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A GAzetA dos Municípios

Obra na Avenida das 
Rosas vai melhorar o 

sistema viário em Pinda
As obras de reconstrução 
da Avenida das Rosas com 
02 pistas, em Moreira Cé-
sar, prosseguem. A galeria 
com tubulação de 1,5m, 
que está sendo construí-
da no local, está em fase 
final e, em breve dará lu-
gar à terraplanagem, ins-
talação de guias, sarjeta 
e pavimentação asfáltica.
A obra teve início com 
a devolução do Ribeirão 
do Barranco Alto ao seu 
leito original. Há muitos 
anos, seu traçado original 
havia sido radicalmente 
desviado, formando uma 
derivação com desnível de 
aproximadamente quatro 
metros em relação à sua 
cota original, apresentan-

do profundidade elevada, 
o que causou instabilidade 
na via que, ao longo dos 
anos desbarrancou diver-
sas vezes, colocando as 
residências do entorno em 
risco, levando inclusive à 
interdição da avenida, que 
passou a ser um canteiro.
Para resolver esse proble-
ma, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
do Departamento de Li-
cenciamento Ambiental e 
aval do DAEE (Departa-
mento de Águas e Ener-
gia Elétrica), deu parecer 
favorável ao retorno do 
ribeirão ao seu traçado 
original. A Defesa Civil 
está acompanhando todo o 
processo, que considerou 

como obra emergencial, 
devido ao risco oferecido 
às residências do entorno 
e também aos transeuntes.
As obras de desassorea-
mento foram decretadas 
como de Utilidade Públi-
ca e uma Lei Municipal 
autorizou a obra e servi-
ços no local, com apro-
vação da Câmara Munici-
pal, além da autorização 
da família proprietária 
da área, para entrada de 
máquinas e realização 
dos serviços necessários.
A rua que antes era sem 
saída, integrará a dupli-
cação da Avenida das 
Rosas, melhorando a 
qualidade do sistema 
viário naquela região.

Unidades escolares  
municipais de Pinda 

participam do  
Dia Mundial da Saúde

As municipais de ensino de 
Pindamonhangaba foram 
convidadas a desenvolve-
rem ações com os alunos 
e a comunidade em come-
moração ao Dia Mundial 
da Saúde. Conforme orien-
tado pelo Ministério da 
Educação, o foco esse ano 
foi a Campanha Nacio-
nal de Combate ao Aedes 
Aegypti e ao Zika Vírus.
Na Escola Municipal Se-
rafim Ferreira, no Ipê II, os 
alunos fizeram uma passe-
ata pelo bairro, distribuin-
do panfletos sobre a cons-
cientização do combate 
ao mosquito. Já os alunos 
da Escola Municipal 
Professora Yvone 

Apparecida Arantes Cor-
rêa, no Goiabal, criaram 
ainda informativos so-
bre a H1N1, em parceria 
com a equipe da ESF do 
bairro e o Projeto Cres-
cer, além de atividades 
lúdicas sobre o tema.
O CMEI (Centro Munici-
pal de Educação Infantil) 
Professora Olímpia Fran-
co César, no Castolira, 
desenvolveu uma semana 
de ações junto à comuni-
dade visando mudanças 
de hábitos no descarte de 
lixo doméstico, coleta se-
letiva e reciclagem. Na 
Escola Municipal Profes-
sora Ruth Azevedo Ro-
meiro, Delta, foi realizada 

uma palestra com a 
Coordenadora do Posto 
de Saúde do bairro, além 
do “Panelaço em fa-
vor da Saúde” no en-
torno da escola.
A participação do ambien-
te escolar nas ações para 
combate ao Aedes Aegypti, 
mosquito responsável pela 
transmissão dos vírus da 
Dengue, Zika e Chi-
kungunya, é de extre-
ma importância para a 
mobilização da comu-
nidade. Assim, os alu-
nos aprendem a repassar 
em casa o que apren-
dem sobre como pre-
venir a existência de 
criadouros do Aedes.

