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A GAzetA dos Municípios

Funvic Taubaté está
na final da Superliga 

Masculina

CMT aprova primeira
etapa do Plano Municipal
de Turismo em Ubatuba

Departamento de
Habitação de Taubaté 

muda de endereço

Pelo quarto jogo da série 
melhor de cinco da semi-
final da Superliga Mascu-
lina, a Funvic Taubaté foi 
até São Caetano, na noite 
desta quinta-feira (27 de 
abril), buscar uma vaga 
na final da competição. 
Como a parcial estava 2 
a 1 para os Taubateanos, 
uma vitória colocaria o 
time pela primeira vez na 
final do torneio. Com par-
ciais 25/17, 25/19, 22/25 e 
25/22, o time do Vale do 
Paraíba venceu o jogo e 
conquistou a vaga.
Com o objetivo de con-
quistar a classificação e 
eliminar o quinto jogo, 
o técnico Cezar Douglas 
colocou em quadra Lu-
cas Lóh, Lucarelli, Rapa, 
Wallace, Otávio, Japa e 
Mário Junior. Em um set 
que durou 23 minutos, a 
Funvic Taubaté começou a 
partida muito concentrada 

Na última reunião ordi-
nária do Conselho Mu-
nicipal de Turismo CMT 
de Ubatuba, realizada na 
quarta-feira, 26, a empre-
sa Urbatec fez uma apre-
sentação do inventário da 
oferta turística da cidade, 
em que foram levantados 
os estabelecimentos que  
compõem a rede hoteleira 
e gastronômica do municí-
pio, além dos serviços de 
entretenimento, atrativos 
ambientais, culturais e re-
ligiosos – documento que 
foi aprovado com as devi-
das  considerações feitas 
pelo Conselho.
O PDITS – Plano de De-
senvolvimento Integrado 
do Turismo Sustentável 
é uma solicitação do Go-
verno do Estado através 
da Lei Complementar nº 
1261/15, que estabele-
ce condições e requisitos 
para a classificação de es-
tâncias e de municípios de 
interesse turístico a fim de 

A partir da próxima quar-
ta-feira, dia 10 de maio, 
o Departamento de Ha-
bitação da Prefeitura de 
Taubaté passa a atender no 
piso térreo do prédio do 
relógio da CTI, que fica na 
Praça Félix Guisard, nº 11, 
Centro.

e fechou o set em 25 a 17.
A segunda parcial foi 
mais equilibrada. As 
equipes se alternaram 
na frente do marcador 
e forçaram mais os sa-
ques. Mais consistente, o  
Taubaté conseguiu abrir 
uma boa vantagem e fe-
chou o set em 25 a 19.
O terceiro set era decisivo. 
O Sesi SP precisava vencer 
para continuar vivo na bri-
ga por uma vaga na final. 
Já o time do Vale do Para-
íba queria fechar o jogo e 
se garantir na decisão. A 
disputa era tão grande que 
a Funvic Taubaté começou 
a parcial levando cartão 
amarelo.  Com o apoio da 
torcida, o Sesi cresceu e 
fechou o set em 25/22.
A equipe da casa começou 
melhor a quarta parcial. 
O bloqueio e os saques 
começaram a fazer a di-
ferença no jogo e o Sesi 

que possam receber os re-
cursos do fundo de melho-
rias das estâncias.
Uma das exigências da 
nova lei é que as estâncias 
utilizem 15% dos recursos 
em serviços de promoção, 
capacitação e divulgação 
das cidades, sendo essa 
uma iniciativa pioneira.
O plano teve início em 
setembro de 2016. Nessa 
nova gestão, está sendo 
acompanhado e discutido 
com o secretário de Tu-
rismo, Luiz Bischof, que 
deu a empresa até dia 29 
de abril para a entrega da 
primeira etapa, solicitan-
do uma nova dinâmica 
nos trabalhos e ajustes no 
inventário, apontada pelo 
CMT no início de seus 
trabalhos de campo no go-
verno passado.
Na primeira reunião ordi-
nária do Conselho no fim 
de janeiro, o secretário 
solicitou a composição de 
um grupo de trabalho para 

A mudança irá facilitar e 
dar agilidade ao serviço, 
que vai funcionar ao lado 
do setor de Cadastro Úni-
co.
O horário de atendimento 
será o mesmo, das 8h às 
16h, de segunda a sexta-
feira (sem interrupção no 

foi abrindo vantagem. A 
Funvic Taubaté conseguiu 
igualar o marcador e na 
reta final do set passou a 
frente, fechando a parcial 
em 25 a 22 e o jogo em 
três sets a um.
“Essa partida indepen-
dente de quanto fosse 
era importante que a vi-
tória fosse nossa. Esse 
três a um foi muito bem 
vindo. É a primeira  
final do Taubaté. Agora 
vamos trabalhar bastante 
para fazer uma bela parti-
da contra o Sada Cruzeiro. 
Sabemos da capacidade do 
time deles, mas também 
temos o nosso potencial e 
espero que seja um belo 
jogo”, falou o ponteiro 
Lucarelli.
A decisão da Superliga 
está marcada para o dia 
07 de maio, domingo, em 
Belo Horizonte, contra o 
Sada Cruzeiro.

