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A GAzetA dos Municípios

UBS Mais Mourisco tem
horário estendido de

vacinação da tríplice viral

Taubaté celebra 7 de setembro com desfile cívico

Setembro Amarelo lança
alerta sobre depressão
e prevenção ao suicídio

A UBS Mais do Jardim 
Mourisco realiza nesta 
quinta-feira, dia 5 de se-
tembro, vacinação da trí-
plice viral em horário es-
tendido.
A ideia é atualizar a cartei-
ra de vacinação e propor-
cionar uma opção a mais 
para quem tem dificuldade 
em se deslocar durante o 
horário comercial.
Durante os dois dias, a 
aplicação das doses da 
vacina SCR (sarampo, 
caxumba e rubéola) acon-
tece das 8h às 10h30 e das 
13h às 19h30. 
O município abasteceu a 
unidade com um estoque 
extra de vacinas enca-
minhadas pela regional 
do Grupo de Vigilância 
Epidemiológica do Esta-
do (GVE). A UBS Mais 
Mourisco fica na avenida 
Santina Alvissus Fernan-

No dia 7 de setembro, data 
em que é comemorada a 
Independência do Brasil, 
haverá desfile cívico em 
Taubaté. O evento será re-
alizado no sábado, a partir 
das 7h na avenida Walter 
Thaumaturgo (avenida do 
Povo).
Após o hasteamento das 
bandeiras e passagem em 
revista à tropa marcada 

Prédios públicos e mo-
numentos de Taubaté ga-
nharam esta semana uma 
iluminação especial para 
marcar o Setembro Ama-
relo. A campanha aconte-
ce em nível nacional com 
o objetivo de reforçar a 
conscientização sobre a 
importância da prevenção 
do suicídio.
O combate a este proble-
ma de saúde pública se dá 
por meio da divulgação 
e transparência, já que as 
pessoas fogem do assun-
to e, por medo ou desco-
nhecimento, não veem os 
sinais de que uma pessoa 
próxima está com ideias 
suicidas. Desde 2017, a 
Secretaria de Saúde de 
Taubaté elabora um levan-
tamento sobre tentativas 
de suicídio e casos consu-
mados no município. Este 
mapeamento ajuda no de-
senvolvimento de políti-

des, s/nº, Jardim Mouris-
co.
Taubaté soma atualmen-
te seis casos de sarampo 
confirmados e 28 casos 
suspeitos em investigação.
Crianças entre seis meses 
e 11 meses podem ser va-
cinadas contra o sarampo. 
A Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté reforça 
que, mesmo com a apli-
cação dessa dose, estão 
mantidas as demais vaci-
nações no calendário, aos 
12 meses e reforço aos 15 
meses.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3629-6232.
Retire suas dúvidas:
Quem pode tomar a vaci-
na?
Esquema especial
Crianças entre 6 meses e 
11 meses: vacina SCR (sa-
rampo – caxumba – rubé-

para às 7h30, terá início 
o desfile militar. Entre as 
corporações estão a Força 
Expedicionária Brasileira 
(FEB), Comando de Avia-
ção do Exército (Cavex), 
Academia Militar das 
Agulhas Negras (Aman), 
Escola Preparatória de 
Cadetes do Exército (EsP-
CEx), polícias Rodoviá-
ria Estadual, Ambiental, 

cas públicas e ações vol-
tadas aos segmentos mais 
sensíveis a este problema.
Entre janeiro e agosto des-
te ano, por exemplo, foram 
registradas  277 tentativas 
e 13 casos consumados de 
suicídio. Os dois registros 
já são superiores ao total 
de casos em todo o ano de 
2018. Na grande maioria 
das ocorrências, a depres-
são é citada como elemen-
to motivador.
O fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial 
(Raps) é fundamental para 
o acolhimento das pessoas 
em situação de vulnera-
bilidade e tratamento. A 
rede de Taubaté é compos-
ta pelo  Caps AD, voltado 
ao tratamento do consumo 
de álcool e outras drogas, 
o Caps I, destinado ao pú-
blico infantojuvenil, e o 
Caps II, que atende porta-
dores de transtornos men-

