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A GAzetA dos Municípios

Começam obras do
binário do Barreiro em Taubaté

Concerto solidário busca
reforma do órgão da Catedral

Mistau oferece sessão gratuita 
de cinema em Taubaté

Taubaté vence Campeonato
Valeparaibano de Ciclismo 2019

O Sistema Viário do Bar-
reiro começa a ganhar um 
novo traçado com a cons-
trução de um binário com 
2.2 quilômetros de exten-
são. As obras da nova via, 
localizada no prolonga-
mento da rua Cosme Nery 
até a avenida Dom Pedro 
1º, começaram esta sema-
na.
A primeira etapa de servi-
ços compreende a limpeza 
do terreno nas imediações 

No próximo domingo, dia 
13 de outubro, às 11h30, 
acontece em Taubaté o 7° 
concerto da série em prol 
da reforma do órgão tu-
bular da Catedral de São 
Francisco das Chagas.
Participam do concerto 
de música sacra alemã os 
cantores líricos Patrícia 
Bessa, Patrícia Teixeira, 
Elisangela Akazawa, El-
len Souza, Miler Ezequiel, 
Gabriel Marinello e Fer-
nando Rodrigues, sob a 
regência da maestrina Ju-
liana Christmann
O projeto tem curadoria 
da Orfeo Produções Ar-

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté exibe 
o filme “Vermelho Russo” 
na próxima sexta-feira, 
dia 11 de outubro, às 19h 
no Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté (Mistau). 
A sessão é gratuita.
Vermelho Russo é um 
drama brasileiro de 1h30 
de duração, com direção 
de Charly Braun. Conta 
a história de duas atrizes 
brasileiras que decidem se 
mudar para Moscou para 
estudar o célebre método 

A equipe de ciclismo 
Taubaté Cycling Team | 
Tarumã conquistou o tí-
tulo de campeã geral por 
equipes da temporada 
2019 do Campeonato Va-
leparaibano de Ciclismo, 
competição que conta 
pontos para o ranking bra-
sileiro da modalidade.
A última etapa aconteceu 
no dia 6 de outubro em 
Taubaté. Competindo em 
casa, a equipe administrou 
a vantagem conquistada 
ao longo das etapas desta 
edição para comemorar o 
título geral por equipes e 
ainda conquistar os dois 
primeiros lugares na ge-
ral do Individual. Josimar 
Sacramento e Antônio 

da avenida Dom Pedro 1º. 
A próxima etapa será a 
instalação de rede de dre-
nagem. 
Este sistema viário tam-
bém vai contar com obras 
na avenida Miguel   Gar-
cia Velho em dois pontos, 
totalizando 1,95 quilôme-
tro.
O binário do Barreiro in-
tegra um pacote de obras 
na maior licitação do pro-
grama Acelera Taubaté no 

tísticas, sob comando da 
professora Mere Oliveira. 
As apresentações são gra-
tuitas e quem quiser pode 
colaborar com qualquer 
valor. Os valores arreca-
dados são doados à igreja.
O órgão tubular da Cate-
dral de Taubaté está ina-
tivo há 14 anos. O ins-
trumento, construído em 
1963 pela fábrica J. Ed-
mund Bohn, foi inaugura-
do em 1964 com o apoio e 
campanha da comunidade 
taubateana. É um impor-
tante patrimônio da cida-
de. O maior órgão tubos 
do Vale do Paraíba está to-

de atuação Constantin Sta-
nislavski. Lá, envolvidas 
com um diretor de teatro e 
em um complexo triângulo 
amoroso, as duas amigas 
precisam descobrir como 
superar suas diferenças 
dentro e fora dos palcos 
para que possam sobrevi-
ver em um país diferen-
te. O objetivo do projeto 
é fomentar a sétima arte 
e a exibição de películas 
que estão fora do circuito 
comercial. Os amantes do 
cinema poderão conferir 

Luan da Matta termina-
ram empatados com 97 
pontos. Usando o critério 
de desempate, que foi a 
maior quantidade de par-
ticipação nas etapas, o tí-
tulo individual ficou com 
Sacramento, que na etapa 
de Taubaté ainda faturou o 
segundo lugar no pódio.
O pódio geral ainda teve 
Flávio Santos (Funvic/
Pindamonhangaba) em 
terceiro; Márcio Vicente 
(Tropix/Guaratinguetá) 
em quarto e Euller Magno, 
também de Pindamonhan-
gaba, em quinto lugar.
Nessa última etapa em 
Taubaté, a equipe conquis-
tou diversos pódios. Na 
categoria elite, Josimar foi 

valor de R$ 41,8 milhões. 
Também incluem este pa-
cote a requalificação da 
avenida Dom Pedro 1º 
(8,6 quilômetros de ex-
tensão), a requalificação 
da avenida Álvaro Mar-
condes de Mattos no São 
Gonçalo (3,2 quilômetros 
de extensão) e a implanta-
ção do primeiro parque li-
near do programa no San-
ta Teresa (1,4 quilômetro 
de extensão).

