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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté participa 
de projeto de educação para o 
trânsito da ABC Transportes

Prefeitura de Taubaté rescinde contrato com empresa 
responsável por obras no Barreiro

ONG faz feira de adoção
de animais do CCZ

A Prefeitura de Taubaté 
participou nessa sexta-
-feira (08/11) da aber-
tura do projeto Escola 
na Garagem, idealizado 
pela concessionária ABC 
Transportes. Participaram 
das atividades 40 alunos 
do 5º ano EMIEF Ernes-
to de Oliveira Filho, na 
Vila Bela. Os alunos vi-
sitaram as salas operacio-
nais como a sala do GPS, 
de biometria e câmeras; 
saber sobre o funciona-
mento da garagem onde 
ficam os ônibus e todo o 
processo de       limpeza, 

A ONG Chico Pata, par-
ceira da Prefeitura de 
Taubaté, promove hoje, 
uma feira de adoção de 
cães abrigados pelo Cen-
tro de Controle de Zoono-
ses (CCZ).
Interessados podem ir na 
Poli Pet das 10h às 17h. 
A Poli Pet fica na avenida 
Itália, 1.570, Jardim das 
Nações. Serão colocados 
para adoção oito animais 
de diferentes portes. To-
dos passam antes por exa-
mes clínicos, vacinação e 
são castrados.
Os adotantes devem ser 
maiores de 18 anos e pre-

abastecimento, inspeção e 
manutenção e preparação 
dos motoristas. 
Além disso, também vão 
conhecer a área de reci-
clagem de água da em-
presa e aprender sobre os 
equipamentos de proteção 
individual. Um agente da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana que faz parte do 
programa de Educação 
para o Trânsito, orientou 
sobre regras no trânsito e 
o minicircuito de trânsi-
to (pista) estará disponí-
vel para que as crianças 
possam sentir na prática 

cisam preencher um for-
mulário com dados pes-
soais como endereço e 
telefone. Isto é necessário 
porque existe um acompa-
nhamento após adoção.
A ONG Chico Pata ofere-
ce todo suporte que o ado-
tante precisar, como dicas 
para alimentação, onde 
vacinar e adaptação.
Também está aberta uma 
campanha para doação de 
ração em lata para cães e 
gatos. Os produtos podem 
ser levados para a Poli Pet 
no dia da feira.
Interessados também po-
dem acessar o site da pre-

como devem se portar nas 
vias como pedestres, de 
bicicletas ou como futuros 
condutores. O Robotran 
também vai interagir com 
os alunos. A Secretaria de 
Esportes e Lazer também 
vai promover uma ativi-
dade de lazer no campo de 
futebol da empresa.
O objetivo do projeto é 
sensibilizar as crianças por 
meio de conscientização e 
informação sobre segu-
rança e mobilidade urbana 
para que possam ser mul-
tiplicadores de conceitos 
de Educação e trânsito.

feitura para adotar um ani-
mal do CCZ. As fotos do 
projeto Adote Um Amigo 
estão atualizadas com a 
campanha da primavera.
Interessados também po-
dem entrar em contato 
com o CCZ pelo telefone 
5704-8048. O CCZ fica na 
Estrada Particular dos Re-
médios, nº 2.764, Bairro 
dos Remédios. O horário 
de atendimento é das 8h 
às 17h. As visitas podem 
ser feitas, preferencial-
mente, das 13h às 17h. A 
média mensal do CCZ de 
Taubaté é de 490 animais 
abrigados.

A Prefeitura de Taubaté 
rescindiu esta semana o 
contrato com a empresa 
S.O. Pontes, responsável 
pelas obras do Sistema 
Viário do Barreiro, que 
integra o pacote do Acele-
ra Taubaté. O documento 
que homologa a rescisão 
foi encaminhado para pu-
blicação no Diário Oficial 
desta sexta-feira, dia 8 de 
novembro.
A rescisão ocorreu em 
função de irregularidades 
cometidas pela empresa, 
como atrasos na execução 
dos serviços, medições e 
pagamento dos funcioná-
rios contratados. Previa-
mente houve a aplicação 
de notificações e multas, 
conforme determinam os 
termos do contrato, mas a 
empresa reincidiu nas ir-

