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A GAzetA dos Municípios

Quiririm recebe “Passoca 
Breve História da
Música Caipira”

Festival de Teatro
Estudantil continua no

final de semana em Pinda

Taubateano é campeão 
do Aberto Brasil de

Xadrez em São Paulo

Quiririm recebe posto de 
saúde reformado

A Biblioteca Municipal 
do Quiririm recebe “Pas-
soca – Breve História da 
Música Caipira” no dia 21 
de outubro (sexta-feira), 
a partir das 15h. O even-

Até o dia 22 de outubro, 
Pindamonhangaba reali-
za o 19º Festil – Festival 
de Teatro Estudantil, com 
espetáculos no Teatro Gal-
pão. Neste final de sema-
na, haverá diversas apre-
sentações de peças infantis 
e adultas. Os ingressos de-

O enxadrista de Tauba-
té, Tiago Pereira Ro-
drigues garantiu vaga  
antecipada para semifinal 
do Campeonato Brasileiro 
de Xadrez, que será dis-
putada no final do ano, ao 
vencer o Aberto Brasil da 
modalidade, em São Pau-
lo, no último final de se-

A Prefeitura de Tauba-
té entregou nesta sex-
ta-feira, às 10h, as obras 
de revitalização do Pamo  
(Posto de Atendimento Mé-
dico e Odontológico) do dis-
trito de Quiririm. 
O espaço recebeu me-
lhorias estruturais  
e também foram instalados 
novos equipamentos. Desde 
2014, esta é a 37ª unidade  
de saúde revitalizada em 
Taubaté.

to, que tem como intuito 
interpretar as músicas do 
mundo da viola, é viabili-
zado por uma parceria en-
tre a Prefeitura de Tauba-
té, o Proac (Programa de 

vem ser trocados por 1 li-
tro de óleo ou 1 pacote de 
macarrão, na bilheteria do 
Teatro. O Festil é uma re-
alização da Escultural Es-
cola de Teatro, com apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 

mana. Rodrigues terminou 
a competição de forma in-
victa, vencendo cinco jo-
gos e empatando um. As-
sim, ele somou 5,5 pontos, 
meio ponto a frente do 2º 
colocado.
O evento contou com mais 
de 50 jogadores de várias 
regiões do país, sendo al-

Ação Cultural do Estado 
de São Paulo) e o Governo 
do Estado de São Paulo.
A biblioteca fica na Rua 
João Botossi, 151 – Qui-
ririm.

e diversos parceiros.
Mais informações podem 
ser obtidas diretamente 
na bilheteria do Teatro, ou 
pelo telefone 3645-9090, 
ou ainda no Facebook Fes-
til - Festival de Teatro Es-
tudantil de Pindamonhan-
gaba.

guns deles os melhores da 
atualidade no Brasil, como 
é o caso do mestre Everal-
do Matsura e o do mestre 
internacional, Yago San-
tiago.
Em julho, Tiago Rodri-
gues foi medalha de bron-
ze nos Jogos Regionais de 
Caraguatatuba.

PROGRAMAÇÃO 19º FESTIL- Festival de Teatro Estudantil
De 12 a 22 de Outubro

 
ESPETÁCULOS INFANTIS
10h
Dia 14- O Corcunda de Notre Dame- Grupo Ivone Nogueira- Pindamonhangaba- SP
Dia 18- Chapeuzinho Vermelho- Família Teatro Dom Bosco- Pindamonhangaba- SP
Dia 21- Sonho de uma Noite de Verão-Grupo de Teatro do CIL- São Paulo
 