ola)
Ações de rotina
– pessoas entre 1 e 29 anos 
de idade: duas doses com 
intervalo mínimo de 30 
dias
– pessoas entre 30 e 59 
anos de idade: uma dose
– pessoas com 60 anos ou 
mais de idade: não preci-
sam ser vacinadas
Quem não precisa tomar a 
vacina?
Quem está com a carteiri-
nha de vacinação em dia
Quando não posso tomar a 
vacina?
– A vacina SCR não deve 
ser administrada simul-
taneamente com a vaci-
na febre amarela. Nesse 
momento, reforça-se a 
necessidade de priorizar 
a vacinação com SCR, de-
vendo-se agendar a dose 
da vacina febre amarela 
com intervalo de 30 dias

Civil e Militar, Corpo de 
Bombeiros, Guarda Civil 
Municipal, Defesa Civil, 
DER, Trânsito e Proerd.
A data também será fes-
tejada por cerca de 3.500 
alunos da Rede Municipal 
de Ensino de Taubaté, com 
representantes dos ensinos 
infantil, fundamental e 
médio, Escola de Atletas, 
Fêgo Camargo e EMCA, 

tais. A Secretaria de Saúde 
reforça que o acolhimento 
nestas unidades se dá de 
forma voluntária. O muni-
cípio conta com o serviço 
de escuta qualificada do 
Fonevida (0800 780 1122) 
e mantém uma parceria 
com o Centro de Valoriza-
ção da Vida (CVV).
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté montou uma pro-
gramação este ano com a 
realização de atividades 
para os servidores que tra-
balham com saúde mental 
no dia 17 e com o II Fórum 
de Prevenção ao Suicídio, 
que acontece este ano nos 
dias 25 e 26 no auditório 
de psicologia da Universi-
dade de Taubaté (Unitau).
O Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência 
(Samu) também aderiu à 
campanha de mobilização 
e distribuiu laços amarelos 
para as equipes.

entre outros.
Participam também gru-
pos escoteiros, a Escola 
Estadual Monteiro Loba-
to, Senai, Sesi, BAMUQ, 
unidades do Programa 
Esporte e Juventude e se-
cretarias municipais de 
Turismo e Cultura, De-
senvolvimento e Inclusão 
Social, Esporte e Lazer, 
Associação PróJudô e As-
sociação IncluiArt, moto-
clubes e o encerramento 
com a Fanfarra Municipal 
de Taubaté (Famuta).
Interdições
Para garantir a fluidez e 
segurança no trânsito, a 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana traçou o plano de 
interdições e rotas alterna-
tivas no trânsito da região 
central de Taubaté.
A partir da meia-noite des-
ta terça-feira, dia 3 de se-
tembro, a avenida do Povo 
fica totalmente interditada 
no trecho de cobertura 
para o Encontro de Ban-

das e Fanfarras, grupos de 
sopro e percussão, de es-
colas da rede municipal de 
ensino, que será na quin-
ta-feira (dia 5), das 8h às 
17h. Após esse evento, o 
local fica disponível para 
montagem e organização 
da estrutura. Para o desfi-
le cívico de sábado, 7 de 
setembro, a avenida do 
Povo e vias de acesso da 
região serão bloqueadas 
às 6h, permitindo somente 
o trânsito local.
As vias alternativas que 
não terão nenhuma inter-
dição são: avenida Ingla-
terra, Tiradentes, John Ke-
nnedy, Marechal Arthur 
da Costa e Silva, Juscelino 
Kubitscheck e rua Getúlio 
Vargas.
Todas as intervenções viá-
rias contarão com as sina-
lizações e agentes de trân-
sito para dar apoio local.
Ônibus
O transporte público que 
circula pela avenida Inde-

pendência terá o itinerário 
alterado durante o evento 
de sábado.
Os ônibus farão o seguinte 
percurso: à direita na rua 
Claro Gomes, seguirão até 
a rua Getúlio Vargas, onde 
entrarão à esquerda, cru-
zando a avenida do Povo, 
em seguida continuarão 
pela rua Marechal Arthur 
da Costa e Silva, à direita 
na praça Santa Terezinha, 
à esquerda na rua Dr. Pe-
dro Costa e a partir daí o 
itinerário será o normal.
Os passageiros das linhas 
que seguem pela avenida 
Independência e que em-
barcam e desembarcam 
no ponto localizado na rua 
Dr. Emílio Winther, fron-
tal à Funerária São Bene-
dito, deverão utilizar os 
pontos localizados na rua 
Getúlio Vargas (ao lado da 
delegacia) ou rua Mare-
chal Arthur da Costa e Sil-
va, ao lado da praça Santa 
Terezinha.
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Miscelânea
Curiosidades