Prefeitura realiza leilão  
eletrônico de bens  

em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté re-
alizará no dia 26 de abril, 
com encerramento às 13h, 
um leilão eletrônico para a 
venda de veículos, máqui-
nas, equipamentos, aces-
sórios, sucatas metálicas 
e mobiliários em desuso, 
pertencentes ao patrimô-
nio municipal.  Serão 124 
lotes e podem participar 
pessoas físicas maiores 
ou emancipadas, e pesso-
as jurídicas regularmente 
constituídas, portadoras 
de documentos de Iden-
tidade, CPF ou CNPJ.
O recebimento dos lances 
(maior, igual ou superior 

ao valor da avaliação), 
terá início no dia 19 de 
abril às 13h, até a data do 
efetivo leilão, e os partici-
pantes deverão efetuar seu 
cadastramento, conforme 
as regras estabelecidas, no 
endereço eletrônico www.
moralesleiloes.com.br
Os bens estarão expostos 
à visitação pública de 18 
a 25 de abril, das 8h às 
10h e das 13h às 16h, e no 
dia 26, das 8h às 13h, em 
dois locais: os veículos, 
máquinas e equipamen-
tos (lotes nº 01 a 183 e 
198) estarão no prédio do 
Departamento de Frota 

Patrimonial, situado na 
Av. Marechal Arthur da 
Costa e Silva, nº 1525, 
no bairro Jaboticabeiras; 
e os mobiliários e sucatas 
metálicas (lotes nº 184 a 
189, 191 a 197 e 199) no 
Galpão Patrimonial, loca-
lizado na Praça Felix Gui-
sard, 43, Centro.  Também 
será possível visualizar 
os itens através do por-
tal eletrônico do leiloeiro.
O edital completo está 
disponível no site da Pre-
feitura de Taubaté www.
taubate.sp.gov.br, no menu 
principal , na barra de 
Licitações (opção – Leilão).

64ª Semana Monteiro 
Lobato traz atrações 

para crianças, jovens e 
adultos em Taubaté

tadas. Rodeada sempre do 
trio Visconde de Sabugo-
sa, Narizinho e Pedrinho, 
ela vai narrando as “es-
tórias” e assim divertin-
do aos seus leitores. As 
atrações infantis estarão 
sendo realizadas no Sítio 
do Picapau Amarelo (Mu-
seu Histórico, Folclórico e 
Pedagógico Mon-
teiro Lobato).
Além disso, uma extensa e 
diversificada programação 
cultural será desenvolvi-
da no Taubaté Shopping e 
um musical com a Turma 
do Sítio do Picapau Ama-
relo, licenciado pela Rede 
Globo, acontece no Via 
Vale Garden Shopping.
Histórico da Semana – 
A Semana Monteiro Lobato 
foi criada quatro anos após 
a morte do escritor, pelo 
jornalista Oswaldo Bar-

bosa Guisard, Prof. Gentil 
de Camargo e Cesídio Am-
brogi, todos amigos pesso-
ais de Monteiro Lobato.
Tinham como objeti-
vo preservar a memória 
do filho ilustre, e movi-
mentar o município e o 
Brasil com suas obras, 
sendo assim uma Fei-
ra Literária Lobatiana.
Embora na primeira 
Semana Monteiro Loba-
to tenham comparecido 
apenas 20 pessoas, além 
da Comissão Organizado-
ra, hoje, após os 63 anos 
de sua existência, parti-
cipam cerca de 10.000 
pessoas apenas no Museu 
Monteiro Lobato, sem a 
contagem de outros pontos 
turísticos do município.
A Semana inicia-se sem-
pre na data de nascimento 
do escritor, dia 18 de abril.