15h
Dia 12- Vicente e o Cavalinho Azul- Cia Teatral Sarapós- Sarapuí- SP
Dia 13- O Casamento do Curió- Cia Pó de Estrela- Mauá- SP
Dia 14- Luar do Sertão – Cia Salete de Teatro- Novo Horizonte - SP
Dia 18-Meu Pé de Laranja Lima-Teatro JN- São Vicente- SP
Dia-19-Santa Joana do Samba- Cia Teatral 04 Cantos- Quadra- SP
Dia 20- Malévola em Oz – Grupo Estrelas da Imaginação- São José dos Campos- SP
Dia 21- Pom Pom Pom- O Mistério do Reino Encantado- Centro Cultural Sobrilá-- Sabará- MG
 
ESPETÁCULOS ADULTOS
20h
Dia 12-Histórias que Constroem Vidas- Núcleo Cênico ABENAF- Carapicuíba-SP
Dia 13-Anjo Negro –Grupo Filosofia de Coxia- São Paulo -SP
Dia 14- [ENTRE]- Teatro Laboratório Fêgo Camargo- Taubaté- SP
Dia 15- Sintoma Social- O Esquecimento do Massacre Faz Parte do Massacre- Teatro Singular- 
Santo André- SP
Dia 16-Uno Minhas Mãos às Suas- Grupo Arte em Cena- São Paulo- SP
Dia 17-Carfax - Grupo Tapanaraca Mutatis Mutandis- Itapetininga- SP
Dia 18- Eu Matei Minha Mãe-Teatro JN- São Vicente- SP
Dia 19-Um Apelo á Você, Ser Humano- Grupo Luz , Câmera, Ações- São José do Barreiro- SP
Dia 20- A Tempestade – Grupo de Teatro do CIL- São Paulo- SP
Dia 21- Bestialógicos Humanos” Um Espetáculo Histórico Histérico- Cia Teatral Êxodos Art’s- 
Tietê- SP
 
ESPETÁCULOS CONVIDADOS
Dia 17-14h Nosso Oz é Mágico Grupo Tapanaraca Mutatis Mutandis- Itapetininga- SP
Dia 21- 23h Sonia- Teatro JN- São Vicente- SP
Dia 22-19h -Alice no Subterrâneo - Cia Tesperiana – IA3- Pindamonhangaba-SP
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Curiosidades

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As principais 
vantagens são: menos risco de câncer, as fêmeas castradas antes do primeiro cio 
tem apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de mama e nos demais, esse ín-
dice é superior a 26%, redução do abandono, os cruzamentos não planejados são 
a principal causa do grande número de cães e gatos abandonados pelas ruas todos 
os dias, mais sociável, com a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela 
casa e ficam mais sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. 
Os cães da Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados, perigo de fuga, os 
machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mais caseiros e param 
de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás de fêmeas no cio, hábito que causa 
muitas mortes por atropelamento, sem sujeira no cio, a castração põe fim no cio 
evitando que nessa faze, as fêmeas manchem a casa de sangue e acaba também com 
a barulheira de gatos no telhado, fim da gravidez psicológica, a produção de leite 
sem ter cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cadelas e gatas. A ci-
rurgia é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máximo dez dias. 
Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas fêmeas têm a trompa, os 
ovários e o útero extraídos.

Humor

Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca memória, gos-
taria 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 Admi-
nistração, mestrado em Direito, tenho curso de especialização em Economia, es-
crevi cinco livros de Informática, desenvolvi três teses de Sociologia e agora quero 
aprender um jeito de arrumar um emprego.
***
Classificados

Eu i meu tio Credirson compramu um barriu de chopi di 50 litrus mais uns dis-
grassadus inda num intregaru. Aconteci qui agora nóis ta priscisano du dinheru i 
resorvemu vendê o chopi memo sem ter.
***
Príncipe encantado, loiro, olhos azuis, bonito, corpo atlético, excelente companhei-
ro. Dócil, carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso compulsivo, procura 
viúva rica e ingênua para fins matrimoniais. Tratar com o Severino Barba de Bode, 
na barraca 21, no acampamento da DERSA.
***
Alugo uma linda árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de verda-
de, por um preço super especial: Cem reais por mês. Observação: Alugamos apenas 
no período de janeiro a novembro de todos os anos.