regularidades.
Com a formalização da 
rescisão, uma nova em-
presa deve assumir a exe-
cução dos serviços nos 
próximos 10 dias.
As obras no Sistema Vi-
ário do Barreiro tiveram 
início em janeiro do ano 
passado e estão previs-
tas para serem concluídas 
no segundo semestre de 
2020. Até agora já foi exe-
cutado cerca de 35% do 
previsto.
Entre os serviços conclu-
ídos estão a drenagem de 
águas pluviais e pavimen-
tação com a primeira ca-
mada de asfalto nos 1,3km 
iniciais compreendidos 
entre as avenidas Dom 
Pedro I e Miguel Garcia 
velho. Outro trecho con-
cluído fica compreendido 

entre as avenidas Elzira 
Tavares de Mattos e Eng. 
Cesar Augusto Costalonga 
Varejão.
No trecho compreendido 
entre as avenidas Miguel 
Garcia Velho e Elzira Ta-
vares de Mattos, os ser-
viços de implantação da 
rede de drenagem já foram 
concluídos e encontram-
-se em andamento os ser-
viços de assentamento de 
guias e sarjetas, calçadas e 
ciclovias e adaptação dos 
imóveis.
Em outra frente de traba-
lho e outro contrato, co-
meçaram  em outubro as 
obras do binário do Bar-
reiro, uma nova via com 
2.2 quilômetros de exten-
são no prolongamento da 
rua Cosme Nery até a ave-
nida Dom Pedro 1º.
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Miscelânea
Curiosidades

Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? 
Na Antártida não há bactérias e em razão disso, os alimentos podem ser 
consumidos após anos sem uso, não existem também o mofo, nem as latas 
enferrujam e nem o alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flutuantes 
(iceberg) são formados por água doce e, em razão disso os mesmos flu-
tuam, pois a água doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte 
visível do iceberg sobre as águas representam uma média de 10% do seu 
total. Os 90% restantes estão sob as águas. Lá só existem duas estações: o 
verão com seis meses de duração de Sol (não existem noites) e o inverno 
com seis meses de duração (não existem noites). A temperatura media no 
verão é de zero grau centígrado e no inverno de menos 20 graus centígra-
dos, chegando a máxima de menos 70 graus centígrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem suprir todas as necessidades do nosso planeta 
por alguns séculos. 
***
A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provo-
cada por uma dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células 
vermelhas do sangue, encarregada do fluxo de oxigênio. Entre os sintomas 
da anemia estão a fadiga, a sensação de falta de ar, a irritabilidade e as 
infecções constantes. O primeiro passo para combater a anemia é adotar 
uma nova dieta alimentar.  

Humor

Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras 
em apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!
***
Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, 
diz para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso 
tenho que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que 
eu te dei hoje?
***
A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não 
atingir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozi-
nho. A humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os 
homens caminharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca 
da paz. Os homens não se entendem por quê? Porque eles não estendem as 
mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando deveriam 
aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deveriam 
perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os 
homens perceberam que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A es-
perança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada 
dos homens.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas 
o ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores 
ou a alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Necessárias para 
os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender acrescer não é 
fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.
  
Pensamentos, provérbios e citações

O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Não desista nunca, se está difícil é porque vale a pena.
Prefiro ser um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo.
Nossa paciência alcançará mais do que a nossa força.
Pouco se aprende com a vitória e mais com a derrota.
Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final.
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.
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5º Festival Revelando São Bento

Festival oferece progra-
mação cultural para o fe-
riado da Proclamação da 
República
Concurso de Talentos, 
shows musicais, atrações 
culturais e esportivas 
compõem a programação 
da 5ª edição do Revelando 
São Bento. Em novembro, 
a arte, a cultura e o espor-
te vão invadir São Ben-
to do Sapucaí. Com uma 
programação eclética, o 
Festival Revelando São 
Bento acontece entre os 
dias 14 e 17 de novembro, 
oferecendo a sambentistas 
e visitantes uma variedade 
de atrações gratuitas que 
vão desde apresentações 
de moda de viola a shows 

de rock’n’roll.
Criado por jovens e para 
jovens em 2015, o Festi-
val chega a sua 5ª edição 
repleta de novidades, tan-
to em formato quanto em 
atrações. Neste ano, além 
do evento todo ser realiza-
do em um palco único, ha-
verá atividades voltadas à 
formação do público, feira 
de produtores e artesãos 
e exposições. “Organiza-
mos a maior programação 
que o evento já teve até 
aqui, com novas ativida-
des e várias atrações nos 
moldes dos anos anterio-
res. Pretendemos, além 
de trazer entretenimento 
de qualidade a todos, tam-
bém movimentar a eco-

nomia tanto do comércio 
quanto do trade turístico, 
gerando assim renda para 
o município”, conta Ma-
theus Venâncio, um dos 
idealizadores do evento.
Programação eclética
Com um lineup diversifi-
cado, a 5a edição do Reve-
lando traz uma programa-
ção para agregar e agradar 
todo tipo de público. Entre 
as novidades, está a Ban-
da Bufalize, que faz um 
tributo ao manguebeat, e 
a Samba de Rock com seu 
repertório dançante, além 
de atrações já consagra-
das no festival, como as 
bandas Octorama, Jungle 
Boys e Forró à Minei-
ra. “A história do Forró à 