De 18 a 24 de abril acon-
tece em Taubaté a 64ª 
Semana Monteiro Lo-
bato, que este ano vai 
apresentar atrações não 
só no Sítio do Picapau 
Amarelo, mas também 
nos shoppings da cidade.
A abertura oficial 
acontecerá no Teatro Me-
trópole, no dia 18, às 20h, 
onde acontecerá o show 
“Cantautores de Ilhonas 
10 anos” e uma doação 
de quatro obras origi-
nais de Monteiro Lobato, 
que será realizada pelo 
escritor José Carlos Sebe.
Este ano a obra de 
Monteiro Lobato a ser 
explorada é “Memó-
rias da Emília”, pu-
blicada em 1936, na 
qual a boneca falante 
faz sua auto-biografia, mas 
claro, com histórias inven-
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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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. 
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das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
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REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
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SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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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.

EXPEDIENTE

Curiosidades

Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade 
e sim uma variação moderada de depressão conhecida como distimia que pode ser 
desencadeada tanto na infância como na vida adulta por fatores genéticos ou adventos 
traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos.
***
A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comércio de peles 
diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos estilistas, atualmente, não 
emprega peles em suas criações e há modelos profissionais que não aceitam atuar em 
desfiles onde estejam exibidas roupas feitas ou ornamentadas com peles. Assim mes-
mo, os negócios desta área ainda movimentam milhões de dólares, significando os 
sacrifícios de animais.
***
O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história humana diz res-
peito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na Etiópia, foram encontrados 
exemplares fabricados, seguramente, há mais de dois milhões e quinhentos mil anos. 
Mas o comércio de artefatos de pedra é mais recente. Estima-se em vinte e oito mil 
anos a idade dos indícios da compra e venda de âmbar na Europa.
***
O hábito de fumar foi adquirido dos índios norte-americanos pelos colonizadores in-
gleses. Ele foi levado à Inglaterra por Walter Raleigh e dali se difundiu pela Europa. 
Conta-se que um criado, ao ver Raleigh soltando fumaça pela boca e pelo nariz, jogou-
lhe uma jarra de cerveja, pois pensou que ele estivesse pegando fogo.

Humor

O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha sido 
indicada por um dos diretores da empresa como sendo uma prendada. Ao encontrar 
a moça, ele ficou assustado. Era uma loira estonteante, siliconada, corpo escultural, 
olhos verdes, bronzeada, ou seja, toda prendada. Refeito do susto e começando a dar 
as instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é fatura e o que é duplicata. Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde: 
- Mais claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma perna e 
duplicata é quando a gente quebra as duas...
***
Depois do bebê nascer, o pai aflito, foi falar com o obstetra:
- Doutor, estou muito preocupado porque a minha filha nasceu com cabelos ruivos. 
Não pode ser minha filha, doutor!
E o doutor responde: 
- Que paranóia! Mesmo que você e a sua mulher tenham cabelos pretos, podem ter 
cabelos ruivos nos genes da família!
E o pai insiste:
- Não é possível, as nossas famílias só tem cabelos pretos há várias gerações!
Diz o doutor: 
- Bem! Tenho que perguntar: Com que freqüência o senhor e sua mulher praticaram 
sexo?
E o homem envergonhado, responde: 
- Bem, este ano tenho trabalhado muito. Só fizemos amor uma ou duas vezes nos úl-
timos meses.
E o médico conclui: 
- Então ta aí... É ferrugem!

Mensagens

Sete belas lógicas

1 – Faça as pazes com seu passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo... Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros... Você não tem idéia de como as outras 
foram talhadas.
6 – Pare de muito pensar... Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. Por isso, 
conhecemos de cor as virtudes que englobam a bondade, como: compaixão, gene-
rosidade, solidariedade, tolerância e paciência, porém, nem todos sabem usar essas 
qualidades na dose certa. Há uma grande diferença entre ser bom ou ser ingênuo e, é 
muito importante que essa diferença seja estabelecida. Primeiro, lembre-se de que a 
boa ação não pode prejudicar quem a pratica. Segundo, o ato não pode tirar do outro a 
responsabilidade de si mesmo.
***
Não percas a tua fé as sombras do mundo. Ainda que os seus pés estejam sangrando, 
siga em frente, erguendo-os por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e batalhe. Esfor-
ça-te no bem e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na Terra, mas o que 
vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perde-
ram a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação 
da fé e prosseguir vivendo. Eleve teu olhar e caminhe. Lute e sirva. Aprenda e adianta-
te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe e 
te atormente o ideal aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te 
esqueças, porém, de manhã será um outro dia.

