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A GAzetA dos Municípios

Pinda prepara ações de 
prevenção à hepatites

A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social está 
preparando as ações da 
semana de luta e comba-
te às hepatites virais, que 
acontece entre os dias 28 
de julho e 08 de agosto. 

Uma série de ações 
preventivas estão sen-
do programadas 
como coletas de san-
gue em todas unidades 
de saúde, distribuição de 
panfletos informativos, 

cartazes e orientações em 
todos os salões de beleza 
e estúdios de tatuagens.
O objetivo é intensifi-
car as coletas para exa-
mes, porque as hepatites 
são doenças silenciosas.

Praça da Bandeira em
Caçapava tem novo

parque infantil

Pindamonhangaba
sediou reunião

do Codivap Turismo

Pindamonhangaba
contra a dengue

Festival Gastronômico 
do Cambuci em

Natividade da Serra

O Município de Caçapa-
va instalou um novo par-
que na Praça da Bandeira, 
região central da cidade. 
O antigo apresentava vá-
rios problemas e coloca-
va em risco as crianças 

O grupo de representan-
tes dos departamentos 
e secretarias de turis-
mo do Vale do Paraíba 
foi recebido no Palacete 

Após um primeiro en-
contro na prefeitura,
 uma nova reunião aconte-
ce agora para que todos os 

que brincavam no local.
Agora elas podem pas-
sar horas de recreação 
com qualidade no ba-
lanço, escorregador, 
escada de corda e na 
casinha de madeira.

Visconde da Palmeira, 
sede do Museu Histórico
 e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldi-
na – uma parceria entre 

departamentos da adminis-
tração desenvolvam ações 
junto à comunidade evitan-
do novos casos de dengue.

“Vim trazer minhas netas 
e sobrinhas para se diver-
tirem, parabenizo a admi-
nistração municipal por 
trazer novamente o par-
quinho para as crianças”, 
disse Helder Pacheco.

os departamentos de Tu-
rismo (Secretaria de Go-
verno) e de Patrimônio 
Histórico da Prefeitura 
(Secretaria de Educação).

Foi criada uma comis-
são para a organização 
de atividades envol-
vendo a comunidade.
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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
Curiosidades

A história do Papai Noel
Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após varias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou 
o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era representado com uma 
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast 
criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse 
mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho de barbas 
brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que 
foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita o Pólo Norte e, com 
um trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas. 
Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor
Era uma vez, uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o outono, 
a formiguinha trabalhou sem parar, armazenando comida para o inverno. Não apro-
veitou o Sol, da brisa suave dos fins das tarde e nem brindou com os amigos, ao final 
do trabalho, tomando umas cervejinhas. Seu nome era “Trabalho” e seu sobrenome 
“Sempre”. Enquanto isso, a cigarra só queria saber de cantar nas rodas de amigos, nos 
bares da cidade, não desperdiçando nem um minutinho sequer. Cantou durante todo 
o outono, dançou, aproveitou o Sol, curtiu prá valer, sem pensar no inverno que esta-
va por vir. Então, passando alguns dias, começou a esfriar. Era o inverno que estava 
chegando. A formiguinha exausta de tanto trabalho entrou em sua singela toca cheia 
de comida. Mas alguém chama por seu nome, do lado de fora da toca. Quando abriu a 
porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu. Sua amiga cigarra estava dentro 
de uma Ferrari vermelha com um aconchegante casaco de Visom. E a cigarra disse 
para a formiguinha:
- Olá amiga! Vou passar o inverno em Paris. Será que a amiga poderia cuidar da minha 
toca?
E a formiguinha respondeu:
- Claro, sem problemas! Mas o que aconteceu? Como é que você conseguiu dinheiro 
prá comprar essa Ferrari, seu casão de Visom e agora ir à Paris?
E a cigarra respondeu:
- Imagine você! Eu estava cantando em um bar na semana passada e alguém gostou 
da minha voz. Fechamos um contrato de seis meses para fazer shows pela Europa. A 
propósito, a amiga deseja alguma coisa de lá?
E a formiguinha respondeu:
- Desejo sim. Se você encontrar por lá um tal de La Fontaine (autor da fábula original), 
manda ele ir “catar lata”.

