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A GAzetA dos Municípios

Região metropolitana de SP não tem chuva há 100 dias 
e nível dos reservatórios preocupa

A Região Metropolitana 
de São Paulo não tem uma 
grande chuva há 100 dias. 
A última chuva volumosa 
foi no dia 16 de abril, se-
gundo o INMET. Desde 
então, não houve nenhuma 
chuva acima de 10 milí-
metros na área.
Além do tempo seco e a 
poluição, o nível dos re-
servatórios que abastece o 
Estado preocupa, porque 
cai a cada dia. O sistema 
Cantareira, responsável 
pelo abastecimento de 

aproximadamente 40% da 
Grande São Paulo, tem 
menos da metade da ca-
pacidade. O sistema teve 
apenas dois dias de alta 
desde 1º de abril, início do 
período de estiagem.
Em 26 de julho de 2013, 
ano da pré-crise de abaste-
cimento, o índice era me-
lhor: 53,8%.
A represa Guarapiranga 
também tinha uma situa-
ção melhor em 2013. Na-
quele ano, a capacidade 
estava em 91,2%. Hoje, 

tem 63,8%.
A Sabesp diz que as obras 
de interligação dos rios e 
de construção do sistema 
São Lourenço, inaugurado 
em abril, são suficientes 
pra compensar o esvazia-
mento dos reservatórios.
“Nós não temos uma crise 
hídrica. Nós temos uma 
condição climática desfa-
vorável. Não dá pra com-
parar com o que era a crise 
climática naquele momen-
to, porque a crise climática 
naquele período de 2014 

se refletiu no abastecimen-
to. Hoje nós não temos 
essa condição. O abasteci-
mento está normal dentro 
da região metropolitana de 
São Paulo”, disse o supe-
rintendente de produção 
de água da região metro-
politana de São Paulo da 
Sabesp, Marco Antonio 
Lopez Barros.
Mas, especialistas apon-
tam que é hora de começar 
a se preocupar com os ín-
dices e economizar.
Para a coordenadora 
da Aliança pela Água, 
Marússia Whately, movi-
mento fundado durante a 
crise, que reúne ONGs e 
especialistas que estudam 
o tema, os índices não de-
vem ser ignorados.
Um professor do Instituto 
de Astronomia, Geofísica 
e Ciências Atmosféricas 
da USP também diz que, 
baseado no que vimos no 
passado recente, é hora de 
ligar um alerta.
Segundo levantamento da 
rádio CBN, a estiagem que 

atinge o estado já é a pior 
desde 2014, e 91 cidades 
paulistas já tomaram algu-
ma medida contra a seca.
Veja o nível dos reserva-
tórios nesta quinta-feira 
(26), conforme o site da 
Sabesp, que atualiza a si-
tuação dos mananciais:
Cantareira: 40,4%
Alto Tietê: 53,3%
Guarapiranga: 63,8%
Alto Cotia: 59,5%
Rio Grande: 74,6%
Rio Claro: 67,7%
Carga reduzida
O Cantareira, maior re-
servatório que abastece a 
Grande São Paulo, che-
gou a atender 9 milhões de 
pessoas só na região me-
tropolitana de São Paulo, 
mas atualmente abastece 
7,4 milhões após a crise 
hídrica que atingiu o es-
tado em 2014 e 2015. Os 
sistemas Guarapiranga e 
o Alto Tietê absorveram 
parte dos clientes para ali-
viar a sobrecarga do Can-
tareira durante o período 
de estiagem.

Os índices dos outros cin-
co sistemas que abaste-
cem a Grande São Paulo 
também tiveram queda na 
comparação com os níveis 
registrados no domingo.
Durante a crise hídrica, 
o volume útil do Sistema 
Cantareira acabou no dia 
11 de junho e o abasteci-
mento de água começou 
a ser feito com o volume 
morto através de bombea-
mento.
Em 18 de julho de 2015, 
o nível do Cantareira es-
tava em menos de 10%. 
No mesmo dia em 2016, 
o nível havia subido para 
47,5%. 
Em 2017, era de 64,7% e 
nesta quarta-feira (18) o 
manancial tinha apenas 
41,5% da sua capacidade.
A represa Jaguari é a pri-
meira do sistema Cantarei-
ra e serve de termômetro 
do manancial. 
Uma área que no ano pas-
sado estava coberta por 
água hoje está totalmente 
seca.