Conheça alguns objetos e símbolos que trazem sorte

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor e da felicidade.
Elefante: para atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebrar a negatividade.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e da prosperidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fartura e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você real-
mente acredita que irá atrair sorte e proteção para a sua vida.
*** 
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar quei-
maduras. Em contato prolongado com a pele, o gelo também pode quei-
mar. Além disso, ele pode grudar e deslocar a pele que protege o local 
queimado. Pasta de dente, manteiga ou qualquer outro produto caseiro 
também devem ser evitados. Em queimaduras leves a melhor indicação é 
usar água fria para resfriar o local e evitar a formação de bolhas. Pode ser 
água corrente, numa bacia ou em compressas.  
***
Os insetos têm músculos e são extremamente fortes. Um inseto pode le-
vantar uma carga pelo menos vinte vezes mais pesada que seu próprio 
peso, enquanto que o homem só consegue pouco mais que seu peso. Em-
bora tenha fibras musculares parecidas com as humanas, o esqueleto dos 
insetos é externo e prende-se aos músculos formando um conjunto de 
grande resistência. 

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu alqueire de terra era do tama-
nho de uma fazenda. Sua vaca deitada e o rabo dela sobrava para o quintal 
do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite 
anterior. Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Ai eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne dela?
E ele me respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as so-
bras da refeição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar 
gratidão. Ela então, obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo...

Mensagens

Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos 
atendem as necessidades. Valorizaremos os amigos que nos socorrem, que 
se interessam por nós, que nos escrevem, que nos telefonam pra saberem 
como estamos indo. As amizades são uma dádiva de Deus. Mais tarde, 
haveremos de sentir a falta daqueles que não nos deixam experimentar a 
solidão. 
***
Uma hora ou outra o destino se ajeita, as coisas se acertam, o passado é es-
quecido e as dores desaparecem. Quem tem que ficar fica o que é verdadei-
ro permanece e o que não desaparece. Não tenha pressa, não guarde má-
goas, não queira pouco. Sempre queira o melhor. Espere na sua. Aprenda 
a ser paciente. Aprenda a curtir uma boa música, quando a tristeza bater. 
Aprenda a ignorar o que te faz mal. Aprenda, sobretudo, a ter fé. Fé de que 
por mais difícil que seja o Universo, ele sempre irá cumprir a seu favor.
***
Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, 
não te ama. O destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide 
quem fica nela. A verdade dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que 
você se lembra dela. Então, valorize quem valoriza você e não trate com 
prioridade quem te trata como opção.

Pensamentos, provérbios e citações

O exemplo é sempre o mais eficaz dos preconceitos.
A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo.
Julgamos a sabedoria de um homem por sua esperança.
A decisão será melhor quando estiveres com a barriga cheia.
O tempo convence mais do que os argumentos.
É triste ter por amizade alguém que se tem por amor.
O difícil fazemos na hora, o impossível demora um pouco a mais.
Mesmo o mais nobre dentre nós cede perante a carga do amor.
Velhas canções são como o vinho melhoram com o tempo.
Quando Deus fecha uma porta, Ele estará abrindo uma janela.
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Taubaté abre concursos para 
motoristas e médicos