mado por cupins e com a 
grande parte da mecânica 
afetada.
Próximos concertos na 
Catedral:
10 de novembro|11h30|-
Música Sacra: Mere Oli-
veira (mezzo-soprano) e 
Dr. José Luis de Aquino 
(organista).
5 de dezembro|11h30|-
Concerto de aniversário 
da cidade. Camerata Mo-
vidos à Corda e Ópera 
Studio do Vale;
23 de dezembro|20h|Con-
certo de Natal. Camerata 
Movidos à Corda e Ópera 
Studio do Vale.

uma programação variada 
de diretores internacionais 
e nacionais. A exibição do 
filme é uma parceria com 
o MIS (Museu da Imagem 
e do Som). O Pontos MIS 
é um programa de forma-
ção e difusão cultural com 
atuação em todo Estado de 
São Paulo.
O Mistau fica à Avenida 
Thomé Portes Del Rey, 
925 no bairro Jardim Ana 
Emília e o telefone para 
mais informações é o 
3631-3955.

o segundo colocado, en-
quanto que Luan da Matta 
terminou em quarto lugar.
Na categoria máster A, 
Arnaldo Secão conquistou 
o segundo lugar na etapa 
e, com o resultado, foi o 
campeão geral da catego-
ria em 2019. Alunos da 
Escolinha de Ciclismo, 
estreando novas bicicle-
tas, também se destacaram 
na etapa em casa. Pietro 
Bellini foi o primeiro co-
locado na categoria fraldi-
nha e Rebeca Ferraz ficou 
com a prata no infantil 
feminino. No infantil mas-
culino, Ângelo Ferraz foi 
o terceiro; Yago de Alcân-
tara terminou em quarto e 
Luan Lobato foi o quinto.
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Miscelânea
Curiosidades

A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homens e mulheres 
e hoje em dia tem sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. 
Apesar das rugas serem algo que mais cedo ou mais tarde surgirão em 
nossa pele, devido a fatores orgânicos a perda da elasticidade natural que 
ocorre com o envelhecimento, agentes externos são as principais causas 
de sua formação. A exposição ao Sol é a maior vilã do envelhecimento 
precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador solar 
com fator15, no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fu-
maça tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. 
A posição de dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar 
de barriga para cima, evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
É durante a dificuldade que a gente conhece os verdadeiros amigos.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.
Bem feito é melhor que bem explicado.
Quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O amor não se define, apenas sente-se.
A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Numa semente de trigo há mais vida do que num monte de feno.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
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41° Feste está chegando a Pinda

Em breve, Pindamonhan-
gaba receberá o mais tra-
dicional festival de teatro 
da região. Do dia 7 ao 17 
de novembro, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento 
de Cultura, realiza o “41º 
Feste”. O Festival contou 
com 287 espetáculos ins-
critos, sendo: 158 na cate-
goria “Adulto”, 73 na ca-
tegoria “Infantil” e 56 na 
categoria “Rua”. No total, 
foram 77 cidades inscritas 
de 18 estados brasileiros.
Este ano, o Feste contará 
com seis espetáculos adul-
tos, quatro espetáculos in-
fantis, quatro espetáculos 
de rua e sete espetáculos 
convidados, somando 21 
peças, em 9 dias de apre-
sentações nos seguintes 
locais: Teatro Galpão, 
Parque da Cidade, Museu 
Histórico, CEU das Artes e 
Bosque da Princesa. Além 
dos espetáculos, o festival 
também contará com pa-
lestras e workshops. To-
das as apresentações são 

gratuitas, porém para os 
espetáculos no Teatro Gal-
pão é necessário retirar o 
ingresso com antecedên-
cia na bilheteria do teatro.
O júri de seleção dos es-
petáculos foi formado 
por Victor Narezi, Elizete 
Gomes e Wangy Alves. 
“Mais um ano à frente da 
curadoria desse Festival 
tão importante para o ce-
nário teatral do Brasil, é 
muito gratificante. 
É sempre desafiador e de 
muita responsabilidade 
esse lugar. Esse ano, com 
mais 280 inscrições, deu 
trabalho escolher, mas o 
resultado foi muito bom”, 
afirmou Victor Narezi, 
que está há 5 anos no júri 
de seleção. “Este ano, te-
remos grupos e nomes 
de referência nacional. 
Espetáculos de diferen-
tes linguagens e gêneros. 
Tem comédia, teatro po-
pular, drama, solo e tea-
tros imagéticos potentes. 
Tem grupos tradicionais 
que já fizeram história no 