acompanhar o inventário 
turístico. A próxima etapa 
do plano consiste na reali-
zação de três oficinas com 
a população no final de 
maio, que serão realizadas 
na Picinguaba, Maranduba 
e Centro, tendo suas datas, 
horários e locais publica-
das na próxima semana.
O resultado irá compor 
o diagnóstico de Ubatu-
ba quanto a sua oferta de 
serviços e norteará os in-
vestimentos municipais no 
turismo da cidade.
“Parabéns ao prefeito Sato 
que nos motivou na reali-
zação desse trabalho sério 
para Ubatuba e ao apoio e 
seriedade que o Conselho 
Municipal de Turismo teve 
ao acompanhar as etapas 
do inventário, discutin-
do com responsabilidade 
frente aos caminhos que 
Ubatuba precisa alcançar 
para seu desenvolvimento 
turístico”, concluiu Bis-
chof.

horário de almoço).
O Departamento terá o 
serviço interrompido nos 
dias 4, 5, 8 e 9 de maio  
(quinta, sexta, segunda e 
terça-feira),  por conta da 
mudança do sistema de 
informática e organização 
do espaço.

Caçapava realiza
primeiro Encontro

Municipal de Proteção 
à Criança e ao
Adolescente

A população de Caçapava 
está convidada a partici-
par do Primeiro Encontro 
Municipal de Proteção a 
Criança e ao Adolescen-
te, que será realizado no 
próximo dia 5 de maio, às 
13h30, no Clube Recreati-
vo Jequitibá. 
O evento, que é promo-
vido pelo Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCA), tem como ob-
jetivo implementar a Rede 
de Proteção à Criança e 
ao Adolescente, instituí-

da pela Lei Municipal nº 
5.460, de 19 de dezembro 
de 2016. No encontro, den-
tre outras atividades, serão 
apresentadas a Coorde-
nação Municipal da Rede 
de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e a palestra 
“O desafio do trabalho em 
rede”, que será ministrada 
pela Professora Doutora 
Angela Mendonça, asses-
sora técnica do Centro de 
Apoio Operacional das 
Promotorias da Criança e 
do Adolescente, do Minis-
tério Público Estadual do 

Paraná.
Também será lançada a 
Campanha “Eu protejo 
nossas crianças e adoles-
centes!”, que tem o intuito 
de estabelecer o compro-
misso de todos com a pro-
teção integral das crianças 
e adolescentes.
Sua participação é de ex-
trema importância para 
ajudar o CMDCA na ga-
rantia e aprimoramento 
dos direitos das crianças e 
dos adolescentes no muni-
cípio de Caçapava. Com-
pareça! 
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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.
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Raízes Sertanejas – Participação 
de Chico Teixeira e Sérgio Reis

em Santo Antônio do Pinhal

Prefeitura de Santo Antô-
nio do Pinhal, PROAC SP 
(Incentivo à cultura do es-
tado de São Paulo) e Tem-
pero Cultural, apresentam:
“RAÍZES SERTANEJAS” 
– COM PARTICIPAÇÃO 
DE CHICO TEIXEIRA E 
SÉRGIO REIS.
O show ‘Raízes Sertane-
jas’, com Chico Teixeira 
acompanhado por banda 
e com participação espe-
cial de Sérgio Reis, será 
realizado no Auditório 
Municipal do Centro Edu-
cacional Integrado (CEI) 
Professora Silvana da Sil-
va e Souza, localizado à 
Rua Sebastião Marcon-
des da Silva, 89, Centro 
– Santo Antônio do Pinhal 
(SP), dia 28 de maio, às 
18h. O projeto é realizado 
por meio da Lei de Incen-
tivo Fiscal ProAC (Pro-
grama de Ação Cultural).  
A apresentação na cidade 
conta com a participação 
do cantor, compositor e 
violinista de Folk Tuia Le-
oncini, que possuí em sua 
discografia 6 CD`s, sendo 
3 em carreira solo tendo 
um deles ganhado a versão 
em DVD.
Com a intenção de mostrar 
ao público grandes clássi-
cos musicais, que é prefe-
rência em várias partes do 
Brasil, os shows do proje-
to circulam pelo estado de 
São Paulo, promovendo 
um intercâmbio inédito 
entre a nova e a consagra-