A Prefeitura de Taubaté 
abre, a partir de hoje, dia 
5 de setembro, inscrições 
para concursos públicos 
destinados ao provimento 
de oito vagas para mo-
toristas e médicos. São 
quatro vagas para moto-
rista, com salário de R$ 
1.458,83 para uma carga 
de 40 horas semanais. A 
taxa de inscrição custa R$ 
13,70 e os requisitos são o 
ensino fundamental com-
pleto e CNH categoria D.
Outras quatro vagas são 
destinadas a médicos, di-

vididos entre clínico geral, 
neurologista, pneumolo-
gista, reumatologista e 
urologista. O salário varia 
entre R$ 2.405,12 e R$ 
3.553,80, acrescido de 
40% de Adicional de Ní-
vel Universitário (ANU). 
A carga é de 20 horas se-
manais. A taxa de inscri-
ção custa R$ 15,65 e os 
requisitos são nível uni-
versitário compatível com 
o cargo, título de espe-
cialista reconhecido pelo 
Cremesp e inscrição no 
órgão de classe. As ins-

crições serão realizadas 
por meio da internet até os 
dias 3 e 4 de outubro. As 
provas estão previstas para 
ocorrer nos dias 13 e 20 de 
outubro. Os editais estão 
disponíveis no site www.
institutoexcelenciapr.com.
br e também no portal da 
prefeitura pelo link http://
www.taubate.sp.gov.br/
concursos/. Informações 
também podem ser obti-
das pelo e-mail contato@
institutoexcelenciapr.com.
br ou pelo telefone (044) 
3026-1016.
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Famílias do Vista das Palmeiras 
recebem novo ciclo de palestras

Prefeitura de Pinda
encerra a SIPAT

Zaad Go – uma viagem
para os sentidos

As famílias do empreen-
dimento social Vista das 
Palmeiras, em Taubaté, 
recebem neste mês de se-
tembro o 4ª tema de pa-
lestras socioeducativas do 
programa Minha Casa Mi-
nha Vida, em parceria com 
o Sesi: “Explanação sobre 
a instituição e/ou consoli-
dação das organizações de 
base”. As palestras acon-
tecem no salão de festas 
de cada condomínio, con-
forme as datas e horários 
a seguir:
• Condomínio Angelina: 
dias 10 e 11 de setembro 
das 18h às 20h e das 20h 

Ao longo da última sema-
na, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba promoveu a 
I SIPAT (Semana Interna 
de Prevenção a Acidentes 
de Trabalho). 
As ações aconteceram em 
diversos setores da Pre-
feitura e tiveram como 
objetivo principal atentar 
os servidores sobre como 
evitar acidentes no local 
de trabalho.
De terça a sexta-feira, as 
ações aconteceram em 
locais como: auditório da 
Prefeitura, Vila dos Afetos 
(em Moreira César), Se-

A cada viagem, um novo 
olhar sobre o mundo. A 
riqueza das diferentes cul-
turas e perspectivas que só 
uma viagem tem o poder 
de trazer é parte da ins-
piração do novo eau de 
parfum do Boticário, Zaad 
Go. Dessa vez, a marca 
atravessou o planeta para 
encontrar o segredinho 
que essa fragrância traz: a 
extração da Evodia – um 
fruto aromático averme-
lhado, nativo do norte da 
China. 
Utilizada em técnicas mi-
lenares da medicina da-
quele país, a Evodia tam-
bém foi escolhida, porque 
acredita-se que o fruto te-
nha poder de balancear o 
Yin Yang, e de renovar as 
energias. Esse frescor ree-
nergizante do fruto chinês 
é combinado com a inten-
sidade das madeiras e do 
âmbar, numa verdadeira 
obra de arte. Zaad Go faz 
parte das fragrâncias da 

às 22h; dia 12 de setembro 
das 16h às 18h e das 18h 
às 20h
• Condomínio Jatobá: dias 
17 e 18 de setembro das 
18h às 20h e das 20h às 
22h, dia 19 de setembro 
das 16h às 18h e das 18h 
às 20h
• Condomínio Palmeira: 
24 e 25 de setembro das 
18h às 20h e das 20h às 
22h; dia 26 de setembro 
das 16h às 18h e das 18h 
às 20h
Enquanto os adultos par-
ticipam das palestras, as 
crianças podem participar 
de ações recreativas que 

cretaria de Obras, Guarda 
Municipal, Secretaria de 
Educação e Palacete 10 de 
Julho.
“Estamos muito felizes de 
poder ter realizado a pri-
meira SIPAT da Prefeitura 
Municipal de Pindamo-
nhangaba uma semana de 
conscientização sobre o 
comportamento na área de 
trabalho previsão do tem-
po pela segurança do nos-
so servidor”, comentou o 
subprefeito e presidente 
da CIPA, Nilson de Paula.
O funcionário da Prefeitu-
ra, Rogério Socó, destacou 