Festival de outras edições 
e também grupos novos 
que prometem fazer his-
tória. Teatro de rua dos 
bons, divertidos e atra-
tivos e infantis de muita 
qualidade e com temáticas 
fortes e importantes. Esse 
ano será especialmente de 
muito alto nível”, garantiu 
Narezi.
De acordo com o secretá-
rio de Cultura e Turismo, 
Alcemir Palma, “o festival 
se destaca pela qualidade e 
diversidade das peças que 
serão apresentadas, além 
das parcerias com outras 
instituições que agregarão 
à programação”.
O 41º FESTE – Festival 
Nacional de Teatro é pro-
movido anualmente pela 
Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Cultura, com objetivo de 
estimular os grupos de te-
atro em atividade no país, 
revelar novos talentos e 
promover o intercâmbio 
cultural.
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Prefeitura de Pinda inicia
manutenção nos relógios de ponto

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Administra-
ção, acaba de fechar um 
contrato de manutenção 
de todos os relógios de 
ponto. O contrato foi assi-
nado na última semana e a 
empresa Henry já iniciou 
a manutenção em todo os 

relógios de ponto, um to-
tal de 80 unidades. Neste 
contrato está prevista a 
atualização tecnológica 
de relógios que estavam 
inservíveis, fazendo com 
que haja economia aos co-
fres públicos pois seriam 
descartados, mas agora se-
rão atualizados, refletindo 

em uma economia de 73% 
na aquisição de novos re-
lógios.
Esta ação é um investi-
mento da Prefeitura na 
infraestrutura da admi-
nistração pública, trazen-
do economia, inovação e 
operação plena aos reló-
gios de ponto.

Mães participam da oficina
“cozinha saudável” em Pinda

Aconteceu a oficina “Co-
zinha Saudável” na Escola 
Municipal Prof. Isabel do 
Carmo Nogueira, na parte 
da manhã. O objetivo da 
oficina é motivar as mães 
e familiares a confeccio-
narem receitas simples, 
com alimentos de fácil 
acesso e de grande valor 
nutricional, para que pos-
sam fazer escolhas mais 
saudáveis. 30 mães e 16 

alunos participaram.
A oficina foi realizada na 
própria cozinha da escola, 
onde após o preparo, pude-
ram realizar a degustação 
das receitas preparadas. 
A Equipe de Alimentação 
Escolar foi a responsável 
pela aplicação e organiza-
ção, já a técnica de nutri-
ção, Maria Helena Delfino 
dos Santos, pela elabora-
ção do projeto.

A iniciativa visou fornecer 
condições para que as fa-
mílias possam privilegiar 
melhores escolhas por ali-
mentos saudáveis, tanto 
na escola, como em casa, 
conhecendo a origem dos 
alimentos e seu preparo, 
aprender o poder nutritivo 
e características dos ali-
mentos como vitaminas, 
carboidratos, gorduras e 
entre outros.
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Prefeitura de Pinda inicia 
asfalto no PASIN

Prefeitura de Pinda convida para 
apresentação do diagnóstico
socioterritorial do município

Inscrições para o
“Turisnight” abrem hoje

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Obras e Plane-
jamento, iniciou a semana 
com o recapeamento as-
fáltico da rua Bélgica, no 
bairro Pasin. O investi-
mento é todo com recurso 
próprio da administração 
municipal. “Este trabalho 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Assistência So-
cial e CMDCA (Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente) 
realiza, nesta quinta-feira 
(10), a apresentação do 
Diagnóstico Socioterrito-
rial do município. 
O evento será às 10 
horas, na Faculdade                        
Anhanguera, com palestra 
da psicóloga Cíntia Pari-
sotto.
O diagnóstico Socioter-
ritorial é um elemento 
fundamental para a orga-
nização, coordenação e 
prestação dos serviços da 
Proteção Social Básica e 
Especial de Média e Alta 
Complexidade, no qual 
permite organizar a ofer-
ta de serviços de forma 
territorizada em áreas de 
maior vulnerabilidade e 
risco social.
A elaboração do Diag-
nóstico Socioterritorial 
possibilita conhecer as di-
nâmicas sociais, econômi-
cas, políticas e culturais, 
reconhecendo as suas de-
mandas e potencialidades, 
a fim de subsidiar os res-
ponsáveis e operadores da 

