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A GAzetA dos Municípios

Balé da Cidade abre 200
vagas para oficinas de dança 

em Taubaté

Prefeitura de Taubaté
recupera ferrovia do

Parque do Itaim

Implantação do Projeto 
OAB vai à escola

Taubaté supera meta na
Campanha de Vacinação contra 

Influenza

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté abre, de 
08 de junho a 31 de julho, 
inscrições para o preenchi-
mento de 200 vagas para 
oficinas de dança. O proje-
to é iniciativa do Balé da 
Cidade e atenderá crianças 
de 06 anos em diante, jo-
vens e idosos em oficinas 
que acontecerão no Centro 
Cultural Toninho Mendes, 
com início previsto no dia 
06 de agosto.
O objetivo das oficinas 
“Artistas do Futuro” é 
propiciar a formação téc-
nica em balé clássico para 
crianças de 06 a 12 anos 
de idade, regularmente 
matriculadas nas redes de 
ensino pública ou privada. 
Serão formadas quatro tur-
mas, com 25 alunos cada, 
com aulas às segundas e 
quartas-feiras ou às terças 

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté deu 
início ao processo de re-
cuperação da linha férrea 
que conduz o trenzinho 
Maria Fumaça, localiza-
do no Parque do Itaim em 
Taubaté.
A expectativa é de que os 
quase 4 quilômetros de 

A Ordem dos Advogados 
do Brasil confia na educa-
ção como um caminho para 
a defesa dos princípios do 
Estado Democrático de 
Direito. Com esse objetivo 
a OAB de Tremembé lan-
çou no dia 08 de junho o 
Projeto OAB vai à escola. 
Através de encontros peri-
ódicos a Comissão forma-
da por advogados voluntá-
rios, irá atuar nas escolas 
buscando contribuir com 
o trabalho que vem sendo 

Balanço da Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té indica que o município 
superou a meta estabele-
cida pelo Ministério da 
Saúde para a Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra Influenza e atin-
giu 90,79% de cobertura 
geral. Isto representa um 
total de 59.042 doses apli-
cadas até a tarde da última 
quarta-feira, dia 6 de ju-
nho. A meta estabelecida 
pelo ministério é de uma 
cobertura de 90% do pú-
blico alvo. Em relação aos 
grupos específicos, crian-
ças, gestantes e professo-
res precisam  comparecer 

e quintas-feiras, nos perí-
odos da manhã e da tarde.
Outras cinco turmas serão 
formadas, com 20 vagas 
cada: balé jovem para ado-
lescentes de 12 a 18 anos, 
com aulas às segundas e 
quartas-feiras, das 19h às 
20h30; balé para rapazes 
níveis iniciante e inter-
mediário para jovens com 
mais de 18 anos, com au-
las às quartas-feiras das 
19h30 às 20h30; balé adul-
to Iniciante para iniciação 
de ambos os sexos a partir 
de 18 anos, com aulas às 
quintas-feiras das 18h30 
às 19h30 e balé adulto in-
termediário, para moças 
e rapazes maiores de 18 
anos com aulas às quintas-
feiras das 19h30 às 20h30. 
Além de aulas de alonga-
mento para terceira idade, 
às terças-feiras das 17h30 

percurso sejam recupera-
dos em um prazo de dois 
meses para que o trem, 
que já foi revitalizado e 
transporta dois vagões, 
possa levar os visitantes 
por um passeio permeado 
por cultura, atrações e be-
las paisagens.
A recuperação da linha 

realizado na Educação do 
nosso Município. Serão 
abordados com os alunos 
temas de grande relevân-
cia em seu cotidiano.
Durante solenidade reali-
zada na Câmara Municipal 
de Tremembé, foram em-
possados os membros da 
Comissão OAB vai à es-
cola da Subseção de Tre-
membé: Dra. Maria das 
Graças Gomes Nogueira, 
Dra. Daiara Luiza Pereira 
de Assis, Dra. Andressa 

às unidades de saúde para 
vacinação e melhoria de 
suas respectivas cobertu-
ras. A campanha foi pror-
rogada e está prevista para 
ser encerrada no dia 15 de 
junho. A população pode 
encontrar doses da vacina 
disponíveis em 21 postos 
de segunda a sexta-feira e 
em mais 11 unidades que 
funcionam em dias especí-
ficos.
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.
– Público alvo – 65.029 
pessoas