Pensamentos, provérbios e citações

Uma boa palestra deve esgotar o tema e não os ouvintes.

As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.

A alma move todas as matérias do mundo.

É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.

Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final.

MISCELÂNEA Pesquisadores de 
Minas Gerais estudam  

morcegos do  
Trabiju em Pinda

As diferentes espécies de 
morcegos encontradas 
na Serra da Mantiqueira, 
mais precisamente no Par-
que Natural Municipal do 
Trabiju, em Pindamonhan-
gaba, são material de estu-
do de três biólogos pesqui-
sadores de Minas Gerais.
Rafael de Souza Laurindo, 
doutorando da Universida-
de Federal de Lavras; Ma-
theus Mancini, mestrando 
da mesma universidade; 
e Vitor Ferreira Souza, 
mestrando da Universi-
dade Federal de Alfenas, 
estiveram acampados no 
Parque já em duas ocasi-
ões: em outubro de 2015 e 
em março de 2016, e de-
verão retornar outras seis 
ou sete vezes. A intenção 
é estudar as espécies de 
morcegos existentes no lo-
cal em variadas épocas do 
ano, sob diferentes condi-
ções climáticas. São três 
projetos: sobre a dieta; a 
infestação de ectopara-
sitas; e o papel que exer-
cem no ambiente, como 
polinizador, por exemplo.
Outras cidades
Além de Pindamonhan-
gaba, o estudo, que de-
verá durar em torno 
de dois anos, também 
abrange outras áreas e 

altitudes da Serra da Man-
tiqueira, nos municípios de 
Santo Antonio do Pinhal, 
Campos do Jordão (divi-
sa com Venceslau Brás) e 
Piquete, sempre em uni-
dades de conservação.
A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de 
Meio Ambiente, recep-
cionou os pesquisadores 
e está sempre recebendo 
universidades, institu-
tos e pesquisadores que 
pretendem estudar a di-
versidade ambiental 
do Parque do Trabiju.
Ao final do trabalho, os 
pesquisadores se compro-
meteram a entregar para as 
Prefeituras uma lista com 
as espécies que ocorrem em 
cada local e seus hábitos.
Pesquisa na mata
Para realizar a pesquisa, 
os biólogos implantam 
redes em locais estra-
tégicos dentro da mata 
e, durante a noite anali-
sam os morcegos cap-
turados. Após a realiza-
ção do estudo, realizam 
a marcação e os animais 
são soltos novamente.
“Com esse trabalho, es-
tamos estudando os im-
pactos nas unidades de 
conservação, entendendo 

como os morcegos traba-
lham e, através da dieta, 
observamos se os frutos 
que comem são diferen-
tes dependendo da região, 
além de verificarmos a taxa 
de parasitas existentes. E 
assim, conseguimos enten-
der um pouco mais sobre 
a ecologia desse grupo”, 
explicou Rafael Laurindo, 
lembrando que atualmente 
há poucos estudos sobre os 
morcegos da Mantiqueira.
Morcegos estudados
Nessa última visita a Pin-
damonhangaba, os bió-
logos estudaram, em três 
noites, 60 indivíduos, 
de 13 espécies diferentes, 
que pertencem a duas famí-
lias de morcegos Phyllos-
tomidae e Vespertilioni-
dae. Foram capturados 
morcegos de quatro dife-
rentes guildas alimentares: 
frugívoros, nectarívoros, 
insetívoros e onívoros. 
Não foi capturada ne-
nhuma das três espé-
cies de morcegos he-
matófagos existentes.
Na visita realizada 
em outubro do ano pas-
sado, até mesmo um 
morcego ameaçado de 
extinção foi encontra-
do no Parque do Trabiju, 
da espécie Myotis ruber. 
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Parabéns Caraguá  
pelos seus 159 anos