família amadeirada floral, 
e leva notas de Limão, 
Cardamomo, Gerânio da 
África, Notas Aquáticas 
além, é claro, da Evodia. 
Segundo o perfumista 
criador do novo Zaad, o 
brasileiro Adilson Rato, da 
casa de fragrâncias suíça 
Firmenich, experiências 
pessoais, como os desti-
nos que já explorou são 
fonte de inspiração para as 
suas criações. “Para mim, 
viajar significa estar aber-
to ao inesperado. 
E cada uma das minhas 
aventuras está registra-
da em meu passaporte. 
Nesses momentos, tudo 
é pura inspiração: desde 
uma paisagem exótica, 
até costumes locais. Essas 
experiências me inspiram 
a trazer matérias-primas 
novas para a perfumaria. 
O processo de criação de 
Zaad Go passa por essa 
trajetória de viajar, não 
para escapar da vida, mas 

acontecem simultanea-
mente. Além das palestras, 
os moradores terão a opor-
tunidade de se inscrever 
para cursos de capacitação 
nas áreas de culinária, ar-
tesanato, área adminis-
trativa e recreação. As 
inscrições são realizadas 
durante os intervalos das 
palestras e também nos 
plantões realizados nos 
condomínios. Em agos-
to o tema apresentado foi 
“Gestão Condominial, es-
timativa de custo e estra-
tégias para reduzi-los”, e 
contou com a participação 
de 215 moradores.

que a SIPAT foi muito vá-
lida, pois além de apresen-
tar diversas palestras para 
funcionários e gestores, 
pôde também levar muita 
informação a diversos de-
partamentos
Em síntese, a SIPAT é 
um evento planejado pelo 
órgão responsável e tem 
como objetivo conscien-
tizar os funcionários so-
bre saúde, segurança e 
prevenção de acidentes 
no local de trabalho. Em 
2019, a SIPAT contou com 
o apoio da Secretaria de 
Administração.

para enriquecer o repertó-
rio e expandir horizontes”, 
conta. 
Além do eau de parfurm, a 
linha conta também com o 
desodorante aerossol com 
formulação anti transpi-
rante e toque seco, que 
traz a mesma fragrância. 
Zaad Go compõe o por-
tfólio da marca que conta 
com a versão tradicional, 
Zaad Mondo e Zaad Vi-
sion – todas seguindo o 
perfil amadeirado que é a 
assinatura da marca. 
SUSTENTABILIDADE
*Quando a sua fragrância 
acabar, você pode colabo-
rar com o maior programa 
de logística reversa do 
país: o Boti Recicla. To-
das as mais de 3.700 lojas 
da marca estão preparadas 
para direcionar esse resí-
duo para as quase 35 co-
operativas homologadas, 
que fazem a seleção e a 
reciclagem dos materiais. 
Trata-se do maior progra-
ma de logística reversa 
em pontos de coleta do 
País. Pelo programa, to-
das as embalagens vazias 
são recolhidas, descarac-
terizadas e encaminhadas 
para cooperativas de ca-
tadores e parceiros locais, 
que gerenciam os resídu-
os. A ação visa à redução 
dos impactos ambientais 
e envolve consumidores, 
franqueados, consultores, 
colaboradores e fornece-
dores. 
Um exemplo prático des-
sa preocupação é o uso de 
vidro reciclado na confec-
ção de itens que decoram 
as lojas-ânfora, o novo 
conceito de loja do Boti-
cário, atualmente presen-
te no Rio de Janeiro, em 
Curitiba, Fortaleza, Sal-
vador e São Paulo. Essas 
peças decorativas fecham 
o ciclo do vidro, que é o 
resultado do recolhimento 
de frascos pós-consumo.
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Setembro é mês de literatura e cultura com a Flit 2019

Prefeitura de Caraguatatuba publica licitação para 
concessão e implantação de Aquário Municipal