às 18h30.
Os interessados no preen-
chimento das vagas devem 
comparecer ao Centro 
Cultural Toninho Men-
des, com documentos de 
identificação com foto e 
comprovante de endereço. 
Caso o aluno seja menor 
de idade, é obrigatória a 
apresentação de documen-
to pessoal do responsável.
O Balé da Cidade de 
Taubaté trabalha a dança 
como instrumento da edu-
cação e da cultura, contri-
buindo para a formação 
cidadã, oferecendo espe-
táculos com qualidade e 
regularidade para a popu-
lação.
O Centro Cultural Toninho 
Mendes se localiza à Pra-
ça Coronel Vitoriano, nº 1, 
Centro. Mais informações 
pelo 3621-6040.

férrea exige um investi-
mento de R$300 mil com 
recursos próprios da ad-
ministração municipal.  O 
passeio de Maria Fumaça 
foi desativado em 2013, 
quando uma cheia do rio 
Itaim comprometeu a es-
trutura da linha férrea, dei-
xando-a submersa.

Couto Padilha, Dra Cynira 
Datrino Andrade Bonito, 
Dra. Lygia Maria Marques 
Frazão e Dra. Sônia Regi-
na Lemos de Almeida.     
A Diretoria da OAB agra-
deceu ao final pelo apoio e 
participação dos Diretores 
Marcelo Teixeira Martins, 
Escola Emília de Moura 
Marcondes e Diretora Car-
la Ribeiro Andrade Lima, 
Escola Maria Dulce Davi 
Paiva, e a vereadora Pro-
fessora Adriana Almeida.  

– Doses aplicadas: 59.042
– cobertura: 90,79%
Crianças: 12.732 doses 
aplicadas
Cobertura: 76,55%
Trabalhadores da Saúde: 
7.965 doses aplicadas
Cobertura: 95,15%
Gestantes: 2.065 doses 
aplicadas
Cobertura: 69,72%
Puérperas: 513 doses apli-
cadas
Cobertura: 105,34%
Idosos: 32.405 doses apli-
cadas
Cobertura: 100,25%
Professores: 3.362 doses 
aplicadas
Cobertura: 79,03%
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Miscelânea
Curiosidades

Por que a fechadura é símbolo da sorte

Há registros desse objeto já ser considerado um amuleto poderoso des-
de a Grécia Antiga. Primeiro porque era feito de ferro, elemento que os 
gregos acreditavam proteger contra todo mal. Além disso, seu formato 
lembrando a Lua Crescente, símbolo da fertilidade e da prosperidade. Os 
cristãos europeus, por sua vez, creditam sua origem a São Dunstan de 
Canterbury (924/988), monge e arcebispo inglês conhecido como grande 
estudioso da metalurgia. Segundo a lenda, Dunstan teria colocado uma 
ferradura no próprio demônio e só depois de ouvir a promessa de que ele, 
o tinhoso, nunca mais se aproximaria do objeto.
***
Por que o navio flutua

O navio flutua porque ele é mais leve, ou seja, menos denso que a água. 
A massa do navio está distribuída em uma larga extensão, fazendo com 
que ele desloque uma grande quantidade de água ao ser lançado ao mar. 
Assim ele preenche um espaço antes ocupado pelo líquido. A água deslo-
cada que estava em equilíbrio tentará voltar ao seu lugar, exercendo assim 
uma pressão que atua sobre o casco principalmente em sua parte inferior. 
Essa pressão, chamada de empuxo, impulsionará o navio para a superfí-
cie e contrabalança seu peso, evitando que ele afunde.

Humor

Procuro emprego urgente: Sou formado em Engenharia, pós-graduado 
em Administração, mestrado em Direito, tenho curso de especialização 
em Economia, escrevi cinco livros de Informática, desenvolvi três teses 
de Sociologia, falo corretamente cinco idiomas, entre eles o Latim e o 
Mandarim e agora quero prender um jeito de arrumar um emprego.
***
Príncipe encantado: loiro, olhos azuis, bonito, corpo atlético, excelen-
te companheiro, dócil, carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso 
compulsivo, procuro viúva rica e ingênua para fins matrimoniais. Tratar 
com Severino Barba de Bode, na barraca 21, no acampamento do DER-
SA.
***
Alugo uma árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de 
verdade, por um preço super especial: 100 reais por mês. Observação: 
Alugamos no período de janeiro a novembro de todos os anos.