da geração do sertanejo, 
ao proporcionar o encon-
tro entre o jovem e talen-
toso Chico Teixeira ( filho 
do consagrado Renato Tei-
xeira) com o conceituado 
Sérgio Reis.
De acordo com Chico Tei-
xeira, que assume a dire-
ção artística deste projeto, 
o público poderá apreciar 
canções autorais e relei-
turas de grandes clássi-
cos da música popular 
brasileira, entre elas ‘Eu 
apenas queria que você 
soubesse’ (Gonzaguinha), 
‘Canção da Meia Noite’ 
(Kleiton e Kledir), ‘Fi-
que com Deus no peito’ 
(Chico Teixeira e Rena-
to Teixeira), entre outras.  
“O repertório vem para 
homenagear algumas das 
minhas principais referên-
cias musicais, mas tenho 
certeza de que muitos vão 
se identificar também”, 
explica Chico Teixeira.
Já para as canções, que 
contam com a participação 
especial de Sérgio Reis, fi-
caram reservados clássicos 
como ‘Boiadeiro errante’ 
(Liu e Léo), ‘Trem do Pan-
tanal’ (Geraldo Roca/Pau-
lo Simões), ‘Menino da 
Porteira’ (Teddy Vieira).  
“A intenção é homenage-
ar este estilo musical tão 
popular em nosso país e 
promover um intercâm-
bio cultural entre a nova 
e a consagrada geração”, 
afirma Daniela Ribeiro di-

retora de comunicação, da 
Tempero Cultural.
O projeto “Raízes Serta-
nejas” já passou por cida-
des como Tatuí, Taubaté, 
Laranjal Paulista, Bauru, 
Campinas, Indaiatuba e 
São Paulo com sucesso de 
público e crítica. É viabi-
lizado pela Lei de Incen-
tivo Fiscal ProAC, com a 
aprovação da Secretaria da 
Cultura do Estado de São 
Paulo e produção assinada 
pela Tempero Cultural.
“Raízes Sertanejas” – Chi-
co Teixeira convida Sérgio 
Reis
Participação especial Tuia.
Data: 28/05/17
Horário: 18h
Local: Auditório Mu-
nicipal do Centro Edu-
cacional Integrado  
(CEI) Professora Silva-
na da Silva e Souza. Rua 
Sebastião Marcondes da 
Silva, 89, Centro – Santo 
Antônio do Pinhal / SP
Valor: R$20,00 inteira e 
R$10,00 meia
Classificação: Livre
Capacidade do Local: 283 
lugares
Projeto Viabilizado pela 
Lei de Incentivo Fiscal 
ProAC
Venda de ingressos: Bilhe-
teria do Local, a partir do dia  
10 de maio, as segundas, 
quartas e sextas, das 13h 
às 17h.
Os ingressos serão ven-
didos somente no dia do 
evento das 13h às 17h.
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Miscelânea
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 
têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de mama e os 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 mai caseiros e 
para de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás das fêmeas no cio, hábito 
que causa muitas mortes por atropelamento, sem sujeira no cio, a castrações põem 
fim no cio evitando que nessa faze, as fêmeas manchem a casa de sangue e acaba 
também com a barulheira dos gatos nos telhados, fim da gravidez psicológica, a 
produção de leite sem cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cadelas 
e gatas. A cirurgia é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máxi-
mo dez dias. Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas fêmeas têm 
a trompa, os ovários e o útero extraídos.

Humor

O garçom pergunta ao sujeito que entra no bar:
- O que o senhor toma?
- Eu? Eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédios para combater a minha dor 
nas costas e nos fins de semana, umas cervejinhas com meus amigos...
- Acho que o senhor não me entendeu. O que eu perguntei é o que o senhor gosta-
ria?
- Ah! Bom! Eu gostaria de ser rico, ter uma bela casa na praia e poder viajar mui-
to...
- O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber?
- Ah! Bom! Vamos ver... O que o senhor tem?
- Eu? Nada não... Eu só estou chateado porque o meu time perdeu novamente, o 
salário aqui é muito baixo e estou me sentindo muito sozinho...
***
Sabendo que o filho não era muito chegado a assuntos religiosos, a mãe estranha 
ao vê-lo ajoelhado, ao lado da cama de mãos postas e pergunta:
- O que você está fazendo, meu filho?
- Rezando para que o Rio Amazonas desemboque em Salvador, na Baia...
- Mas por quê?
- Porque foi isso que eu coloquei hoje como resposta na prova de Geografia.