Mensagens

Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, pois cada pessoa é única e nenhu-
ma substitui a outra. Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, mas quando 
parte, nunca vai só nem nos deixa a sós, leva um pouco de nós e deixa um pouco de 
si mesmo. Há os que levam muito, mas há os que não levam nada.
***
Se você conta com alguém que tem menos qualidade que você, isso levará à sua 
degradação. Se você conta com alguém com qualidades iguais as suas, você perma-
nece onde está. Somente quando conta com alguém cujas qualidades são superiores 
às suas é que você atinge uma condição sublime.
***
Há muitas explicações para o fato de algumas pessoas não irem com a cara das 
outras. Dizem que “o santo” de um não combina com “o santo” da outra, que é 
incompatibilidade energética, coisa de outras vidas e por aí vai. Pode ser qualquer 
uma dessas razões, o fato é que isso existe. Existem algumas pessoas que queremos 
ver pelas costas. Por mais que a gente se esforce, sorrindo amarelo e disfarçando 
o mal estar, não dá. O papo não engrena, fala-se uma coisa e entende-se outra, um 
desconforto total. Com tanta gente no mundo e com uma vida tão curta, certamente 
não vale a pena insistir numa dessas.
***
Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram 
nas sombras. Defender não é gritar. É prestar mais intenso serviço às causas e às 
pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de perso-
nalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar 
não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da 
paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para 
o bem geral. Esclarecer não é destruir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da 
boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar não é a desejar. É compre-
ender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para 
que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.

Pensamentos, provérbios e citações

Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.

Mire em nada e você acertará.

De todas as partes há a mesma distância para o inferno.

As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.

Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.

As flores da primavera não brilham sempre. 

Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.

Só refletimos quando somos confrontados com problema.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Confira agenda de competições dos atletas da Secretaria de
Esportes neste final de semana em Pindamonhangaba:
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Bonsucesso e região 
recebem obras de rede 

de esgoto em Pinda

A primeira fase das obras 
da rede coletora de esgoto 
dos bairros Bonsucesso, 
Queiroz e Kanegae está 
sendo realizada na Rodo-
via Estadual Dr. Caio Go-
mes Figueiredo. As obras 
foram lançadas em junho 
deste ano e até o momento 
foram finalizados 300 me-
tros lineares de galerias.
De acordo com infor-
mações do secretário de 
Obras da Prefeitura, trata-
se de uma obra complexa, 
pois serão duas redes: uma 

que vai ser ligada com o 
esgoto do Piracuama, de 
cerca de 4 metros de pro-
fundidade, e outra, mais 
superficial, para receber 
o esgoto do local. Além 
da necessidade de impe-
dimento de meia pista da 
Rodovia.  
Nessa primeira fase, se-
rão 11 mil m² de rede, 
sendo que o sistema terá 
uma estação elevatória de 
esgoto e uma estação de 
tratamento de esgotos. O 
investimento total será de 