Mensagens
Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não 
encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna escravo de hábitos, 
repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda a marca, não arrisca vestir 
uma nova cor, quem não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem 
não vira a mesa quando está infeliz com seu trabalho ou amor, quem não arrisca o certo 
pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não permite, pelo menos uma vez na vida 
fugir dos conselhos sensatos.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. Não se pre-
ocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem perder o rumo. Se ne-
cessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta, quando for demais. Contribua pintando 
um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus sonhos. Divirta-se com seus amigos. Para 
de caminhar em círculos. Prefira se e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te 
tal como és. Evita se prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da 
ilusão. Aceita que o caminho, às vezes, é mesmo difícil. Que a luz te guie, porém, não 
se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o elevador, pois sempre 
haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz.
***
Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos em permane-
cer nela mais do que o tempo necessário, perderemos a alegria e o sentido das outras 
etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa e sacuda a 
poeira. Desapegar-se é renovar votos de esperança de si mesmo. E dar-se uma nova 
oportunidade de construir uma nova história melhor.  Liberte-se de tudo aquilo que não 
tem te feito bem. 

Pensamentos

Que seja feito a vontade de Deus.

Não desista, se está difícil é porque vale a pena.

O amor não se define, apenas sente-se.

A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.

Todo homem é poeta quando está apaixonado.

O mestre disse: Quem se modera raramente se perde.

Há idéias que chegam a mente, sem ainda alcançar os lábios.

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.

Campos do Jordão dá
início a poda de árvores

Museu de Pinda recebe 
doação para acervo

Neste início de julho, a 
Elektro inicia a poda de 
aproximadamente 600 
árvores da espécie pla-
tanus, localizadas nos 
bairros Jaguaribe, Capi-
vari e Alto do Capivari, 
em Campos do Jordão.
Nas próximas semanas, 

O Museu Histórico e 
Pedagógico D. Pedro I 
e D. Leopoldina rece-
beu a doação do quadro 

duas equipes da Elektro 
vão realizar a poda, que 
só pode ser executada 
no inverno, devido à ca-
racterística da espécie.
A poda será feita nos ga-
lhos que já estão tocando 
na rede elétrica. Os resí-
duos serão triturados com 

“A Vida de Emílio Ri-
bas”, do artista plástico 
Ademyr Costa “Kuka”. 
O quadro já faz parte da 

auxilio de equipamento 
da Elektro (triturador) e 
serão destinados ao CE-
ARC (Centro de Educação 
Ambiental Roberto Civi-
ta), no bairro Lagoinha, 
que serão utilizados como 
material para jardinagem 
e recomposição de áreas.

exposição “Filhos Ilus-
tres”, que está sendo re-
alizada no local até o dia 
31 de julho, integrando 
as comemorações dos 
309 anos de emancipação 
político-administrativa 
da cidade. 
O Museu de Pindamo-
nhangaba está com ho-
rário ampliado de fun-
cionamento, a partir 
da próxima semana: de 
terça a sábado, das 9 às 
18 horas e, aos domin-
gos, das 13 às 18 horas 
e a entrada é gratuita.
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Carlos Peixoto cobra
verba para Aparte

Crianças se divertem
nas férias do Taubaté

Shopping

Fundo Social e Casa dos 
Conselhos prestam

serviços à comunidade

O vereador Carlos Pei-
xoto (PMDB) solicitou 
à Prefeitura informações 
sobre o repasse de ver-
ba para Aparte (Associa-
ção dos Paraplégicos de 
Taubaté) localizada no 
bairro Barranco. Segun-
do o presidente da insti-
tuição, José dos Santos, 
a verba é necessária, pois 
ajuda o custeio das des-
pesas e a manutenção.
De acordo com Carlos 
Peixoto, a instituição 
atende cerca de 400 mu-
nícipes por mês e sobre-
vive apenas de doações. 
A administração munici-
pal anterior oferecia verba 
de R$ 3 mil por mês, e a 
falta do recurso tem pre-