Mensagens

Não desanime. Persista mais um pouco. Não cultive o pessimismo. Cen-
tralize-se ao bem estar. Esqueça as sugestões do medo destrutivo. Segue 
adiante, mesmo vagando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que 
seja por entre lágrimas. Trabalhe constantemente. Edifique sempre. Não 
consinta que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impres-
siones nas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é constru-
ção para o dia-a-dia. Não desista da paciência. Não creias em realizações 
sem esforços. Silencie para a injúria. Olvide para o mal. Perdão para as 
ofensas. Recorda que os argumentos são doentes. Não permita que os 
irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apague a esperança. 
Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Se te enganastes 
em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo 
certo. Não conte vantagens nem fracassos. Não dramatize provocações 
ou problemas. Conserve o hábito da oração para que se te faça a luz na 
vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te 
confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. 
Aja auxiliando. Sirva sem apego e, assim vencerás.
***
Muito do que lhe foi ensinado já foi um dia visão radical de indivíduos 
que tiveram a coragem de acreditar o que sua mente e seu coração diziam 
era verdadeiro, ao invés de aceitar as crenças comuns da sua época. Isso 
é de forma básica a única coragem exigida por nós, ter coragem para o 
mais estranho, mais singular e mais inesquecível que possamos encontrar.

Pensamentos, provérbios e citações

Quem já esteve na Lua não tem mais metas na Terra.
Pensar é discordar.
Deve-se ler para se fazer perguntas.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Cada cabeça uma sentença.
Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter paciência.
O tempo é um oceano, mas termina na praia.
Cada macaco no seu galho.
Lembre-se sempre: Cada dia nasce de um novo amanhecer.
A fé é instinto da ação.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.
Só amanhece o dia para quem está acordado. 

2º Festival Nacional de
MPB de Taubaté Celly

Campello define 20
canções para

fase eliminatória

A comissão organizadora 
do 2º Festival Nacional 
de MPB de Taubaté Celly 
Campello definiu, entre 
84 canções aprovadas em 
triagem inicial, as 20 mú-
sicas que serão apresenta-
das para o público na fase 
eliminatória nos dias 22 e 
23 de junho.
As canções foram ava-
liadas em quesitos como: 
melodia, harmonia, arran-
jo e letra e cada item re-
cebeu nota de 5 a 10. Na 
fase eliminatória do festi-
val serão apresentadas ao 
público 20 músicas. Deste 
total, 10 composições são 
de compositores taubatea-
nos e região (raio de 100 
Km), que irão se apresen-
tar na sexta-feira, dia 22 
de junho, e receberão R$ 
1.500 de cachê. Outras 10 
composições de autores 
vindos de outras cidades e 
estados do Brasil se apre-
sentarão ao público no sá-
bado, dia 23, e receberão 
auxílio de R$ 2.000. Serão 
classificadas 10 canções 
para a grande final no dia 
24 de junho.
Serão premiados com tro-
féus e certificados de par-
ticipação o 1º, 2o e 3º lu-
gar. Do 4º ao 10º colocado 
serão agraciados com um 
certificado de participa-
ção. Ainda serão premia-
dos o melhor intérprete, 
a melhor letra e a música 
eleita por aclamação popu-
lar. O 2º Festival Nacional 
de MPB de Taubaté Celly 