Café com Viola volta para o 
Centro Cultural em Taubaté

Domingo tem Ópera no
Museu em Taubaté

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté pro-
move, na próxima sexta-
feira, 27 de julho, das 19h 
às 21h, no Centro Cultural 
Toninho Mendes, mais 
uma edição do Café com 
Viola.
O projeto foi criado há 12 
anos e retomado em feve-
reiro de 2017, acontecen-
do nas últimas sextas-fei-
ras de cada mês, no Centro 
Cultural Toninho Mendes. 
As últimas edições do pro-

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté promo-
ve neste domingo, dia 29 
de julho, mais uma edição 
do Projeto Ópera no Mu-
seu 2018. A apresentação 
terá início às 19h no Mu-
seu Histórico Professor 
Paulo Camilher Florença-
no, com o tema “A música 
do período romântico”.
O repertório é apresenta-
do pelos alunos do Ópera 
Studio Vale, um projeto 
social fundado em 2014 
por iniciativa da Orfeo 
Produções Artísticas. Tem 
por objetivo oferecer aos 
estudantes de canto lírico 
do Vale do Paraíba a opor-
tunidade de aperfeiçoa-
mento em ópera.

jeto vinham acontecendo 
na Estação do Conheci-
mento. O Café com Viola 
consiste em apresentações 
de moda de viola acompa-
nhadas por uma deliciosa 
mesa de café caipira que 
embalam as rodas de con-
versas dos mais de 200 
participantes presentes a 
cada edição.
O projeto oferece atrações 
gratuitas que resgatem a 
cultura caipira da região 
do Vale do Paraíba. Os 

A próxima edição do 
Ópera no Museu também 
acontecerá no Museu His-
tórico,  às 19h, em 30 de 
setembro com “Cenas de 
Óperas”. 
No dia 25 de novembro, 
a apresentação será um 
concerto afro-brasileiro no 
Teatro Metrópole e a tem-
porada 2018 se encerra 
com um concerto de Natal 
no dia 20 de dezembro, às 
20h, no Convento Santa 
Clara.
Os concertos serão acom-
panhados pelos pianistas 
Daniel Gonçalves, pia-
nista do Ópera Studio do 
Teatro Municipal de São 
Paulo, da Emesp e Coro 
Jovem da Osesp e Daniel 

músicos Jairo e Saturno, 
Maria Clara, João Mineiro 
e Nelson Costa, Ezequias 
do Acordeon, Pedrinho 
Sertanejo, Matagal e Mon-
te Carlo irão apresentar 
repertório de modas de 
viola.
SERVIÇO
Local: Centro Cultural To-
ninho Mendes
Endereço: Praça Coronel 
Vitoriano, 01/ Centro
Data: 27 de julho de 2018
Hora: das 19h às 21h

Cristiano Santos, pianis-
ta do Quinteto da cidade 
de Taubaté e professor da 
Escola Municipal de Artes 
Maestro Fêgo Camargo.  A 
maestrina Juliana Christ-
mann responde pela dire-
ção musical do projeto. A 
direção geral fica por con-
ta da mezzo-soprano Mere 
Oliveira.
SERVIÇO:
Ópera no Museu: A músi-
ca no período romântico
Dia: 29 de julho de 2018
Hora: 19h
Local: Museu Histórico 
Professor Paulo Camilher 
Florençano
Endereço: Avenida Thomé 
Portes del Rey, 925 – Vila 
São José
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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.