Até o dia 3 de agosto, a 
Turma da Mônica e a esco-
la CCAA Idiomas vão di-
vertir e entreter as crianças 
que passarem pelo Tauba-
té Shopping. São diversas 
atrações para os baixinhos.
Entre elas estão corridas de 
obstáculos, natação com 
bolinhas, ginástica elásti-
ca, gol de ouro e basquete 
da turma , que estão incen-
tivando a prática esportiva 
infantil. O espaço funciona 
no mesmo horário do sho-

O Fundo Social de So-
lidariedade e a Casa dos 
Conselhos de Pindamo-
nhangaba possuem nova 

judicado o atendimento. 
Desde o dia 28 de feve-
reiro, a entidade não pos-
sui mais fisioterapeutas.
“Como ficará o atendi-
mento para estes muní-
cipes que não têm con-
dições de arcar com seu 
próprio tratamento, que 
cada ser humano precisa, 
merece, e tem direito?”, 
questionou o parlamentar.
Em resposta, a Prefeitu-
ra informou que há um 
TAC (Termo de Ajusta-
mento de Conduta) assi-
nado pelo ex-prefeito que 
impossibilita a cessão de 
servidores e que, recente-
mente, a Câmara aprovou 
um projeto de lei do Exe-
cutivo, com emenda parla-

pping e os ingressos cus-
tam R$3,00. A renda será 
toda revertida ao Projeto 
Esperança, de Taubaté.
E para colorir essa época 
tão animada, o CCAA traz 
uma verdadeira estação 
de alegria, que funcionará 
por dois fins de semana se-
guidos, 19 e 20 e 26 e 27 
de julho, com atividades 
gratuitas, que vão deixar 
os pequenos cheios de his-
tórias pra contar. Pintura 
de rosto, roleta de brin-

sede. Os atendimentos são 
realizados na rua Deputa-
do Claro César, 53, ao lado 
da antiga sede da prefeitu-

mentar, estabelecendo que 
os salários serão pagos 
pela conveniada no caso 
de cessão de servidores.
“Além disso, a Aparte 
não possui os documen-
tos necessários. Por fim, 
foi oferecido atendimento 
na Anhanguera ou Uni-
tau, que possuem convê-
nio com a Prefeitura de 
Taubaté, mas não houve 
interesse da entidade”, 
continuou a resposta da 
administração municipal.
José dos Santos dis-
se que procurou o 
promotor e obteve a 
informação de que a or-
dem de corte da ver-
ba foi dada pelo setor 
jurídico da Prefeitura.

des, tatuagem, cabeleirei-
ro maluco, algodão-doce, 
distribuição de bexigas 
e escultura de balões são 
algumas das atrações.
“Nós levamos diversão 
para as crianças nesse 
período de férias, mas 
também estamos lá para 
incentivá-las a aprender 
outro idioma. São diver-
sas atividades e brinca-
deiras em inglês”, explica 
a diretora executiva do 
CCAA, Eliane Estéfano.

ra. O horário de funcio-
namento é das 8 às 11h30 
e das 13 às 17 horas, de 
segunda a sexta-feira.

Circuito Ausk reúne
comunidade do skate

em Ubatuba

O evento contou com a 
participação de skatis-
tas do Litoral Norte e ci-
dades do Vale do Para-
íba. (Foto: Divulgação)
A primeira etapa do 2º 
Circuito Ausk de Ska-
te 2014, aconteceu no 
último domingo, 13 de 
julho, na Praça Capri-
córnio, em Ubatuba.
O evento contou com a 
participação de skatistas 
de cidades de Caragua-
tatuba, São Sebastião, 
Taubaté, Aparecida, São 
José dos Campos, Gua-
ratinguetá, Rio de Janei-
ro, Sorocaba e São Paulo.
As categorias foram 
Mirim, Iniciante, Fe-
minino e Amador e as 
disputas apresentaram al-
tíssimo nível competitivo.
Na categoria Amador, o 
campeão foi Lago Car-
rasco, de São José dos 
Campos. No segundo lu-
gar, ficou o local Luiz 
de Oliveira, seguido do 
paulistano Pablo Cava-
lari, no terceiro lugar.
Durante o evento, 
houve apresentações 
do Grupo de Capoeira He-
rança dos Negros, sorteio 
de brindes das empresas 
patrocinadoras, exposi-

