
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 21-22-23 DE JULHO DE 2018 EDIÇÃO 2276  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Mutirão da saúde é
realizado no bairro Canaã 

em Tremembé

Prefeitura de Taubaté
entrega nova escola no 

bairro Monjolinho

Começa nesta sexta-feira 
a integração no transporte 

público de Taubaté

Parque da Cidade em
Pinda terá Festival de Cultura

Em parceria com a Igreja 
Santo Expedito, a Secreta-
ria Municipal de Saúde re-
alizou uma série de ações 
no bairro Canaã. Foram 

A prefeitura de Taubaté 
entrega nesta segunda-fei-
ra, dia 23 de julho, às 10h, 
o novo prédio da EMEIE-
FM Prof. José Marcondes 
de Moura, no bairro Mon-
jolinho.
A escola atende desde o 
maternal I até o 3° ano 
do ensino médio. São 35 
alunos na educação infan-
til, 260 alunos do ensino 
fundamental, aproxima-
damente 80 alunos do en-

A integração no transpor-
te público em Taubaté foi 
antecipada para esta sex-
ta-feira, dia 20 de julho, 
iniciando em 10 vans e 23 
microônibus que já estão 
em operação pelo Tctau.
Os permissionários insta-
laram validadores de car-
tão e o GPS para funcio-
namento do sistema. Com 
isso o usuário vai poder 
trocar de veículo, seja Tc-
tau ou ABC, e no período 
de uma hora pagará so-
mente uma passagem.
Os usuários que possuem 
o Cartão Rápido Taubaté 
passará a utilizá-lo tam-

No sábado (21), no Parque 
da Cidade terá atividades 
da cultura de rua. O even-
to tem apoio da Prefeitura, 
por meio do Departamento 
de Cultura e da Coordena-
doria de Eventos. Será o 
Festival de Cultura.
Crescente nos últimos vin-
te anos, a cultura hip hop 
apresenta o movimento 
das ruas, um estilo de vida 
que demarca território. 
Podendo ser considerado 
também como uma cultu-
ra popular que possui forte 
protesto social.

realizados: vacinação, afe-
rição de pressão arterial, 
avaliação e orientação nu-
tricional, avaliação odon-
tológica e teatro sobre a 

sino médio e 12 alunos no 
curso profissionalizante do 
Senac.
Toda a obra foi realizada 
com recursos próprios da 
administração municipal 
e totaliza R$ 7.145.181,52 
de investimento. 
São 3.300 m² de área cons-
truída, incluindo 17 salas 
de aula, duas cozinhas, bi-
blioteca e quadra coberta 
com vestiários. 
O local conta com o abas-

bém no transporte com-
plementar. A nova medi-
da é válida para todos os 
segmentos, como idosos, 
pessoas com deficiência, 
estudantes, vale transporte 
ou passageiro comum.
Os veículos tipo van, que 
possuem cerca de 16 lu-
gares sentados, serão li-
mitados em duas vagas de 
gratuidades com assentos 
demarcados. 
Após a troca por microô-
nibus, essa regra não será 
mais válida.
Os permissionários assina-
ram os contratos para ope-
ração do sistema no início 

“A ideia do evento é que 
a população tenha con-
tato com a cultura de rua 
de modo geral. O graffi-
ti, assim como as demais 
atrações, estão presentes 
no cotidiano da cidade, 
mas muitas vezes passa 
despercebido e acaba so-
frendo preconceito. É uma 
forma de mostrar que cada 
um de nós tem como estilo 
de vida”, comenta o gra-
fiteiro Joi. As atividades 
no Parque da Cidade terão 
graffiti; apresentação da 
equipe de BMX, weelling 

febre amarela.
Todo 1° sábado de cada 
mês, nossa equipe de saú-
de estará visitando o bair-
ro.