Mineira se confunde com 
a história do Revelando. 
Tocamos em todas as edi-
ções, evoluímos juntos, e 
podemos dizer, sem som-
bra de dúvida, a energia 
única do público deste 
evento. Subir no palco do 
festival é incrível porque 
as pessoas vão pra dançar 
e cantar muito! Revelando 
São Bento tem o melhor 
público!”, diz Alfredo Pai-
va, do Forró à Mineira.
Revelando Talentos
Além dos shows musicais, 
haverá o tradicional Con-
curso Revelando Talentos, 
que todos os anos encon-
tra talentos sambentistas 
que muitas vezes estão 
escondidos em escolas e 
projetos. “O Revelando 
me abriu muitas portas e 
me reaproximou de vá-
rios amigos, além de me 
lembrar o quanto é im-
portante o espírito de co-
letividade no mundo da 
música”, conta Camila 
Macedo, vencedora da 1ª 
edição do concurso. Para 
Luiz Rodolfo da Silva, 
músico e jurado na últi-
mas edições, o Revelan-
do Talentos é essencial 
para que os talentos pos-
sam aparecer. “Sabemos 
que no município existem 
muitos talentos ainda não 
conhecidos e o concurso 
tem sido uma ferramenta 
importante para a desco-
berta de novos talentos, 
principalmente por ser um 
evento acolhedor e muito 
intimista, que propicia um 
ambiente descontraído e 
agradável”. Mais cultura 
e mais esporte. Entre as 
atrações culturais estão o 
tradicional cortejo do cen-
tenário Bloco Zé Pereira 
e uma exposição de fotos 
e de poemas referentes à 
cidade, além de oficinas 
de mosaico, teatro e fo-
tografia. Para quem gosta 
de esporte, haverá diver-
sas atividades em parceria 
com projetos sociais da ci-
dades, como um muro de 

escalada, partidas de vôlei 
e de futsal e aulão aberto 
de Jiu Jitsu e Judô.
Parceiros
O Festival Revelando 
São Bento é um evento 
sem fins lucrativos que só 
acontece devido ao apoio 
de toda cidade. Entre os 
apoiadores, então a Pre-
feitura Municipal, além 
de comerciantes e empre-
sários. “Esse ano tivemos 
um aumento significativo 
na nossa rede de parcei-
ros, o que possibilitou 
assim realizar várias me-
lhorias para essa edição. 
A primeira, foi continuar 
com nossa assessoria de 
comunicação, e agora te-
remos um grupo de staffs, 
que contribuirá significa-
tivamente para a execução 
evento. Também teremos 
novamente nossa praça 
de alimentação, uma área 
Market, com venda de ca-
misetas e outros produtos 
ligados ao evento, bem 
como a distribuição gra-
tuita de brindes”, explica 
Matheus.
Neste ano, o Revelan-
do São Bento acontece 
na Praça Monsenhor Pe-
dro do Vale Monteiro e 
mais informações sobre 
a programação e atrações 
podem ser conferidas na 
página oficial do evento: 
https://www.facebook.
com/revelandosaobento/
Quinta 14/11
9h oficina “Teatro Perfor-
mativo”
17h Bloco Zé Pereira
18h Cerimônia de abertu-
ra: Bamasb + vencedores 
Revelando talentos
19h Concurso Revelando 
Talentos
20h Bloco Zé Pereira
20h Mia Macedo
21h Daniel Mello
22h Banda Terens
Sexta 15/11
9h oficina “Teatro Perfor-
mativo”
9h Feira Revelando pro-
dutores e artesãos
9h Exposição “Filhos da 

