias Municipais de Meio 
Ambiente, de Saúde e de 
Serviços de Infraestrutu-
ra Pública estiveram na 
última quarta-feira, 30 de 
julho, em um treinamento 
sobre capina química ur-
bana do Programa Esta-
dual de Toxicovigilância 
em São José dos Campos. 
A capina química é o 
controle de plantas da-
ninhas através do uso de 
produtos químicos, os 
chamados agrotóxicos 
da classe dos herbicidas, 
vulgarmente conheci-
dos como “mata-mato”. 
Existe uma grande polêmi-
ca acerca do uso de capina 
química na área urbana. A 
comodidade de aplicar tais 
produtos, que retardam 
o crescimento do “mato” 
e, consequentemente, au-
mentam o tempo entre 
uma intervenção e outra, 

leva muitas prefeituras a 
encontrar formas de utilizá
-los buscando brechas na 
legislação ou até mesmo às 
escondidas da população.
Apesar de toda a pratici-
dade dos produtos, a po-
pulação sente-se descon-
fortável e insegura com 
a situação. E com razão! 
Durante o treinamento, 
dois médicos da área de 
toxicologia e membros 
das equipes municipais 
de saúde alertaram que 
os agrotóxicos não são 
responsáveis pela maior 
parte dos casos de into-
xicação, mas são a maior 
dentre as causas de morte 
por intoxicações agudas.
Eliane Gandolfi, coor-
denadora do Sistema 
Estadual de Toxicovi-
gilância do Centro de 
Vigilância Sanitária do 
Estado de São Paulo (SE-
TOX-CVS), esclarece 
que não existem produ-
tos registrados pela AN-
VISA no Brasil para uso 
em áreas públicas urba-
nas e que, portanto, não 

é possível fazer a capi-
na química nessas áreas. 
Mesmo que sejam tomados 
cuidados com dosagem e 
armazenagem correta, uso 
de EPI (Equipamento de 
Proteção Individual), dire-
ção e velocidade do ven-
to e horário de aplicação, 
não se pode garantir uma 
aplicação segura. Uma 
área que sofre aplicação 
de herbicida deve ficar 
no mínimo 24h isolada, o 
que é impossível na área 
urbana”, disse Gandolfi.
Além de colocar a saúde pú-
blica em risco, a aplicação 
irregular de agrotóxicos 
representa crime ambien-
tal e deve ser denunciada 
para o Ministério Público. 
Vale destacar que a pre-
feitura de Ubatuba não 
utiliza, nem pretende 
utilizar, este tipo de in-
tervenção em nenhu-
ma região do município.
Mais informações sobre 
o tema, acesse o site do 
Centro de Vigilância Sani-
tária - http://www.cvs.sau-
de.sp.gov.br/offline.asp.