Prefeitura de Pinda promove reunião para 
criação do Conselho Municipal de Trânsito
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Trânsito, 
realizará, na quinta-feira 
(26), reunião para discutir 
a elaboração de do Conse-
lho Municipal de Trânsito, 
Transporte e Mobilidade 
Urbana. Será às 18 horas, 
no auditório da Prefeitura 
Municipal de Pindamo-
nhangaba.
Após a apresentação, a 
Prefeitura disponibilizará 
o documento para a con-

sulta pública no site, além 
de receber sugestões para 
adequação.
De acordo com o Depar-
tamento de Trânsito após 
a realização de audiências 
públicas juntamente com 
a participação da Câmara 
dos Vereadores e do Mo-
vimento Voz do Trânsito, 
foi construída uma minuta 
para a criação do Conse-
lho Municipal de Trânsito, 
Transporte e Mobilidade 
Urbana, que buscam tra-

zer medidas seguras para o 
trânsito da cidade, o even-
to é aberto ao público.
“Estas minutas – texto pré-
vio ao projeto de lei – fo-
ram baseadas em informa-
ções de outros municípios 
que já possuem formação 
de conselhos e será apre-
sentada aos envolvidos 
nos projetos”, afirma a di-
retora de Trânsito, Luciana 
Viana. Mais informações 
podem ser adquiridas li-
gando no 3644-5300.

Projeto Memória Musical 
recebe em Taubaté

pesquisador de ópera

O projeto Memória Mu-
sical recebe no próximo 
domingo, dia 29 de julho, 
das 10h às 12h, o profes-
sor Sérgio Casoy para mi-
nistrar palestra com o tema 
“Maria Callas”. A apresen-
tação acontece no Museu 
da Imagem e do Som de 
Taubaté, é gratuita e aber-
ta ao público por meio de 
uma iniciativa da Secreta-
ria de Turismo e Cultura 
em parceria com a Orfeo 
Produções Artísticas.
Casoy é comentarista dos 
libretos do Teatro Muni-
cipal de São Paulo e da 
Osesp, apresentador da 
TV Cultura, palestrante, 
pesquisador de ópera e es-
critor. 
Os interessados devem 

chegar meia hora antes 
para credenciamento. 
Estudantes que necessi-
tem de certificado para 
comprovação de ativida-
de complementar devem 
solicitá-lo na chegada ao 
evento.
O Projeto Memória Musi-
cal teve início em junho de 
2018 e se estenderá até de-
zembro e está dividido en-
tre a “Série Conferências”, 
em que alguns dos mais 
importantes nomes da his-
tória da música no Brasil 
ministrarão duas horas de 
palestras aos interessados 
e a “Série Concertos”, 
com apresentações da obra 
do maestro Yves Rudner 
Schmidt, compositor com 
mais de 400 peças de mú-

sica erudita, e a obra do 
veneziano maestro An-
tonio Orestes Penzo, que 
viveu em Taubaté no final 
do século XIX e início do 
XX. 
O italiano compôs cerca 
de 60 obras, que fazem 
parte do acervo do Mistau, 
e que não são executadas 
há pelo menos 80 anos.
SERVIÇO:
Palestra com o prof. Sér-
gio Casoy: “Maria Callas”
Local: Museu da Imagem 
e do Som de Taubaté – 
Mistau
Endereço: Avenida Thomé 
Portes del Rey, 925 – Vila 
São José
Dia: 29 de julho de 2018 
(domingo)
Hora: 10h
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Ponto MIS exibe animação 
infantil no CEU das Artes

Inscrições para o
Festival Sertanejo

terminam nesta semana

O CEU das Artes de Morei-
ra César exibe na sexta-fei-
ra (27) a animação infantil 
“Brichos 2 – A Floresta É 
Nossa”. A animação conta 
a história do jaguar Tales 
e o quati Jairzinho que es-
tão de férias na Floresta 
da Vila dos Brichos, dada 
internacionalmente como 
Brainforest. Simultanea-
mente, o tamanduá Olavo 
e seu filho Bandeira vivem 
aventuras no deserto de 
Noforest, enquanto o joão-