Parabéns Cunha  
pelos seus 158 anos 

Os primeiros sinais de po-
voamento surgiram após 
1534, quando o rei Dom 
João III de Portugal divi-
diu o Brasil em 15 Capi-
tanias Hereditárias e as 
entregou em regime de 
hereditariedade a nobres, 
militares e navegadores 
ligados à da Corte. O ob-
jetivo do reino português 
era facilitar a administra-
ção e acelerar a coloniza-
ção das recém-ocupadas 
terras brasileiras. Foi cria-
da então a Capitania de 
Santo Amaro, que se esten-
dia da foz do Rio Juqueri-
querê, em Caraguatatuba, 
até Bertioga. Esta porção 
de terra foi entregue ao 
navegador Pero Lopes de 
Sousa, um nobre portu-
guês de destaque na época.
Se considera que a fun-
dação formal de Caragua-

A primeira incursão do ho-
mem branco na região de 
que se tem notícia ocorreu 
em 1597, quando partiu do 
Rio do Janeiro uma expe-
dição chefiada por Martim 
Correia de Sá. A expedi-
ção, de cerca de 700 por-
tugueses e dois mil índios, 
desembarcou em Paraty e 
galgou a Serra do Mar pela 
antiga Trilha dos Guaianás 
para combater os índios 
Tamoios, que estavam uni-
dos com os franceses na 
luta contra os portugueses.
A Estância Climática de 
Cunha tem suas origens 
por volta de 1695. Nessa 
época, muitos aventurei-
ros subiam a serra pela 
trilha dos Guaianás com 
destino ao Sertão de Mi-
nas Gerais, atraídos pela 
notícia de que havia ouro 
e pedras preciosas na-
quela região. Com isso, 
Cunha, que era conhecida 
como “Boca do Sertão”, 
tornou-se parada obriga-
tória para descanso e rea-
bastecimento das tropas.
Já em 1730, os viajantes 
que se fixaram na região 
construíram um povoa-
do onde a família portu-
guesa Falcão ergueu uma 
capela chamada Sagrada 
Família. Devido à contri-
buição desta família para 
o povoado, durante muito 
tempo a cidade foi chama-

tatuba foi no século 17, 
por meio da concessão de 
Sesmarias um instituto ju-
rídico criado pelo Império 
de Portugal para distribui-
ção de terras a particula-
res para a produção de 
alimentos. Nos primeiros 
anos de 1600 o capitão-
mor Gaspar Conqueiro 
doou a Miguel Gonçalves 
Borba e Domingos Jorge a 
porção de terra localizada 
na bacia do Rio Juqueri-
querê. Foi exatamente na-
quele ponto que a cidade 
começou a nascer entre 
1664 e1665 que surgiram 
sinais de povoamento, 
com a construção dos pri-
meiros prédios, como a pe-
quena igreja de Santo An-
tônio, santo padroeiro da 
cidade de Caraguatatuba.
Mas o pequeno po-
voado foi assolado 

da de Freguesia do Falcão.
No início do século XVIII, 
a grande movimentação 
de tropas pelo local atraiu 
bandidos e saqueadores. 
Muito ouro que vinha de 
Minais Gerais para em-
barcar em Paraty, rumo 
a Portugal, foi desviado. 
Devido à necessidade de 
se criar um posto para 
vigiar o local, surgiu a 
Barreira do Taboão, loca-
lizada entre a Freguesia 
do Falcão e Paraty. Com 
o declínio do ciclo do 
ouro, muitos desbravado-
res acabaram ficando na 
região atraídos pelo clima 
e pela fertilidade do solo. 
Essa intensa movimen-
tação gerou um rápido 
desenvolvimento local.
Em 15 de setembro de 
1785 o povoado é eleva-
do à vila, com o nome de 
Vila de Nossa Senhora da 
Conceição de Cunha, em 
homenagem ao capitão ge-
neral Francisco da Cunha 
Menezes, governador da 
Província de São Paulo. 
Nesse período as antigas 
trilhas foram calçadas e 
ampliadas para que as tro-
pas pudessem transportar 
a maior riqueza do século 
XIX, o café. A autonomia 
política veio em 1858, 
ano em que foi elevada à 
categoria de cidade, e em 
1883 tornou-se comarca. 