tecimento de água clo-
rada do poço artesiano,              
biodigestores e sistema de 
reuso da água dos banhei-
ros.
Serviço:
Inauguração da                
EMEIEFM Prof. José 
Marcondes de Moura
Dia: 23 de julho
Horário: 10h
Endereço: Estrada                 
Municipal Sete Voltas, km 
14, bairro Sete Voltas

de julho, e a partir da data 
da assinatura têm 90 dias 
para se adequarem às no-
vas regras.
Todos os veículos do Tc-
tau terão que ser trocados 
por micro-ônibus de 21 a 
24 lugares, com duas por-
tas (uma para embarque e 
outra para desembarque), 
catraca, bilhetagem ele-
trônica, GPS e plataforma 
elevatória para cadeiran-
tes.
Os horários das viagens 
serão determinados pela 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana, através de ordem 
de serviço operacional.

best trick, exposição de 
carros tunados, batalhadas 
de MCs, shows de rap e 
trilha monitorada para as 
crianças com a equipe do 
Circuito Aventura.
O coordenador de Even-
tos, Ricardo Flores, afirma 
que é importante propor-
cionar atividades culturais 
para os mais diversos pú-
blicos da cidade.
A entrada é gratuita e tam-
bém haverá a arrecadação 
de agasalhos para a distri-
buição para famílias ca-
rentes.
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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

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêu-
tico Johan S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com ân-
sias de vômito de alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita 
de um preparado à Jacob’s Pharmacy, onde esse preparado foi misturado 
com água oxigenada e foi assim que se chegou à fórmula da Coca-Cola. 
A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris de madeira 
de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a cor oficial da 
bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os in-
gredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. Dois anos 
depois, a empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos 
gasosa). A mudança só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 
1943. Isso é que é: Quarenta mil garrafas ou latinhas de Coca-Cola são 
vendidas por segundo em todo mundo.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O 
primeiro estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando 
acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das bati-
das do coração diminui. Aí temo o sonho em “pedaços” ou com imagens 
isoladas. No segundo estágio, já estamos dormindo mais profundamente. 
Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar ou em caso de sonam-
bulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente 
sonhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos ficam mais níti-
dos e mais ricos e os detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração 
fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos 
cardíacos diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se as-
semelha ao estado de coma. Aí raramente é que temos os sonhos com 
situações de pouca ação e mais ligados a reflexão sobre nossos problemas.

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madrugada, 
completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, uma 
viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem pra ele 
descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão 
capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e o homem 
aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher 
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portugue-
sa, chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Acredito no poder da oração. As boas intenções empregadas deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecendo ao aquecimento de melhorias, 
criando estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos 
de vida, vencer problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora 
da oração, se entregue nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre respon-
de a uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com as 
forças que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração sincera libe-
ra benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade 
de um irmão significam mais do que as palavras podem expressar. Um 
irmão compartilha das travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos 
cochichos e das brincadeiras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando 
a gente cresce deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pe-
quenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim quando Deus criou os 
irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante 
toda a vida.  

Pensamentos, provérbios e citações

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida,
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.

Festival Sertanejo em Pinda 
está com inscrições abertas

Departamento de Trânsito
revitaliza faixas em Pinda

Dando continuidade ao 
tradicional Festival Serta-
nejo “Luiz Carlos Cardo-
so”, em Pindamonhanga-
ba, a Prefeitura, por meio 
do Departamento de Cul-
tura, está com inscrições 
abertas para a edição deste 
ano.
O 15º festival receberá 
inscrições até a próxima 
sexta-feira (27), os que de-
sejarem participar devem 
realizar a inscrição através 
do site. As categorias são: 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através do De-
partamento de Trânsito, 
realiza, nesta semana, pin-
turas para a revitalização 
de faixas na cidade.
O reforço na sinalização 
das faixas do cruzamento 
da avenida Antônio Pi-

raiz, individual e jovem 
música sertaneja.
O festival, que irá aconte-
cer na Praça da Liberdade, 
no espaço Cardosão, será 
dividido em duas etapas: 
eliminatórias e a final com 
a premiação em dinheiro. 
A fase de eliminatória irá 
acontecer no domingo 5 de 
agosto, às 8 horas está pre-
visto para ocorrer o sorteio 
da ordem de apresentação; 
às 9 horas começam ofi-
cialmente as apresenta-

nheiro Júnior com a rua 
Albuquerque Lins, próxi-
mo à Praça São Francisco 
de Assis, no Campo Ale-
gre.
A diretora do Departa-
mento de Trânsito, Lucia-
na Viana, relata que esta 
ação buscou priorizar a 