O famoso city tour notur-
no da cidade, o “Turisni-
ght”, está com inscrições 
abertas nesta quinta (10) 
e sexta-feira (11). O pas-
seio ocorre na quinta-feira 
(15) da próxima semana e 
acontece pelas ruas da ci-
dade, sempre integrando a 
visita a algum local turís-
tico de Pinda e zona rural. 
As vagas são limitadas.
O “Turisnight” acontece 
sempre em noite de lua 
cheia, com o objetivo de 

de recapeamento mostra 
que a administração muni-
cipal tem uma preocupa-
ção com a segurança das 
pessoas e qualidade do lei-
to carroçável não somente 
no Pasin, mas em toda a 
cidade”, destacou a secre-
tária Marcela Franco.
“Com mais de 40 anos o 

política de assistência so-
cial na construção de suas 
propostas de ação.
Tendo à frente a Secreta-
ria de Assistência Social, 
o processo de construção 
do Diagnóstico Socioter-
ritorial do Município de 
Pindamonhangaba tem a 
intenção de afirmar a Polí-
tica de Assistência Social, 
com foco na identificação 
de possíveis vulnerabili-
dades sociais e situações 
de risco, assim como, as 
potencialidades na oferta 
dos serviços socioassis-
tenciais, possibilitando a 
construção de estratégias 
de atuação que sejam ca-
pazes de orientar o traba-
lho futuro.
Este estudo é um impor-
tante instrumento de ga-
rantia e defesa de direitos 
que pretende criar, forta-
lecer e implementar um 
conjunto articulado de 
ações e metas para asse-
gurar o atendimento e a 
proteção integral voltado 
aos indivíduos e famílias 
do município.
Esta produção foi realiza-
da pela empresa Ser De-
senvolvimento Humano e 
Empresarial Ltda ME com 

aproveitar a luminosidade 
do astro e aguçar os sen-
tidos dos participantes. O 
passeio é mesclado com 
histórias dos prédios e lo-
cais da cidade, formando a 
história de Pinda, sempre 
em forma de bate papo e, 
desta vez, contará com vi-
sita guiada ao Piracuama.
Para se inscrever, basta 
comparecer ao Departa-
mento de Turismo (Pa-
lacete 10 de Julho, rua 
Deputado Claro César, 

bairro aguardava ansiosa-
mente por essa nova pa-
vimentação e nós estamos 
cumprindo nossa promes-
sa com a população. O 
recapeamento será divido 
em algumas fases para que 
o serviço seja bem feito e 
com um ótimo acabamen-
to”, destacou o prefeito.

a participação da Secreta-
ria Municipal de Assistên-
cia Social e a Vigilância 
Socioassistencial, bem 
como todas as instituições 
que ofertam serviços so-
cioassistenciais no muni-
cípio de Pindamonhanga-
ba.
Para a realização do diag-
nóstico foi realizada uma 
pesquisa mista com dados 
qualitativos e quantita-
tivos, uma pesquisa bi-
bliográfica, em que foram 
levantadas diversas infor-
mações sobre os aspectos 
sociohistóricos do mu-
nicípio, assim como fo-
ram averiguados registros 
quantitativos de dados que 
subsidiaram as análises 
comparativas principal-
mente da rede socioassis-
tencial do município.
A metodologia aplicada 
no processo de priorização 
dos CRAS foi com base 
nos dados disponíveis das 
cinco unidades do municí-
pio de Pindamonhangaba, 
esses dados
Foram essenciais para o 
procedimento realizado e 
para identificar a unidade 
com a maior necessidade 
de priorização.

33 – centro) ou ligar para 
os telefones: 3643-1424 
e 3643-1761. De acordo 
com o idealizador do pro-
jeto, o guia Fábio Vieira, 
“a intenção do turisnight 
é manter viva a história de 
Pindamonhangaba, e ofe-
recer aos participantes um 
novo olhar sobre o muni-
cípio”. O projeto é uma 
realização da Secretaria 
de Cultura e Turismo da 
Prefeitura (Departamento 
de Turismo).