Encerram-se nesta sex-
ta-feira (27) as inscrições 
para o tradicional Festival 
Sertanejo “Luiz Carlos 
Cardoso”, o evento é reali-
zado pela Prefeitura Muni-
cipal de Pindamonhangaba 
por meio do Departamento 
de Cultura.
Na décima quinta edição 
do evento, aqueles que de-
sejarem participar devem 
realizar inscrição  através 
do site de Pindamonhan-
gaba. As categorias são: 

de-barro Dumontzinho 
passa por um intercâmnio 
estudantil em Iceforest. Os 
amigos acabam levando 
suas aventuras de férias 
aos violões Mr.Birdestroy 
e AL Corcova, junto a 
Ratão, tentam convencer 
toda a floresta a cedê-la 
em nome de uma propos-
ta de modernidade. Sem 
conseguir êxito, Birdes-
troy e Corcova decidem 
tomar o lugar à força. O 
filme pode ser conferi-

raiz, individual e jovem 
música sertaneja.
O festival irá acontecer 
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 
agosto, às 8 horas está pre-
visto para ocorrer o sorteio 
da ordem de apresentação: 
às 9 horas começam ofi-
cialmente as apresenta-

do de perto na sexta-feira 
(27), no CEU das Artes de 
Moreira César, às 14 ho-
ras. A entrada é gratuita. 
Mais informações podem 
ser obtidas através do te-
lefone 3637 -1715. As exi-
bições do Ponto MIS são 
realizadas graças a uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba por 
meio do Departamento de 
Cultura e o MIS – Museu 
da Imagem e do Som, de 
São Paulo.

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, 
localizado na rua Deputa-
do Claro César, 33, centro.

Prefeitura de Taubaté divulga
licitação para obra de novo viaduto

A Prefeitura de Taubaté 
publicou nesta quinta-fei-
ra, dia 26 de julho, a con-
corrência pública nº 06/18 
para a contratação  da obra 
de construção  do novo 
viaduto da Independência. 
A obra, no valor máximo 
de R$ 16,74 milhões, tam-
bém contempla acessos no 
km 111 e km 113 da rodo-
via federal.
As obras fazem parte do 
programa Acelera Taubaté 
e têm previsão de conclu-

são no início de 2020.
A abertura dos envelopes 
com as propostas das em-
presas interessadas está 
prevista para o dia 28 de 
agosto.
O novo viaduto da Inde-
pendência vai contar com 
24 metros de largura, divi-
didos em duas pistas com 
9 metros cada e 3 metros 
de passeio. O viaduto atual 
possui apenas 8 metros de 
largura. O tráfego de veí-
culos será mantido durante 

a execução das obras.
O financiamento interna-
cional no valor de US$ 
60 milhões para o Acelera 
Taubaté foi assinado em 
Brasília no dia 1º de de-
zembro do ano passado. O 
contrato prevê a melhoria 
das condições de acesso 
ao transporte público e ao 
fluxo do tráfego urbano, 
por meio de infraestrutura 
viária, mobilidade urbana, 
segurança pública e con-
servação de áreas verdes.
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº020/2018 – No dia 26 de 
julho de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEI-
RA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº020/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Prestação 
de Serviço de Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças II, à 
empresa: ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP, com valor total de 
R$252.120,00. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo 
de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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II Festival Julino de
Moreira César acontece 

neste fim de semana

União Ressaca e Moreira 
César decidem a Terceirona

Bosque recebe dança circular 
neste fim de semana em Pinda

Teatro Galpão terá apresentação 
da peça Poetinha em Pinda

Pinda Rugby enfrenta Ribeirão 
Preto no sábado

Neste fim de semana acon-
tece em Moreira César o II 
Festival Julino. O evento 
é promovido pela Subpre-
feitura, e irá contar com 
shows, missa e também 
praça de alimentação.
As atividades irão aconte-
cer na Praça do Cisas du-
rante todo o fim de sema-
na e a entrada é gratuita, 
tendo início na sexta-fei-
ra (27) e terminando no 
domingo (29). Na sexta-
feira, às 19 horas, terá a 
apresentação da Camerata 
Orquestra e Banda Jovens 
de Pindamonhangaba, do 

Neste domingo (29), se 
enfrentam pela terceira 
divisão do campeonato 
promovido pela Liga de 
Futebol em parceria com 
a Secretaria de Esportes da 
Prefeitura, o time União 
Ressaca Futebol Clube e 
o Esporte Clube Moreira 
César. O jogo irá aconte-
cer às 10h30, no campo do 
“São Paulinho”.
De acordo com a Liga Pin-
damonhangabense Muni-
cipal de Futebol, ambas as 
equipes fizeram um ótimo 
campeonato, expectativa é 
grande para um jogo acir-