ções. Serão classificados 
para final os candidatos 
das três categorias que ti-
verem maior pontuação do 
júri.
A final será posteriormente 
no domingo (12), também 
com sorteio para ordem de 
apresentação e em seguida 
início das apresentações.
Para mais informações li-
gue no 3642-1080 ou vá ao 
Departamento de Cultura, 
que fica na rua Deputado 
Claro César, 33, centro. 

sinalização de segurança 
nas faixas de pedestres e 
lombadas.
Essas atividades são de 
grande relevância para 
que acidentes sejam evi-
tados, além de promover 
a segurança de pedestres e 
ciclistas.
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Pinda volta a ter esporte
de alto rendimento

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Esporte e Lazer 
de Pindamonhangaba – 
Semelp – traz novamente 
para a cidade o desempe-
nho do esporte profissio-
nal. A cidade contará com 
equipe profissional de bas-
quete feminino que dispu-
tará o Campeonato Paulis-
ta deste ano.
De acordo com informa-
ções da Semelp, a apre-
sentação do time contando 
com as atletas uniformiza-
das será feita no dia 31 de 
agosto em um ginásio da 
cidade ainda a ser confir-
mado. A equipe de Pinda 
terá parceria com o Insti-

tuto Baby, além de contar 
com atletas de fora e tam-
bém do time sub 17 da Se-
cretaria de Esportes.
O técnico Luis Paulo Bon-
dioli conta que esta é a pri-
meira oportunidade com 
na categoria adulta femi-
nina, mas que há cerca de 
5 anos trabalha na equipe 
de base de Pinda. Além da 
base, Bondioli já trabalhou 
também como assistente 
na Seleção de Basquete de 
Camarões que possibilitou 
um aprendizado maior. O 
técnico relata que a ex-
pectativa é de ficar entre 
as quatro melhores equi-
pes da competição, pois 
o campeonato conta com 

oito equipes. “Agradeço 
ao pessoal que confia em 
mim na secretaria. É a ci-
dade onde cresci e serei 
técnico com muito orgu-
lho”, conclui Bondioli.
Em julho do ano passado 
Pindamonhangaba foi sede 
do Basquete Brasileiro re-
cebendo o time masculino 
e feminino,  promovendo 
uma ponte entre a popula-
ção e esporte de alto ren-
dimento.
“Esse retorno do investi-
mento em esporte de alto 
rendimento é uma forma 
de incentivar as escolinhas 
de esportes”, relata o se-
cretário de Esportes, Pro-
fessor Everton Chinaqui. 
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Tremembé:
Artesanato na Praça

Córrego do Parque das Palmeiras 
recebe ação de manutenção

e limpeza em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, iniciou, 
na última semana, serviço 
de limpeza e manutenção 
do córrego do Parque das 
Palmeiras.
De acordo com informa-
ções da SMSP, esta ação 

no córrego atende toda a 
região do loteamento In-
dustrial da Água Preta 
possibilitando a potencia-
lizarão do escoamento e 
drenagem do loteamento 
Triângulo. Segundo o ser-
vidor Thiago Gonçalves, a 
realização dessas ações é 
fundamental para a melho-

ria das redes de galeria de 
águas pluviais e prevenção 
de enchentes e alagamen-
tos na cidade.
As atividades efetuadas 
pela Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos pos-
suem vistoria, acompa-
nhamento e estudo, antes e 
durante a ação.