ção de trabalhos da Ausk 
(Associação Ubatuba de 
Skate), fingerboards, ex-
posições de Cruiseboards 
(Shapes restaurados e 
personalizados), interven-
ção artística com Jeferson 
Guedes, famoso Jefinho, 
que foi o responsável 
pela produção dos tro-
féus em forma de shape 
oferecidos aos campeões.
O circuito conta com apoio 
da Prefeitura de Ubatuba, 
através das Secretarias de 
Esporte, Saúde, Edu-
cação, Segurança, Fun-
dArt e AUS (Associa-
ção Ubatuba de Surf).
Os apoios proporciona-
ram ambulância, disponi-
bilizados pela interação 
entre Guarda Municipal, 
Polícia Militar e Secre-
taria de Saúde e, através 
da Secretaria de Educa-
ção, dois ônibus escolares 
para transporte de crianças 
e adolescentes de bair-
ro periféricos da cidade.
Resultados da primei-
ra etapa do 2º Circuito 
AUSK de Skate 2014
F e m i n i n o
1 Julia Mariah (Ubatuba)
2 Nathaly Dandrea 
(Aparecida do Norte)
3 Amanda Pin-

tinha (Taubaté)
4 Erica Camila (Taubaté)
5 Micheline Ne-
mith (Ubatuba)
6 Isabela “Piketucha”
M i r i m
1 Andrew Oli-
veira (Ubatuba)
2 Thiago Hen-
rique (Taubaté)
3 Enzo Vital Ze-
nha (Rio de Janeiro)
4 João Vitor (Taubaté)
5 Gregori (Taubaté)
6 Erick “Muleri-
ckson” (Ubatuba)
I n i c i a n t e
1 Lugar : Daniel Or-
nellas “Xuxa” (Caraguá)
2 Marcos Rober-
to “Brasil” (Ubatuba)
3 Beto Olivei-
ra (São Sebastião)
4 aique Cardoso (Taubaté)
5 Ariel Espinosa (Ubatuba)
6 Gabriel Ro-
cha (São Sebastião)
A m a d o r
1 Iago Carrasco (São 
José dos Campos)
2 Luiz de Oliveira (Ubatuba)
3 Pablo Cavalari (São Paulo)
4 Rafael Pena 
(São Sebastião)
5 Walfrido Tizo-
ne “Bob” (Caraguá)
6 Willian de Oli-
veira (Ubatuba)

Taubaté realiza
“Domingo no Parque”

e “Corrida de Rua”

A cidade de Taubaté tem 
atrações para todas as ida-
des no domingo, dia 20. O 
SEDES (Sistema Educa-
cional de Desenvolvimen-
to Social) recebe a partir 
das 8h, a largada da 2ª eta-
pa da “Corrida de Rua”, 
e das 9h às 13h acontece 
o “Domingo no Parque”.
Os dois projetos são de-
senvolvidos pela Secreta-
ria de Esportes e Lazer. O 
“Domingo no Parque” teve 
início em março, já a 1ª 
etapa do “Corrida de Rua” 
aconteceu no mês passado. 
No total são cinco etapas.
O “Domingo no Parque” 

acontece um domingo 
por mês em parques da 
cidade, e tem como obje-
tivo proporcionar momen-
tos de lazer às famílias. 
Todas as atividades são 
coordenadas por profes-
sores e monitores, com 
jogos tradicionais como 
voleibol, futebol, tênis 
de mesa e pebolim; jogos
 de tabuleiro como da-
mas, carteado, resta 1; 
xadrez gigante; slackli-
ne (fita elástica para tes-
tar o equilíbrio); ginca-
nas; jogos cooperativos e 
atividades voltadas para 
as crianças até 3 anos.