Setembro chegou com 
uma programação rechea-
da de cultura e
diversão na edição 2019 
da Feira de Literatura In-
fantil de Taubaté (Flit).
Entre os dias 16 e 22 de 
setembro, a avenida do 
Povo vai reunir o mundo
mágico dos livros em uma 
semana de atrações que 
envolvem shows infantis,
contação de histórias, 
peças teatrais e oficinas. 
Também estão
programadas sessões de 
autógrafos com autores 
nacionais e locais e
mesa-redonda discutindo 
temas ligados à literatura 
infantil. Serão 14
editoras oferecendo o me-
lhor da literatura infanto-
-juvenil nacional e
internacional. O projeto 
da Flit 2019 é promovido 
por meio do Proac (Pro-
grama de Ação Cultural), 
via Secretaria de Cultura 
de Estado. Criada e exe-
cutada pela Prefeitura de 
Taubaté, a feira este ano 
tem a empresa ADV Pro-
duções como curadora, 
ficando a coordenação ge-
ral a cargo da produtora 
cultural Amália De Vin-
cenzo. A Flit 2019 conta 
com o patrocínio oficial 
das empresas Usiminas e 
EDP São Paulo. Além dos 
patrocinadores, a Flit tam-
bém conta com o apoio da 
CBL (Câmara Brasileira 
do Livro), ABC Transpor-
tes, CCR Nova Dutra, Net 
e Oscar Calçados.
Visconde
O nobre sabugo de milho 
da imaginação lobateana é 
quem dá o tom da feira
deste ano. O tema “Vis-
conde de Sabugosa – da 
biblioteca da Dona Benta

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Planejamento 

para a Flit 2019”, foi ex-
plorado pelas escolas da 
Rede Municipal de
Ensino de Taubaté. Uma 
das atividades, por exem-
plo, foi a “Tabuada
Sabugosa”, realizada entre 
os meses de abril e maio 
de 2019 com a
participação de 2.363 alu-
nos, possibilitando a opor-
tunidade de conhecer
e aprender a tabuada, utili-
zando-a para desenvolver 
habilidades cognitivas li-
gadas à matemática. Outra 
atividade é um concurso 
de soletrar, cuja grande fi-
nal será na feira, dia 18 de 
setembro. O fechamento 
deste trabalho é a parti-
cipação diária de mais de 
800 alunos nos períodos 
da manhã e da tarde, prin-
cipalmente da zona rural e
de bairros periféricos, que 
são levados em vans e ôni-
bus para a avenida.
Os alunos, como nos anos 
anteriores, participarão de 
teatros, contação
de histórias e oficinas.
As demais escolas da ci-
dade e região que também 
quiserem ir de excursão
à feira devem enviar um 
email para flit.taubate@
gmail.com, para que
sejam recebidos com o 
máximo de conforto pos-
sível.
Programação
A programação da Flit 
2019 dura o dia inteiro e 
traz como diferencial a
realização de oficinas ar-
tísticas e literárias. As ati-
vidades acontecem
todos os dias, são abertas 
ao público em geral e in-
cluem a criação de
livros, slimes e origamis.
Lançamentos de livros e 
tardes de autógrafos em-

Estratégico e Desenvol-
vimento, publicou na úl-
tima sexta-feira (30/08) 

balam a programação.
Entre os jovens autores 
que estarão presentes, des-
taque para o estudante
Kevin Moreira (livro Jogo 
de Amar) e Anderson 
Lima (o Bento do DPA).
As noites da Flit vão ser 
embaladas por sucessos 
como O Mundo de Bita e
o Trem da Alegria, além 
de Rafinha Acústico e 
banda e outras atrações.
Na praça de alimentação 
“Tia Anastácia” ficam di-
versificados food
trucks, com os mais diver-
sos tipos de comidas, lan-
ches e sobremesas para
os visitantes.
A programação completa 
você confere abaixo ou 
no site www.flit.taubate.
sp.gov.br.  Acompanhe 
também nossa página do 
Facebook www.facebook.
com/feiradeliteraturain-
fantildetaubate/.
Confira abaixo as atrações 
da Flit 2019:
SEGUNDA-FEIRA | 
16/09
8h30  – Musicalização In-
fantil com alunos da Fego 
Camargo
9h – Contação de história 
“o nascimento de Viscon-
de”, com Fabricando Arte
9h30 – Teatro “Viscon-
de… esconde”, com a Tur-
ma do Sítio
10h – Apresentação artís-
tica com alunos da escola 
Monte Belo
14h – Contação de história 
“o nascimento de Viscon-
de”, com Fabricando Arte
14h30 – Teatro “E assim 
nasceu Visconde”, com a 
Turma do Itaim
15h – Apresentação artís-
tica com alunos da escola 
Esplanada II
15h30 – Grupo de Choro, 