p o r 
diversos surtos, entre eles 
o mais mortífero ocorreu 
em 1693. A varíola, co-
nhecida na época por “Be-
xigas”, dizimou boa parte 
da população. Os sobre-
viventes fugiram para as 
vilas próximas,Ubatuba e 
São Sebastião. A doença 
fez o crescimento retornar 
à estaca zero, o que atra-
sou o desenvolvimento do 
povoado em alguns anos. 
Após a grande mortandade, 
o local passou a ser chama-
do de “Vila que desertou”.
O novo povoado foi eleva-
do à condição de Vila de 
Santo Antônio de Caragua-
tatuba em 27 de setembro 
de 1770, a pedido de Dom 
Luiz Antônio de Souza 
Botelho Morgado de Ma-
teus, o então capitão geral 
da Capitania de São Paulo.

Logo a seguir em 1888, 
com a libertação dos es-
cravos, veio o declínio 
do ouro negro na região.
Em 1932, Cunha foi palco 
de batalha na Revolução 
Constitucionalista, quan-
do um batalhão da mari-
nha composto de 400 pra-
ças subiu a Serra do Mar 
com a intenção de chegar 
a São Paulo pelo Vale do 
Paraíba. Os combates no 
município duraram três 
meses e nesse período a 
cidade conheceu seu herói 
e mártir, o lavrador Pau-
lo Virgínio, que foi morto 
por não revelar a posição 
das tropas paulistas. Em 
homenagem a esse ilustre 
cidadão, foi construído um 
monumento às margens 
da estrada Cunha-Paraty.
Em 1945 a prefeitura en-
trou com pedido de trans-
formação do município 
em Estância Climática e 
no dia 28 de outubro de 
1948 foi promulgada pelo 
governador de São Pau-
lo a lei nº. 182, conver-
tendo a cidade de Cunha 
em Estância Climática. 
Em 1993, Cunha assumiu 
sua identidade turística e, 
através do seu Conselho 
de Desenvolvimento, re-
alizou sua primeira Tem-
porada de Inverno, com 
calendário de eventos e ro-
teiro das atrações turísticas.
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Desembargador aborda  
condutas vedadas em 

ano eleitoral em  
Taubaté

O Centro de Estudos da 
Secretaria dos Negócios 
Jurídicos de Taubaté pro-
moveu nesta sexta-feira 
(15 de abril) uma capaci-
tação com o tema “Con-
dutas Vedadas em Ano 
Eleitoral”, destinada aos 
servidores municipais.
O curso foi ministrado 
pelo desembargador do 

Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo, Paulo 
Sérgio Brant de Carvalho 
Galizia, que é desembar-
gador suplente do Tribu-
nal Regional Eleitoral, a 
cerca de 100 pessoas no 
salão nobre da Faculda-
de de Medicina da Unitau 
(Universidade de Tauba-
té). Galizia também é 

professor da universidade.
O Centro de Estudos foi 
criado em 2013 e bus-
ca promover o aperfei-
çoamento dos servido-
res municipais, por meio 
da apropriação do co-
nhecimento e aplicação 
dos princípios cons-
titucionais da admi-
nistração pública.