Mensagens 

Você que é jovem, construa a sua felicidade em bases sólidas. A felicidade não 
depende dos outros a não ser de nós mesmos. Se alguém tentar desviá-lo do bom 
caminho, não aceite, siga em uma estrada sólida do bem, pois só assim conseguirás 
ser alguém e terás a alegria interior. Estude o mais que puder, ouça bons conselhos 
e os exemplos de seus pais, seja puro e sincero, humilde em teus atos e só assim 
construirás uma vida digna.
***
O “mais” acrescenta, o “mais” diminui. Diz um provérbio japonês que quando to-
dos estavam elogiando a cauda do pavão, os pássaros protestaram: Mas olhem para 
as patas dele! O invejoso é sempre aquele que estraga prazeres, que tem sempre um 
“mais” para diminuir o outro, como se o bem dos outros ferisse ou viesse a dimi-
nuir o seu. Quando a gente está com vontade de dizer um “mais”, é melhor pensar 
bem, por que estou querendo dar uma de diferente, de contraditório. Ter alguma 
vantagem ou é apenas para manifestar a minha pontinha de inveja ou de mal estar.
***
Não tenha medo de falhar. Você já falhou muitas vezes, embora possa até não se 
lembrar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você quase se afogou 
na primeira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocupe-se com as chances que 
você perde quando nem mesmo tenta fazer.
***
Ser chique mesmo é dar bom dia ao gari, cumprimentar o porteiro e conversar com 
o faxineiro, ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, ser chique é uma 
questão de educação e não é dinheiro, porque o jogo da vida é como jogar xadrez, 
que no final da partida o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.

Pensamentos, provérbios e citações

Esquecem-se a infidelidade, mas não as perdoam.
Crescemos cada vez que cumprimos uma obrigação.
Há heróis para o bem e para o mal.
Não se pode ser normal e estar vivo ao mesmo tempo.
O passado é uma lição para se melhorar, não para se reproduzir.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.
O mudo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sabido.
Os homens são sempre sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não sei se a vida está passando ou se está me atropelando.
Querem que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não esqueci, eu só não quero me lembrar.
Não julgue sem conhecer.

Governo Municipal de
Paraibuna realiza

desassoreamento do
córrego Lavapés para

ajudar a evitar alagamentos 
na Vila de Fátima

Os moradores da Vila de 
Fátima estão se sentindo 
mais aliviados, após os 
serviços de desassorea-
mento do córrego Lava-
pés, feitos pela Prefeitura 
de Paraibuna, por meio da 
Diretoria de Serviços Mu-
nicipais e Transportes.
    Segundo o Governo Mu-
nicipal, a ação teve como 
objetivo realizar a limpeza 
das margens, alargamen-
to e retirada de dejetos do 
fundo do córrego para evi-
tar possíveis inundações e 
cheias nessa região da Vila 
de Fátima, durante o pe-
ríodo de chuvas. Ao todo, 
foram retirados mais de 
1.000 caminhões de terra e 
lama do local.
     De acordo com a mo-
radora da Vila de Fátima, 
Maria Ester Teodoro, esse 
serviço foi uma grande 
conquista para os morado-
res. “Eu e minha família 
fomos vítimas de um for-
te alagamento, no início 

deste ano, e que encheu 
nossa casa de água e lama, 
fazendo a gente perder 
sofá, guarda-roupa, den-
tre outras coisas. Por isso, 
agora temos uma tranqui-
lidade maior, uma vez que 
o risco de inundações será 
mais difícil de acontecer”, 
acredita.
     Para Ester Teodoro, as 
melhorias feitas no cór-
rego foram essenciais. 
“Agradeço a Prefeitura 
por ter tido essa preocupa-
ção com os moradores e, 
principalmente, por buscar 
uma solução para esse pro-
blema que vinha se alas-
trando há anos. Acredito 
que o último desassorea-
mento no córrego foi feito 
ainda na gestão do ex-pre-
feito Luizinho”, declara.
     Para executar o tra-
balho de alargamen-
to e limpeza do córre-
go Lavapés, o Governo  
Municipal conseguiu uma 
importante parceria com o 

DAEE (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica - 
órgão gestor dos recursos 
hídricos do Estado de São 
Paulo, vinculado à Secreta-
ria Estadual de Saneamen-
to e Recursos Hídricos).  
O DAEE concedeu o 
empréstimo de uma Es-
cavadeira Hidráulica, a 
custo zero para o mu-
nicípio, isto gerou uma  
economia aos cofres 
públicos de mais de 
R$30.000,00, pois a pre-
feitura não precisou pagar 
pelo aluguel da máquina, 
avaliado em torno de 180 
reais a hora.
     O Governo Municipal 
conta com a colabora-
ção da população parai-
bunense para que todos 
ajudem a preservar o  
córrego Lavapés e denun-
ciem pessoas que jogam 
lixo no rio. As denúncias 
podem ser feitas pelo 
whatsapp da Prefeitura de 
Paraibuna: 9 8190-1845.