Neste domingo (29), às 10 
horas, o Bosque da Prince-
sa recebe mais uma edição 
das rodas abertas de dan-
ças circulares, com Bebel 
Moraes e João Junqueira, 
com o apoio do Departa-
mento de Cultura da Pre-

O Departamento de Cultu-
ra do município, em par-
ceria com o Governo do 
Estado de São Paulo, apre-
senta no domingo (29), o 
teatro infantil ‘Pindamo-
nhangaba Poetinha da Cia 
do Fubá’, pelo Circuito 
Cultural Paulista. 
A sinopse da peça é um 
menino que se apaixona 
por uma colega de escola 
e decide fazer um poema 
para se declarar. Mas, aca-
ba causando um desastre... 
Então, se refugia no sótão 
de sua casa, para curtir a 
“dorzinha” causada pelo 
seu pequeno amor. Duran-
te isso, ele descobre um 
baú antigo, e dentro dele 

O time de rugby mascu-
lino de Pindamonhanga-
ba – Leões do Vale – luta 
pelas primeiras posições 
no Campeonato Paulista 
neste sábado (28), às 15 
horas, no CT João do Pulo, 
contra Ribeirão Preto.
Embora a partida seja 
contra o líder da compe-
tição, a equipe de Pinda 
está confiante. “Vamos dar 
nosso sangue para conse-
guir a vitória. Estaremos 

Projeto Jataí; às  19h30, o 
show será de César Bar-
bosa e, às 21h30, de Fábio 
Satim.
No sábado (28), a progra-
mação começa às 19h30 
com a Banda Eletricall, 
seguida do show da banda 
A Tropa. Já no domingo, a 
programação começa com 
missa, às 10 horas, na Pra-
ça do Cisas, com a equipe 
de liturgia e celebração da 
Paróquia São Vicente de 
Paulo; as atrações artísti-
cas terão início às 13 ho-
ras com Júlio Batista; às 
16 horas, Bruna Luana; às 

rado e de fortes emoções. 
As escalações ainda não 
foram reveladas, mas vale 
destacar que os artilheiros 
do campeonato são: André 
dos Santos que marcou 10 
gols defendendo o União 
Ressaca; seguido do Pisca 
que marcou 9 gols vestin-
do a camisa do Moreira 
César.
Decisões começaram no 
último domingo
Ainda no domingo (22), 
aconteceram as finais dos 
tradicionais campeonatos 
de Pinda: o Quarentão e a 
Segunda Divisão, também 

feitura.
A dança é indicada para 
pessoas de todas as ida-
des, para participar basta 
entrar na roda e aproveitar 
a música e os movimentos, 
entrando em contato con-
sigo e participando das re-

um empoeirado diário que 
foi de sua tia-avó, Ariana. 
Curioso, ele começa a ler 
o diário e a conhecer a his-
tória do grande amor de 
Ariana.
Conforme informado pe-
los organizadores o espe-
táculo Poetinha com a Cia 
do Fubá, é embalado por 
música ao Vico e recheado 
de poemas da obra de Vi-
nicius de Moraes. Vinicus 
é um garotinho apaixona-
do. 
Depois de uma tentativa 
frustrada de compor um 
poema de amor, ele acaba 
descobrindo e nos mos-
trando a historia de outro 
Vinicius: o de Moraes. 

atentos os 80 minutos para 
impedirmos as iniciativas 
do ‘Ribeirão’”, afirmou o 
asa aberto João.
Segundo ele, o apoio da 
torcida será fundamental. 
“Somos muito fortes, prin-
cipalmente quando joga-
mos em casa porque rece-
bemos a vibração da nossa 
torcida. Neste sábado não 
será diferente e espera-
mos casa cheia no João do 
Pulo. Perdemos a partida 

19h30, José Galvão e, fe-
chando o festival, o show 
do cantor Bavini.
O II Festival Julino de 
Moreira César  contará 
também espaço destinado 
para alimentação com bar-
racas e food trucks. 
“É o segundo Festival Ju-
lino que fazemos, sendo 
essa uma criação desta 
gestão para que a popu-
lação de Moreira César 
tenha uma opção de en-
tretenimento”, comenta 
o subprefeito de Moreira 
César, Nilson Luís de Pau-
la Santos.