o edital de chamamento 
público para procedimen-
to de manifestação de 

Ballet e Canto Vitória Ré-
gia da Fego Camargo
16h30 – Lançamento do 
livro “Jogo de Amar”, do 
estudante Kevin Moreira
19h – Show de abertura 
com Mundo Bita
TERÇA-FEIRA | 17/09
8h30 – Musicalização In-
fantil com alunos da Fego 
Camargo
9h – Contação de história 
“o nascimento de Viscon-
de”, com Fabricando Arte
9h30 – Teatro “Viscon-
de… esconde”, com a 
Turma do Sítio
10h – Apresentação artís-
tica com alunos da escola 
Sedes
14h – Contação de história 
“o nascimento de Viscon-
de”, com Fabricando Arte
14h30 – Teatro “E assim 
nasceu Visconde”, com a 
Turma do Itaim
15h – Apresentação artís-
tica com alunos da escola 
Fonte II
15h30 – Movidos à corda 
e Musicalização Infantil 
da escola Fego Camargo
16h – Alunos da Apae 
apresentam: As aventuras 
de João e Maria
20h – Show com a banda 
U2 One Love
QUARTA-FEIRA | 18/09
8h30 – Musicalização In-
fantil com alunos da Fego 
Camargo
9h – Contação de história 
“o nascimento de Viscon-
de”, com Fabricando Arte
9h30 – Teatro “Viscon-
de… esconde”, com a 
Turma do Sítio
10h – Apresentação artís-
tica com alunos da Escola 
Walter
14h – Contação de história 
“o nascimento de Viscon-
de”, com Fabricando Arte
14h30 – Teatro “E assim 
nasceu Visconde”, com a 
Turma do Itaim
15h – Apresentação artís-
tica com alunos da escola 
Ezequiel
15h30 – Teatro juvenil “O 
ovo”, com alunos da Fego 
Camargo
18h – Grande final do So-
letrando, das escolas mu-
nicipais
20h – Show com a Banda 
Monaliza (Tributo à Tim 
Maia)
QUINTA-FEIRA | 19/09
8h30 – Musicalização In-
fantil com alunos da Fego 
Camargo
9h – Contação de história 
“o nascimento de Viscon-

interesse (PMI) para im-
plantação dos serviços de 
implantação, operação, 
manutenção e exploração 
comercial do Aquário Mu-
nicipal.
A concessão, segundo a 
administração, tem o ob-
jetivo estruturar e viabili-
zar um Aquário Municipal 
para a exposição da biodi-
versidade de nossa região 
e implantar um novo pon-
to turístico no município.
A instalação do Aquário 
Municipal visa atender o 
Plano Diretor de Turismo 
e a necessidade de melho-
ria de infraestrutura turís-

de”, com Fabricando Arte
9h30 – Teatro “Viscon-
de… esconde”, com a 
Turma do Sítio
10h – Apresentação artís-
tica com alunos da Escola 
Avedis
10h30 – Bate-papo com 
Ricardo Lobato, bisneto 
do escritor Monteiro Lo-
bato
14h – Contação de história 
“o nascimento de Viscon-
de”, com Fabricando Arte
14h30 – Teatro “E assim 
nasceu Visconde”, com a 
Turma do Itaim
15h – Apresentação artís-
tica com alunos da escola 
Marisa Lapido
15h30 – Violoncelo In-
fantil e Ballet Jovem Fego 
Camargo
16h – Mesa redonda com 
ex-alunos: “O livro que 
marcou a minha vida”
18h – Tarde de autógrafos 
com Anderson Lima, o 
Bento do DPA*
20h – Show com a banda 
Bek e os Tio de Fusca
*data e horário sujeitos a 
alteração
SEXTA-FEIRA | 20/09
8h30 – Musicalização In-
fantil com alunos da Fego 
Camargo
9h – Contação de história 
“o nascimento de Viscon-
de”, com Fabricando Arte
9h30 – Teatro “Viscon-
de… esconde”, com a 
Turma do Sítio
10h – Apresentação artís-
tica com alunos da escola 
Gurilândia
14h – Contação de história 
“o nascimento de Viscon-
de”, com Fabricando Arte
14h30 – Teatro “E assim 
nasceu Visconde”, com a 
Turma do Itaim
15h – Apresentação artís-
tica com alunos do PEEJ 
II
15h30 – Ballet Jovem e 
Banda de Sopro da Fego 
Camargo
18h – Lançamento do li-
vro: ” Ensinadores de nos-
sa comunidade”, dos alu-
nos do Integral
20h – Show com a Banda 
Alaia
SÁBADO | 21/09
9h – Integrarte Dança 
apresenta: “Integrarte 
Dança histórias da biblio-
teca de Dona Benta”
10h – Orquestra Sinfônica 
de Taubaté – Osita
10h30 – Lançamento do 
livro “Cuidando de você”, 
da autora Bia Hüne