Campello é um evento 
realizado pela Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
Taubaté e acontece de 22 
a 24 de junho, na área de 
dispersão da Avenida do 
Povo. Tem como objetivo 
valorizar a criação musical 
estimulando a criatividade 
em todos os gêneros, rit-
mos e estilos presentes na 
música brasileira, apresen-
tar novos talentos, valori-
zar os amantes da música, 
promover um intercâmbio 
artístico e cultural ofere-
cendo ao público um even-
to de alto nível técnico e 
qualidade musical para 
toda a região.
Músicas selecionadas – 
Taubaté e região:
Morada (Compositores e 
Intérpretes: Diego Luz e 
Pedro Freire);
Teve Bão (Compositores: 
Gustavo Lessa e Luciano 
Coca/Intérprete: Gustavo 
Lessa);
Samba Calé (Compositor 
e Intérprete: João Olivei-
ra);
Canoeiro (Compositor e 
Intérprete: Celso Silva);
Cena Rara (Compositor e 
Intérprete: JôZelito);
Samba com Arte (Compo-
sitora e Intérprete: Luara 
Oliveira);
Chuva no Sertão (Compo-
sitor e Intérprete: Nando 
Maia);
Sedução (Compositor e In-
térprete: Paulo Henrique);
Garupa (Compositor e In-
térprete: Rafinha Acústi-

co) e
Parceiro da Noite (Com-
positor e Intérprete: Rica 
Araújo).
Músicas selecionadas – 
demais regiões e Estados:
Choramingosa (Composi-
tor: Alfred’ Moraes/Intér-
prete: Desirée Sgarbi de 
Belém – PA);
Adubo da Vida (Compo-
sitor e Intérprete: Ander-
son Martins de Andradas 
– MG);
Luta (Compositor: Nico 
Antônio/Intérpretes: Nico 
Antônio e Iara Ungarelli 
de São Paulo – SP);
Eu Vi (Uma Canção de 
Amor Inteiro) – Compo-
sitor e Intérprete: Carlos 
Gomes de Praia Grande – 
SP;
Via Crúcis (Compositor e 
Intérprete: Marinho San 
de Belo Horizonte – MG);
Depois do Adeus (Com-
positor e Intérprete: Zeca 
Barreto de São José do Rio 
Preto – SP);
Memórias da Chuva 
(Compositor e Intérpre-
te: Zebeto Corrêa de Belo 
Horizonte – MG);
Felicidade: Aqui e Agora 
(Compositor e Intérprete: 
Tavinho Limma de Ilha 
Solteira – SP);
Milhares (Compositores: 
Manoel Gandra Fonseca e 
Vytoria Rudan/ Intérprete: 
Junior Almeida de Formi-
ga – MG)
O Samba é Nosso (Com-
positor e Intérprete: Silvio 
Cesar de Guarulhos – SP).
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Alunos da rede
municipal participam
de ação no trânsito

Pinda Rugby enfrenta Rio 
Preto pelo Paulista

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Trân-
sito, realizou, na manhã 
de quarta-feira (6), ação 
na Rua Francisco Lessa 
Júnior, com os alunos da 
Escola Municipal Padre 
Mário Antônio Bonotti, 
dando prosseguimento 
ao curso de  educação no 

O time de rugby masculi-
no de Pindamonhangaba 
– Leões do Vale – busca a 
segunda vitória pelo Cam-
peonato Paulista neste sá-
bado (dia 9), às 14 horas, 
no CE João do Pulo, con-
tra São José do Rio Preto 
- que lidera a competição.
Atualmente, Pinda ocupa 
a quarta colocação com 
uma vitória em casa contra 
o Taubaté e uma derrota 
fora, para o Ribeirão Pre-
to. A partida de sábado é 
fundamental para recolo-
car os Leões do Vale nas 
primeiras posições do gru-

trânsito.
Os professores e alunos 
do 4º e 2º ano da escola do 
bairro Maria Áurea, junto 
aos agentes de trânsito, 
participaram de ativida-
des de conscientização no 
trânsito e também entre-
garam cartas  com acon-
selhamento para os mo-
toristas como respeitar a 

po.
De acordo com o scrum
-half, Eduardo Souza, o 
grupo está focado no jogo. 
“Temos evoluído bas-
tante nos treinamentos e 
chegamos bem para este 
confronto. Apesar de al-
gumas baixas por lesões, 
temos condições de fazer 
um bom jogo e sair com 
a vitória”. Esta semana, 
os Leões do Vale fizeram 
treinos específicos visan-
do a partida de sábado. “É 
um adversário forte e pre-
cisamos neutralizar suas 
investidas e buscar meios 

faixa de pedestre, atenção 
à sinalização do semáfo-
ro e também ao guarda de 
trânsito.
Esta ação faz parte do pro-
jeto de educação no trân-
sito Edutran, auxiliado nas 
manifestações do Maio 
Amarelo, que tiveram um 
pequeno atraso devido à 
greve dos caminhoneiros.