no “São Paulinho”.
Na final dos Veteranos 
Quarentão, o Esporte Clu-
be Comercial confrontou 
o Grêmio Esportivo Terra 
dos Ipês. Durante o tempo 
regular, de 90 minutos, o 
jogo ficou empatado em 
1 a 1. A decisão terminou 
em pênaltis, com placar de 
4x2 para o Terra dos Ipês.
Já na Segunda Divisão, 
o Clube Atlético Campo 
Alegre encarou a disputa 
pelo título contra Grêmio 
Esportivo Santa Cecília. A 
partida terminou em 3x1 
para o Santa Cecília.

flexões promovidas pelos 
orientadores.
Geralmente  encontros 
ocorrem uma vez ao mês 
e proporcionam de forma 
leve e divertida o contato 
com a natureza e a prática 
de exercícios físicos.

De um jeito delicado e 
bem humorado, Poetinha 
homenageia a obra de Vi-
nicius e a mantém viva 
entre o público infantil. 
Logo para elas, que estão 
na fase das brincadeiras e 
descobertas, o espetáculo 
mostra a diversão que a li-
teratura pode ser além de 
despertar o gosto musical.
O espetáculo pode ser con-
ferido no domingo (29), às 
16 horas, no Teatro Gal-
pão, que fica na avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, número 2.750, 
Alto Cardoso. 
Os ingressos devem ser re-
tirados na bilheteria do te-
atro, a partir das 15 horas.

para eles na casa deles e 
agora queremos reverter o 
quadro. Por isso, estamos 
muito focados neste jogo”, 
garantiu.
Os Leões do Vale têm o 
apoio da Secretaria de 
Esportes da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e são 
patrocinados pela Mar-
condes Lima Engenharia, 
VipClin Odondologia, Do-
naire Suplementos e Aca-
demia BS.
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Irmandade de Taubaté
recebe Rafinha Acústico

no Dia dos Avós

EDP beneficia cerca de 500 famílias em Pinda com 
sistema de aquecimento solar para o chuveiro

Volkswagen Gol e Voyage 
passam a oferecer câmbio 

automático de seis marchas

Taubaté já tem 12 mortes 
por Influenza

Falta de sono pode prejudicar a saúde 
e o equilíbrio do organismo

Músico aproveitou para 
lançar clipe “Benvinda”, 
que teve participação do 
Coral da entidade
por Nathalia Cardoso
A Irmandade de Mise-
ricórdia de Taubaté re-
cebeu seus alunos nesta 
quinta-feira (26) com um 
delicioso café da manhã 
e convidou o músico Ra-
finha Acústico para home-
nagear os idosos pelo Dia 
dos Avós, data em que se 
comemora o dia de Santa 
Ana e São Joaquim, pais 
de Maria e avós de Jesus 
Cristo.
Para o encontro, o músi-
co preparou um repertório 
repleto de canções emo-
cionantes para todas as 

Moradores do bairro Mo-
reira Cesar receberão gra-
tuitamente equipamentos 
para banhos mais econô-
micos, além de um kit de 
lâmpadas LED
Cerca de 500 Famílias de 
Pindamonhangaba serão 
contempladas com o pro-
jeto Boa Energia Solar, 
da EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Alto 
Tietê, Vale do Paraíba e 
Litoral Norte de São Pau-
lo, que tem como objetivo 
a utilização eficiente da 
energia elétrica, por meio 
da implantação de um sis-
tema de aquecimento solar 
para o banho. O programa 
será lançado oficialmente 
nesta quinta-feira, dia 26.
A ação é fruto da parce-
ria da EDP com a Prefei-
tura Municipal de Pin-
damonhangaba. Serão 
beneficiadas famílias do 
conjunto habitacional Re-
sidencial Liberdade 3, no 
bairro Moreira Cesar, que 
também receberão um kit 
de lâmpadas LED, mais 
eficientes e de maior dura-