terra”
9h Abertura da parede de 
escalada
13h30 Aulão aberto com 
o projeto Behring Jiu Jitsu
13h30 Aulão aberto com o 
projeto Judocas do futuro
15h Banda Bufalize
17h FAMEF
18h Concurso Revelando 
Talentos
19h Batalha Playblack
20h Bloco Zé Pereira
20h Semy Alies
21h Dj Victor Hugo
21h Volt 110
23h Samba de rock
Sábado 16/11
9h Feira Revelando pro-
dutores e artesãos
9h Exposição “Filhos da 
terra”
9h Torneio SP/MG de Vô-
lei feminino
9h Abertura da parede de 
escalada
15h Lilian Oliveira
16h Dayvid Benner
17h Projeto de flauta doce 
do CRAS
17h Oficina de Mosaico
18h Concurso revelando 
Talentos
19h Batalha Playback
20h Bloco Zé Pereira
20h Intervenção artística 
com Guilherme Mogli
20h Octorama
21h DJ Latino
22h Jungle Boys
0h A Brisa
Domingo 17/11
9h Feira Revelando pro-
dutores e artesãos
9h Exposição “Filhos da 
terra”
9h Abertura da parede de 
escalada
15h Torneio de futsal Pin-
go de gente
16h Oficina de fotografia 
com Kauhan Teixeira
16h Forró à Mineira
18h Congada São Benedi-
to
18h30 Show com jurados
19h Final Revelando Ta-
lentos
20h Bloco Zé Pereira
20h Campo Belo e Com-
panheiro
21h Banda Rodeio
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Taubaté recebe busca ativa de 
casos de tracoma

Fiscalização localiza
loteamento clandestino

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté, em parceria com 
a Secretaria Estadual de 
Saúde, inicia na próxima 
semana as ações do in-
quérito do tracoma. Esta 
é uma ação de busca ati-
va para a identificação de 
casos de tracoma, tendo 
como público alvo crian-
ças com idades entre 1 e 9 
anos.
O tracoma é uma conjun-
tivite bacteriana, recidi-
vante e crônica. Se não 
for tratada, pode provocar 
cegueira.
A busca ativa será reali-
zada por uma equipe for-
mada por 22 profissionais 
divididos em cinco grupos 
entre agentes comunitá-
rios de saúde das unidades 
de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) e agentes 
de controle de vetores do 

Durante fiscalização na 
zona rural no último dia 
1ª de novembro, agentes 
da Divisão de Fiscaliza-
ção de Obras Particulares 
(DFOP) da Prefeitura de 
Taubaté identificaram in-
dícios de um novo lotea-
mento irregular no bairro 
do Pinhal.
Os fiscais também visto-
riaram os bairros Paiol, 
Santa Luzia Rural, Pinhal, 
Pedra Negra e adjacên-
cias, o que resultou em 

Controle de Animais Si-
nantrópicos (CAS) .
Esse acompanhamento 
será realizado em duas fa-
ses. A primeira fase será 
a realização do censo das 
regiões previamente sele-
cionadas pela Secretaria 
Estadual de Saúde.
Na segunda fase, a popu-
lação cadastrada será exa-
minada por profissionais 
médicos e de enfermagem 
e também será feita tria-
gem visual para detecção 
de distúrbios de visão.
O mapeamento vai prio-
rizar cinco bairros de 
Taubaté considerados, 
pela Secretaria Estadual 
de Saúde, como mais vul-
neráveis e suscetíveis à 
incidência de casos: Água 
Quente, Piratininga (con-
junto habitacional Prefeito 
Valdomiro de Carvalho), 

uma notificação por irre-
gularidade.
Quanto ao parcelamento 
detectado, a fiscalização 
vai intensificar as ações 
de forma a monitorar com 
mais frequência, incluindo 
essa local no cronograma 
de vistorias.
Essa operação atende re-
comendação do Ministé-
rio Público, foi coorde-
nada pela DFOP e contou 
com apoio da Guarda Ci-
vil Municipal e Secretaria 

Fonte Imaculada, Barran-
co e
Gurilândia (Loteamento 
Hércules Masson).
A população deve cola-
borar e receber os agen-
tes nas residências para o 
registro de toda a família. 
A previsão da realização 
desta primeira fase será 
nos meses de novembro 
e dezembro. Posterior-
mente, na segunda fase, 
as equipes retornarão aos 
bairros para que toda a 
população registrada seja 
examinada.
Todos os profissionais 
envolvidos estarão devi-
damente identificados e 
aptos para tirar as dúvidas 
da população. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
no telefone da Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té: 3629-6232.

de Meio Ambiente.
O parcelamento de solo na 
zona rural é considerado 
crime contra a adminis-
tração pública, previsto 
no art. 50 da Lei Federal 
nº 6766/70, sendo que os 
infratores estarão sujeitos 
às sanções legais. Em caso 
de dúvidas ou para mais 
informações, o munícipe 
deve entrar em contato 
com a Secretaria de Plane-
jamento, através do telefo-
ne 3625-5026.