3 milhões e 200 mil reais. 
Nos três bairros, 600 imó-
veis serão beneficiados 
com essa melhoria.
A obra é uma parceria en-
tre Prefeitura e Sabesp, 
em que a Sabesp entra 
com o projeto, o mate-
rial, a estação elevatória 
e a estação de tratamen-
to de esgoto. A Prefeitura  
participa com a abertura e 
o fechamento das valas, o 
assentamento das tubula-
ções e a reposição da pavi-
mentação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°043/2016 - No dia 13 de ou-
tubro de 2016, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, 
Resolve HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pregoeiro referente 
ao Pregão nº 43/2016, referente aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: 
Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de Materiais Hospitala-
res IV, às empresas: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA, 
na ordem de R$56.273,00; ALEXANDRE A DE SOUZA ME, na ordem de 
R$89.445,00; Dakfilm Comercial Ltda., na ordem de R$39.000,00; DIMA-
CI/MG Material Cirúrgico Ltda., na ordem de R$22.290,00. Ficam as em-
presas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias 
úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°044/2016 - No dia 14 de ou-
tubro de 2016, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, 
Resolve HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pregoeiro referente ao 
Pregão nº 44/2016, referente aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Regis-
tro de Preços para aquisição futura e parcelada de Materiais Hospitalares V, 
às empresas: VALECIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP, na ordem de 
R$172.800,00; ALEXANDRE A DE SOUZA ME, na ordem de R$25.153,50. 
Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
de 05 dias úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°047/2016 - No dia 14 de ou-
tubro de 2016, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, 
Resolve HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pregoeiro referente ao 
Pregão nº 47/2016, referente aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Re-
gistro de Preços para prestação de serviço de serralheria, às empresas: SE-
BASTIAO ANTONIO DE SOUZA 12190083893, na ordem de R$15.000,00. 
Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
de 05 dias úteis a partir desta publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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Taubaté inicia ADL de 
outubro para combate 

ao Aedes aegypti

X Festipoema terá
oficinas de interpretação

a partir desta semana
em Pindamonhangaba

Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté iniciaram esta 
semana a ADL (Análise 
de Densidade Larvária) 
de outubro para monitorar 
o índice de infestação de 
larvas do mosquito Aedes 
aegypti no município.
Para isto, seis equipes es-
tarão distribuídas nas seis 
áreas nas quais Taubaté 
foi dividida, com a meta 
de vistoria de 600 imó-
veis cada.  Durante a ADL 
são coletadas amostras em 

Pindamonhangaba realiza, 
nos dias 29 e 30 de outu-
bro, as apresentações do X 
Festipoema – Festival de 
Poemas – cujas inscrições 
foram encerradas no dia 14 
de agosto. Como o evento 
premia tanto os trabalhos 
como as encenações, ha-
verá oficinas gratuitas de 
interpretação para que os 
classificados possam se 
preparar, tendo a orienta-
ção de profissionais.
As oficinas serão realiza-
das nos dias 14, 15, 21 e 
22 de outubro, a partir das 
19 horas, no Espaço Ju-

imóveis escolhidos aleato-
riamente em todas as regi-
ões da cidade.
Os resultados obtidos ge-
ram o IB (Índice Breteau), 
um valor numérico que 
define a quantidade de in-
setos em fase de desenvol-
vimento encontrados nos 
locais vistoriados e permi-
te saber em quais regiões 
da cidade há maior risco 
de transmissão da dengue.
O trabalho de controle 
é realizado normalmen-
te nos meses de janeiro, 

ventude (Avenida Fortu-
nato Moreira, 355, centro).
As apresentações das 
obras e premiação serão 
nos dias 29 e 30 de outu-
bro, a partir das 20 horas, 
no Teatro Galpão.
Festipoema: O tradicio-
nal Festival de Poemas 
de Pindamonhangaba pre-
mia poetas e intérpretes 
da poesia, estimulando a 
criação poética e a arte 
da interpretação. Aberto 
à participação de poetas 
de todos os estados bra-
sileiros, o Festipoema se 
divide em três categorias: 

abril, julho e outubro. Não 
houve ADL em abril deste 
ano por conta da priorida-
de para o controle dos fo-
cos do mosquito, já que a 
cidade se encontra em es-
tado de epidemia.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté reforça a neces-
sidade de conscientização 
da população, já que cabe 
às famílias o combate aos 
criadouros do mosquito 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-
kungunya.

Adulto – autores acima de 
18 anos; Juvenil – de 12 a 
17 anos; Infantil – menos 
de 12 anos.
Serão premiados os auto-
res dos três melhores tra-
balhos (1º, 2º e 3º lugares) 
das três categorias e três 
melhores intérpretes, além 
do vencedor do Prêmio 
Revelação.
O evento é realizado pela 
parceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento 
de Cultura, e a Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras. 