Manutenção em estradas  
rurais beneficia acesso e  
condições de tráfego em 

Pinda

A manutenção das diversas 
estradas rurais do municí-
pio é realizada ininterrup-
tamente, visando oferecer 
melhores condições de 
tráfego e acesso tanto para 
escoamento da produção 
agrícola quanto para os 
turistas que freqüentam a 
região rural do município.
A Secretaria de Obras 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba conta com 

uma equipe especialmen-
te destacada para os ser-
viços nas estradas rurais.
Na última semana, a equi-
pe fez a manutenção da 
Estrada Municipal Wilson 
Monteiro, que dá acesso, 
entre outras propriedades, 
ao Sítio Algodão Doce, 
destaque em caprinocul-
tura e produção de deriva-
dos do leite de cabra, que 
recebe milhares de turis-

tas anualmente. Também 
foi realizada a manuten-
ção de trecho da Estrada 
Municipal do Róla, ambas 
na região da Cruz Pequena.
Os serviços englobam 
aterro de trechos desgas-
tados pela ação das chu-
vas, colocação de pedre-
gulho quando necessário e 
limpeza da vegeta-
ção no entorno, en-
tre outras melhorias. 

Agricultura orienta para  
vacinação de bovinos  

contra a raiva em Pinda
O Estado de São Pau-
lo não possui a obriga-
toriedade de vacinação 
antirrábica de bovinos e 
bubalinos. Contudo, al-
guns casos estão sendo 
detectados na região e, 
por isso, o Departamento 
de Agricultura da Prefei-
tura orienta os pecuaristas 
que vacinem seus animais.
A raiva é transmitida pela 
mordedura de morcegos 
hematófagos, existentes 
nesta região que se carac-
teriza como habitat ideal 
devido à proximidade com 
as serras da Mantiqueira e 
da Quebra-Cangalha, entre 
outras, além da existência 
de cavernas. A raiva é fatal.
No município, há al-
guns casos confirma-
dos pela Defesa Agro-
pecuária do Estado e 

outros que apresentam 
sintomas semelhantes, por 
isso, o Departamento de 
Agricultura da Prefeitu-
ra está contando com as 
equipes especializadas do 
Estado, como reforço na 
captura de morcegos he-
matófagos. Oito equipes 
de várias regiões de São 
Paulo já estiveram presen-
tes na cidade de 15 a 19 de 
fevereiro e estarão nova-
mente em Pindamonhan-
gaba de 25 a 29 de abril.
Como não é obrigató-
ria, a vacinação deve ser 
realizada pelos proprie-
tários. Está disponível 
para compra em lojas de 
produtos agropecuários e 
cooperativas, sain-
do a dose da 
vacina a menos de R$0,40 
por animal. “É um in-

vestimento que vale a 
pena”, disse o diretor de 
Agricultura da Prefeitu-
ra. “Em caso de perda de 
animal de corte, o pre-
juízo é de mais de R$2 
mil por animal e, e, caso 
de perda de vaca leiteira, 
mais de R$3 mil”, contou.
A vacinação contra a rai-
va em bovinos e bubali-
nos deixou de ser obri-
gatória na regional de 
Pindamonhangaba em 
2008, quando a Secretaria de 
Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São 
Paulo verificou a redu-
ção de casos na região. 
Na época, os pecuaristas de 
Pinda, Mogi das Cruzes e 
Guaratinguetá eram os 
únicos no estado que ainda 
tinham que vacinar obriga-
toriamente seus animais. 

População pode participar 
de Oficinas de Circo

e Teatro em Pinda

Pindamonhangaba está 
com inscrições abertas para 
Oficinas de Circo e Teatro, 
do CEU das Artes, no Vale 
das Acácias. A realização 
das oficinas é um proje-
to da Prefeitura através 
do Departamento de Cul-
tura e do CEU das Artes.
A organização disponi-
bilizou 25 vagas para 
cada turma. As aulas de 
teatro serão às segundas e 
quartas-feiras, das 14h às 
17h, e a idade mínima para 
participar é de 12 anos. 
As vagas para essa ofici-
na já estão preenchidas, 
mas os interessados ainda 