A Volkswagen apresen-
tou ontem, na unidade de 
Taubaté, o Gol e o Voyage 
com câmbio automático. É 
a primeira vez que ambos 
os modelos contam com 
esse tipo de transmissão.
Ambos chegam ao mer-
cado neste mês de julho 
como parte da linha 2019 
dos modelos. Eles inte-
gram a lista de 20 lan-

Balanço atualizado da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté confirma a 
morte de mais quatro pes-
soas por influenza, entre 
elas a primeira pelo vírus 
H1N1.
Com isto, chega a 12 o nú-
mero de mortes no muni-
cípio desde o início deste 
ano. São 11 vítimas por 
influenza A não subtipado 
e uma por H1N1. Entre ja-
neiro e julho do ano passa-
do também foram registra-
das 12 mortes
De acordo com o levanta-
mento, os registros até ju-
lho deste ano chegam a 70 
casos confirmados, entre 

Em uma escala de zero a 
dez, você saberia dizer 
qual o nível de qualida-
de do seu sono? Segun-
do pesquisa realizada 
pelo Instituto de Pesqui-
sa e Orientação da Mente 
(IPOM), 69% dos brasi-
leiros avaliam seu próprio 
sono como ruim ou insa-
tisfatório. Os problemas 
vão desde a dificuldade 
para adormecer, até acor-
dar diversas vezes durante 
a noite. Vital para a saúde, 
o sono é importante para 
o desenvolvimento nor-
mal do cérebro e para os 
processos de memória e 
aprendizado. Um descan-
so de má qualidade pode 
prejudicar o equilíbrio do 
organismo.
Em curto prazo, a priva-
ção do sono pode causar 
dores no corpo, cansaço, 

vovós, incluindo composi-
ções de sua autoria e tam-
bém obras como “Tocando 
em frente”, de Renato Tei-
xeira e “Como é grande o 
meu amor por você”, de 
Roberto Carlos.
O cantor Rafinha aprovei-
tou a data para lançar o cli-
pe “Benvinda” (música da 
vovó), que teve a partici-
pação do Coral da Irman-
dade durante a gravação 
do DVD do músico, que 
será lançado em breve.
O provedor José Roberto 
dos Santos elogiou a ho-
menagem preparada aos 
alunos e agradeceu a pre-
sença do cantor. “Ele já 
esteve presente em outras 
datas comemorativas aqui 

bilidade. Estas iniciativas 
permitirão que os mora-
dores utilizem a energia 
de forma mais racional e, 
consequentemente, traga 
economia na conta de luz.
Na maioria das residên-
cias, o chuveiro elétrico é 
o campeão de consumo de 
energia elétrica. Para se ter 
ideia, o equipamento pode 
representar mais de 30% 
do valor total da fatura das 
famílias. Pensando disso, a 
EDP realiza o projeto Boa 
Energia Solar, que prevê a 
substituição dos chuveiros 
elétricos por sistema de 
aquecimento solar (placas 
coletoras, reservatórios, 
chuveiros inteligentes e 
toda infraestrutura neces-
sária).
“Com a implantação do 
projeto, a EDP visa com-
bater o desperdício de 
energia elétrica e contri-
buir para a redução das 
contas de luz das famílias 
beneficiadas, além de di-
minuir a emissão de CO² 
e o aquecimento global”, 
ressalta Luciano Caval-

çamentos previstos até 
2020, dentro do conceito 
da Nova Volkswagen e da 
maior ofensiva de produ-
tos da história da empresa 
no Brasil, como resultado 
de investimentos de R$ 7 
bilhões no País até 2020.
Produzidos em Taubaté , 
Gol e Voyage 2019 saem 
de fábrica equipados com 
ar-condicionado, direção 

os quais 42 de H3N2, 20 
de H1N1 e 8 de Influenza 
B.
Taubaté atingiu a meta de 
vacinação contra influenza 
estabelecida pelo Minis-
tério da Saúde na campa-
nha deste ano, com 63.525 
doses aplicadas conforme 
a última prévia divulgada 
em 2 de julho. Isto repre-
senta uma cobertura de 
97,69%. Em relação aos 
grupos prioritários, ges-
tantes ainda estão abaixo 
da meta, com uma cober-
tura de 78,33%. Ainda há 
doses disponíveis nas sa-
las de vacinação do mu-
nicípio. Mais informações 