para conseguirmos pon-
tuar, especialmente com 
tries”, destacou Eduardo 
Souza. A entrada é gratuita 
e quem for ao CE João do 
Pulo vai participar do sor-
teio de brindes exclusivos 
do Pinda Rugby.
A equipe trem o apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes e 
conta com patrocínio da 
Marcondes Lima Enge-
nharia, VipClin Odonto-
logia e Donaire Suple-
mentos, além de outros 
apoiadores.

Plano Municipal da Mata 
Atlântica é apresentado 

pela Secretaria de
Meio Ambiente

Como parte das atividades 
em comemoração ao Dia 
Mundial do Meio Ambien-
te, que é celebrado no dia 
5 de junho, a Secretaria de 
Meio Ambiente de Tauba-
té fez uma apresentação no 
auditório da Engenharia 
Civil da Unitau, do Plano 
Municipal da Mata Atlân-

tica (PMMA). O PMMA 
deve reunir e normatizar 
os elementos necessários 
à proteção, conservação, 
recuperação e uso susten-
tável da Mata. A elabora-
ção e implementação do 
PMMA deverá ser efetiva-
da em cada município pe-
las prefeituras e conselhos 

de meio Ambiente.
A Secretaria de Meio 
Ambiente de Taubaté 
contratou a empresa E-
Consulting – Consultoria 
Ambiental e Tecnologia 
da Informação LTDA para 
o desenvolvimento do pla-
no e para a elaboração do 
diagnóstico.

Taubaté recebe “V Festival 
Internacional de

Teatro de Sombras”

O teatro Metrópole rece-
be entre os dias 7 e 10 de 
junho o  “V Festival In-
ternacional de Teatro de 
Sombras” (FIS). A abertu-
ra acontece às 19h30 com 
a apresentação do espetá-
culo espanhol Anõs Luz 
e participação especial do 
Orquestra Sinfônica Jo-
vem de Taubaté.
O evento é uma realização 
da Cia Quase Cinema e da 
Prefeitura de Taubaté por 
meio da Secretaria de Tu-
rismo e Cultura. A direção 
geral é de Ronaldo Robles, 
direção artística de Silvia 
Godoy, design gráfico de 
Rafael Soares e assistên-
cia de produção de Charles 
Kray e Rafael Soares.
O único evento do gênero 
realizado em continente 

americano tem programa-
ção até o dia 10 de junho 
e acontece em espaços pú-
blicos como o Sítio do Pi-
capau Amarelo, o Parque 
do Itaim e a Praça Santa 
Terezinha. Serão apresen-
tações gratuitas para o pú-
blico de todas as idades. 
A programação completa 
está disponível no www.
ciaquasecinema.com.
PROGRAMAÇÃO:
Dia 07 de junho (quinta)| 
19h30|
Anõs Luz/Cia Luz Micro 
Y Punto (Espanha)|Teatro 
Metrópole
Dia 08 de junho (sex-
ta)|19h30|
O Valente Filho da Burra/
Cia Articularte (São Pau-
lo)|Escola Municipal de 
Artes Maestro Fêgo Ca-

margo
Dia 09 de junho (sába-
do)|16h|
A Princesa de Bambuluá/
Cia Quase Cinema (São 
Paulo)|Parque do Itaim
Intervenções lambe-lam-
be/19h- Praça Santa Tere-
sinha
O Divino Maravilhoso/Cia 
Grupo Girino (Minas Ge-
rais)
A Caixa Misteriosa/Marco 
Aurélio Bari (Minas Ge-
rais)
Cotidiano/Maikon Rangel 
(Minas Gerais)
Paraíso/Sandra Lane (Mi-
nas Gerais)
Dia 10 de junho (domin-
go)|16h|
A Viagem de Luz/Cia Ra-
fael Curci (São Paulo)|Sí-
tio do Picapau Amarelo
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