podem se inscrever para 
abertura de uma nova turma.
A oficina de Circo 
está com duas turmas 
abertas. Para os interessa-
dos em participar, a idade 
mínima é de seis anos. 
As aulas serão às terças e 
quintas-feiras, das 9h às 
12h e das 13 às 16 horas.
O objetivo das oficinas 
é promover a cultura 
como direito de cada um 
através do cultivo das 
produções, das expres-
sões, e possibilitar que as 
pessoas possam desfrutar 
das diversas linguagens 
culturais, além 

de possibilitar a 
formação de sujeitos so-
ciais atuantes na constru-
ção de uma sociedade mais 
justa e solidária de pleno 
exercício da cidadania.
As oficinas terão dura-
ção de seis meses. Ao 
término, os alunos vão 
participar de uma apresen-
tação na I Semana Cultural 
da Criança, prevista 
para outubro no 
CEU das Artes.
Os interessados em se ins-
crever devem comparecer 
ao CEU das Artes, locali-
zado na Av. das Orquíde-
as, 355, Vale das Acácias. 

Saúde da Família de  
Ubatuba dobra equipe e  

realiza mais de mil  
atendimentos por mês

Interessados em participar 
do processo seletivo da 
FundArt que vai contra-
tar assistentes de ensino 
e produção para a oficina 
de Dança – Balé Clássi-
co já podem se inscrever.
Candidatos e candida-
tas devem preencher a 
ficha, disponível no site 
da instituição, e entre-
gar os documentos re-
queridos no edital até 
sexta-feira, 15 de abril.
Se necessário, é possível 
retirar uma cópia do edi-
tal na sede administrati-

va da Fundação, locali-
zada na Praça Nóbrega, 
54 – Centro, mediante 
pagamento de R$10,00.
A audição está prevista 
para o dia 19 de abril, das 
9 h às 13 horas, e os can-
didatos serão avaliados 
pela Comissão de Avalia-
ção do Processo Seletivo 
por de meio de apresen-
tação de uma aula técnica 
de dança clássica;  trechos 
de variação de repertório 
(Método Agripina Vaga-
nova), e improvisação.
Para obter mais in-

formações, entre em 
contato pelo telefo-
ne (0xx12) 3833-7000.
A O f i c i n a
A Oficina de Dança – Balé 
da FundArt é uma oficina 
cultural do Programa de 
Oficinas Culturais Arte 
Para Todos, e atende mais 
de 290 arte-educandos que 
frequentam as aulas de 
acordo com a faixa etária e 
os níveis de aprendizagem. 
Em 2016, ela completa 
20 anos e, atualmente, é 
coordenado pela profes-
sora Alessandra Penha.

Festival reúne idosos e  
proporciona de atividades  
esportivas a baile temático

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, realizou 
neste sábado, 16 de abril, 
o 2º Festi (Festival da Ter-
ceira Idade) no Centro de 
Convivência da Vila Marli.
O festival, que foi gra-
tuito, proporcionou ati-
vidades esportivas, re-
creativas, festivas, stand 
da saúde e oficinas te-
máticas com aulas aber-
tas aos idosos da cidade.
Para finalizar o 

evento, os participantes pu-
deram curtir um baile temá-
tico no Clube Associação.
Lembrando que as 
inscrições para o programa 
Vida Ativa estão abertas. 
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3624-8740 ou 
pelo site: taubate.sp.gov.br.
Vida Ativa
O Vida Ativa atende o 
público adulto e idoso. 
Oferece atividades físi-
cas, esportivas e culturais 
sob orientação de profis-

sionais da área da saúde 
com objetivo de promover 
e maximizar o bem estar e a 
qualidade de vida dos par-
ticipantes. As atividades 
desenvolvidas são: Bocha, 
Ginástica, Alongamento, 
Vôlei Adaptado, Jogos 
de Mesa, Dança e Mo-
dalidades Esportivas. 
Tudo isso é desenvol-
vido em quadras es-
portivas municipais, 
centros comunitários e 
associações de moradores.