sonolência, irritabilidade, 
alterações repentinas de 
humor, perda da memória 
de fatos recentes, compro-
metimento da criatividade, 
lentidão do raciocínio, de-
satenção e dificuldade de 
concentração. 
Já a longo prazo, falta de 
vigor físico, envelheci-
mento precoce, compro-
metimento do sistema 
imunológico, tendência 
a desenvolver obesidade, 
diabetes, doenças cardio-
vasculares e gastrointes-
tinais e perda crônica da 
memória, estão entre os 
males.
É importante entender 
quais sãos os vilões das 
noites de sono e as conse-
quências que essa priva-
ção pode causar à saúde. 
Os distúrbios mais co-
muns podem variar entre 

na entidade e conheceu o 
nosso trabalho. A empatia 
entre ele e nossos idosos 
foi tamanha que rendeu 
o convite para a partici-
pação do nosso grupo de 
Coral no seu DVD. É um 
trabalho muito bonito e ele 
merece todo sucesso”, elo-
giou o provedor.
Os interessados em conhe-
cer mais sobre o trabalho 
da Irmandade devem en-
trar em contato pelo tele-
fone (12) 3632- 4423. A 
entidade está localizada à 
Rua Portugal, 169, Jardim 
das Nações. O clipe da 
música “Benvinda” já está 
disponível para acesso nas 
redes sociais da Irmanda-
de e do Rafinha Acústico.

cante, gestor executivo da 
EDP.
Em 2017, mais de 300 
famílias foram atendidas 
pelo programa na cidade.
Evento de lançamento 
para a comunidade
A Distribuidora realiza-
rá na quinta-feira (26), 
das 18h às 22h, o evento 
de lançamento do projeto 
com a comunidade. Com 
atividades abertas ao pú-
blico, haverá palestras aos 
adultos e ações lúdicas 
para as crianças com a te-
mática do melhor uso da 
energia elétrica. Os mora-
dores também terão opor-
tunidade de esclarecer dú-
vidas sobre a conta de luz 
e a Tarifa Social, que pode 
proporcionar desconto de 
até 65% na fatura, dicas 
de segurança e orientação 
para o uso eficiente.
As iniciativas fazem parte 
do Programa de Eficiên-
cia Energética – PEE da 
Distribuidora e são regu-
ladas pela Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(ANELL).

hidráulica, banco do mo-
torista com ajuste de al-
tura, suporte para celular 
integrado ao painel com 
entrada USB (exclusivo 
no segmento), travamento 
elétrico das portas e vidros 
dianteiros com aciona-
mento elétrico. É extensa 
a lista de equipamentos de 
conforto e conveniência 
dos dois veículos.

podem ser obtidas junto à 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté pelo telefo-
ne 3629-6232.
Perfil das vítimas
Vítima 9 – homem, 49 
anos, óbito em 30/05/2018 
(Positivo para H1N1)
Vítima 10 – homem, 87 
anos, óbito em 22/06/2018 
(Influenza A não subtipa-
do)
Vítima 11 – homem, 86 
anos, óbito em 23/06/2018 
(Influenza A não subtipa-
do)
Vítima 12 – mulher, 67 
anos, óbito em 01/07/2018 
(Influenza A não subtipa-
do)

insônia, apneia do sono, 
bruxismo, ronco, sonam-
bulismo, síndrome das 
pernas inquietas e terror 
noturno. De acordo com a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), esses dis-
túrbios atingem quatro em 
cada dez pessoas em todo 
o mundo.
Para uma noite de sono 
adequada podemos ob-
servar alguns detalhes, 
como se atentar à postura 
ao dormir aliada ao uso do 
travesseiro correto, manter 
o ambiente escuro e silen-
cioso, consumir alimentos 
leves e adotar atividades 
relaxantes algumas horas 
antes de se deitar como 
forma de preparar o orga-
nismo para o descanso.
*Renata Federighi, Con-
sultora do Sono da Duo-
flex