tica como potencial desti-
no de quem visita a região 
do Litoral Norte. A expec-
tativa é de que o Aquário 
Municipal seja implanta-
do no Complexo Turístico 
do Camaroeiro.
As empresas interessadas 
devem entregar as propos-
tas para participar do cer-
tame até as 16h30 do dia 
30 de setembro, na Ave-
nida Siqueira Campos, 
44, no Centro. O edital 
encontra-se disponível no 
site da Prefeitura: www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
licitações.
Atrativo

11h30 – Mesa redonda: 
“Os diálogos de Lobato: 
da criança ao adulto”
13h – Teatro “E assim nas-
ceu Visconde”, com a Tur-
ma do Itaim
14h – Contação de história 
“o nascimento de Viscon-
de”, com Fabricando Arte
14h40 – Teatro “Os Sal-
timbancos”, com a trupe 
Contos e Fuxicos
15h45 – Tarde de autó-
grafos e pocket show com 
Nicholas Torres, o Jaime 
Palilo do Carrossel
17h30 – Concurso de Cos-
play
18h30 – Famuta (Fanfarra 
Municipal de Taubaté)
20h – Show com Rafinha 
Acústico e Banda
DOMINGO | 22/09
10h – Contação de história 
com os idosos do Projeto 
Conviver
11h – Balé da Cidade 
apresenta a peça “Pedro e 
o Lobo”
13h – Rua de Lazer
14h – Teatro “Visconde… 
esconde”, com a Turma do 
Sítio
15h – Contação de história 
“o nascimento de Viscon-
de”, com Fabricando Arte
16h – Show com Mundo 
de Kaboo
17h – Teatro “João e Ma-
ria” com a trupe Contos e 
Fuxicos
19h – Show de encerra-
mento com Trem da Ale-
gria
OFICINAS E EXPOSI-
ÇÕES
De segunda a sexta-feira
9h às 11h | 14h às 17h: 
Exposição – Trabalho dos 
alunos do Integral
9h às 12h | 14h às 17h: 
Oficina literária – Criação 
de livros
9h às 11h | 14h às 17h: 
Oficina – Slime
11h e 15h: Oficina – Ori-
gami
9h às 13h | 14h às 18h: 
Oficina – Tecnologia
10h às 16h: Oficina – Arte 
e Design

Sábado e Domingo
9h às 12h | 14h às 17h: 
Oficina literária – Criação 
de livros
9h às 11h | 14h às 17h: 
Oficina – Slime
11h e 15h: Oficina – Ori-
gami
9h às 13h | 14h às 18h: 
Oficina – Tecnologia
10h às 16h: Oficina – Arte 
e Design

Dados do Ministério do 
Turismo apontam que os 
40 aquários brasileiros, 
junto com os zoológicos, 
são responsáveis por 30 
milhões de visitantes por 
ano.
A visita a aquários e oce-
anários pode fomentar o 
lazer de quem busca unir 
conhecimento e diversão. 
Além de proporcionar mo-
mentos de descontração, 
os aquários são responsá-
veis pela conservação das 
espécies e conscientização 
dos visitantes sobre a im-
portância da preservação 
da fauna e flora aquáticas.