O “Domingo no Parque” 
acontece um domingo por 
mês em parques da cidade
Neste domingo vai ter 
partida de vôlei de praia 
e, a partir das 10h, aula 
de zumba e alongamento.
A próxima etapa da Cor-
rida de Rua acontece 
no dia 21 de setembro. 
Mais informações podem
 ser obtidas no site da 
prefeitura www.tauba-
te.sp.gov.br ou direto na 
Secretaria de Esportes, 
pelo telefone 3624-8740.
O SEDES fica na Avenida 
Amador Bueno da Veiga, 
s/nº – Jardim Ana Rosa.
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Ubatuba prepara
lançamento de

aplicativo turístico para
dispositivos móveis

A Universidade de Tauba-
té (UNITAU) e a Coopera-
tiva Agropecuária do Vale 
do Paraíba (Coapvale) 
assinaram um convênio 
de cooperação, para que 
a entidade seja a gesto-
ra do entreposto de mel e 
derivados, que funciona-
rá no Centro de Estudos 
Apícolas (CEA) da Insti-
tuição, no Departamento 
de Ciências Agrárias. O 
núcleo realizará análises 
clínicas, envasamento e 
certificação do mel e seus 
derivados, permitindo a 
comercialização dos itens.
O objetivo do convênio, as-
sinado no dia 7, é valorizar 
o produto feito na região, 
que, por vezes, é vendido 
de forma clandestina, por 

Idealizado em parceria 
entre as Secretarias de Tu-
rismo, de Tecnologia da 
Informação e a Comtur, 
um aplicativo para celular, 
disponível para os siste-
mas Android e IOS nos 
idiomas português, inglês 
e espanhol, encontra-se 
em fase final de constru-
ção e estará disponível em 
breve para os moradores 
e visitantes de Ubatuba.
A ferramenta vai reu-
nir informações
 sobre os serviços, atra-
tivos culturais e na-
turais do município, 

falta de registro nos órgãos 
de inspeção. Atualmente, 
o entreposto mais próximo 
está localizado em Cam-
pinas. A distância da re-
gião até a cidade aca-
ba fazendo com que 
produtores vendam seus 
itens sem certificação.
A cooperativa que ge-
renciará o entreposto na 
UNITAU é de São Luiz 
do Paraitinga, mas abri-
ga produtores de diver-
sos municípios da região. 
“Oferecendo o entrepos-
to, a UNITAU beneficia 
não só os agricultores, 
mas todos os envolvidos 
neste processo, inclu-
sive os consumidores e 
as nossas famílias”, res-
salta Paulo Lingiardi, 

agenda de eventos, infor-
mações da cidade e será 
disponibilizado de for-
ma gratuita aos usuários.
Produzido por uma em-
presa especializada, com 
ampla experiência no 
ramo, o aplicativo está 
quase concluído e a Pre-
feitura de Ubatuba prepa-
ra um lançamento oficial 
para divulgar a iniciativa.
“O aplicativo tem o objeti-
vo de ajudar o turista a es-
colher meios de hospeda-
gem, restaurantes, locais 
de compras, roteiros de 
passeio, espaços de lazer 

membro da Coapvale.
Ele acredita que o posto 
de certificação na UNI-
TAU fortalecerá o setor 
apícola, porque colaborará 
para a profissionalização 
e a união dos produtores. 
A previsão é de o entre-
posto comece a funcio-
nar a partir de novembro.
A Profa. Dra. Lidia Bar-
reto, diretora do De-
partamento de Ciências 
Agrárias, explicou que 
a contrapartida da Co-
apvale no convênio será 
a oferta de bolsas de es-
tudos aos estudantes da 
UNITAU, que vivencia-
rão na prática o mercado 
de trabalho. “Negócio é 
bom quando é bom para 
todos”, disse a diretora.

e serviços de transporte, 
entre outras informações 
úteis”, informa a equi-
pe envolvida no projeto.
As empresas interessa-
das em participar devem 
fazer seu cadastro, gra-
tuitamente, através do 
link http://goo.gl/56934x.
Para obter mais informa-
ções, envie mensagem para 
cit@ubatuba.sp.gov.br, 
entre em contato pelo te-
lefone (0xx12) 3833-9123 
ou compareça no Centro de 
Informações Turísti-
cas, localizado à Aveni-
da Iperoig, 214, centro.

Universidade de
Taubaté assina

convênio
com cooperativa

de apicultores


