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A GAzetA dos Municípios

Taubaté tem nove mortes 
confirmadas por influenza

Inscrições para participar do
Turisnight estão abertas em Pinda

Pinda diminui o índice de
densidade larvária para satisfatório

Procon alerta para venda
irregular de códigos em Taubaté

Balanço atualizado da Vi-
gilância Epidemiológica 
de Taubaté indica nove 
mortes confirmadas por 
influenza no município. 
Em todos os casos, os exa-
mes deram positivo para o 
vírus H1N1.
A confirmação mais recen-
te é de uma mulher de 41 
anos, cujo óbito ocorreu 
na última quarta-feira dia 
7 de agosto. A mulher es-
tava internada há 15 dias e 
o diagnóstico de influenza 

O famoso city tour notur-
no da cidade, o “Turisni-
ght”, está com inscrições 
abertas. O passeio ocorre 
nesta quinta-feira (15) e 
acontece pelas ruas da ci-
dade, sempre integrando a 
visita a algum local turísti-
co de Pinda. As vagas são 
limitadas.
O “Turisnight” acontece 
sempre em noite de lua 
cheia, com o objetivo de 
aproveitar a luminosidade 
do astro e aguçar os sen-

Pindamonhangaba regis-
trou o resultado da 3ª Ava-
liação de Densidade Lar-
vária (ADL), referente a 
julho de 2019 com média 
de 0.9, índice satisfatório, 
seguindo os parâmetros 
do Ministério da Saúde 
que preconiza os índices 
menores que 1. Em janei-
ro de 2019 registrou-se o 
índice de 3.6 e, em abril, 
de 3.1.
De acordo com informa-
ções da Secretaria de Saú-
de da Prefeitura, os índi-
ces mais altos de larvas do 
Aedes aegypti foram en-
contrados na região cen-
tral (Boa Vista ao Andra-
de, 1.53; do Castolira ao 
Cidade Nova, 1.53 e, por 
fim, no trecho entre a Vila 
São Benedito até o Manti-
queira, 1.05).
O diretor do Departamen-
to de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana, explica que este 
número é considerado sa-
tisfatório e já esperado 
para este período do ano. 
“Este índice nos mostra 

O Procon de Taubaté es-
clarece que não vende 
exemplares do Código de 
Defesa do Consumidor. 
Este material pode ser 
adquirido em livrarias do 
município.
Foram recebidas denún-
cias esta semana de que 

já tinha sido confirmado 
em 2 de agosto por meio 
de exames realizados pelo 
Instituto Adolfo Lutz.
No total, são 54 casos 
confirmados de influen-
za no município. O perfil 
epidemiológico mostra até 
agora prevalência do vírus 
H1N1 (47 casos), seguido 
pela influenza B (5 casos) 
e H3N2 (2 casos).
No mesmo período do 
ano passado tinham sido 
registradas 12 mortes por 

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 
contará com visita guiada 
à Fazenda Nova Gokula.
Para se inscrever, basta 
comparecer no Departa-
mento de Turismo, que 
fica no Palacete 10 de Ju-
lho, rua Deputado Claro 
César, 33 – centro.
De acordo com o idealiza-

que a cada 100 imóveis vi-
sitados, em nem 1 imóvel, 
em média, foram encon-
tradas larvas do mosquito 
Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, zika vírus, 
chikungunya e febre ama-
rela”, afirmou. “A ADL 
tem o objetivo de prever a 
faixa de incidência em que 
o município se enquadra e 
antever uma possível epi-
demia das doenças”.
Contudo, mesmo com o 
resultado deste índice, 
não se deve deixar de ter 
atenção com os possíveis 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, pois para 
fazer frente à possível 
epidemia, vale ressaltar 
o trabalho de prevenção. 
Continuamente, a equipe 
de Controle de Vetores da 
Prefeitura realiza vistorias 
em imóveis da municipali-
dade, e com a participação 
da população se consegue 
manter os imóveis livres 
de possíveis criadouros, 
consequentemente a per-
manência dos índices bai-
xos com intuito de evitar a 

pessoas se apresentaram 
em estabelecimentos co-
merciais de Taubaté por-
tando crachás falsos do 
Procon e oferecendo os 
exemplares atualizados a 
preços considerados abu-
sivos.
A unidade do Procon está 

influenza (11 influenza A 
não subtipado e 1 H1N1) 
e 70 casos confirmados da 
doença com grande preva-
lência do vírus H3N2 (42 
casos).
Taubaté garantiu uma am-
pla cobertura este ano, 
com 100.769 doses da va-
cina contra influenza apli-
cadas e uma cobertura de 
100,41% em relação aos 
grupos prioritários. O per-
centual de cobertura supe-
rou o do ano passado.

dor do projeto, o guia Fá-
bio Vieira, “a intenção do 
city tour é manter viva a 
história de Pindamonhan-
gaba, e oferecer aos par-
ticipantes um novo olhar 
sobre o município”. O 
projeto é uma realização 
da Secretaria de Cultura 
e Turismo da Prefeitura 
(Departamento de Turis-
mo).  Mais informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones: 3643-1424 ou 
3643-1761.

epidemia.
Para manter a ausência de 
criadouro do mosquito, 
a indicação é não deixar 
água parada em nenhum 
local, ou seja, não dei-
xar objeto exposto a céu 
aberto que possa acumular 
água, redobrar a atenção 
em vasos de plantas, lixo 
removível, ralos, pneus, 
caixa d’água não ligada à 
rede, dentre outros, pois 
foram nesses objetos que 
foram encontradas as lar-
vas que contribuíram para 
a medição da ADL.
“O combate ao criadouro 
do Aedes aegypti é uma 
ação obrigatória de todos: 
cidadãos e Poder Público, 
contudo, os quintais das 
casas foram os locais onde 
foram encontradas as lar-
vas”, enfatizou Lamana. 
“Por esta razão, precisa-
mos da colaboração da 
população, mantendo seus 
imóveis em bom estado de 
conservação, deixando os 
quintais limpos, sem en-
tulho ou local que possa 
acumular água.

localizada no prédio co-
nhecido como Tesourinho, 
no nº 99 da rua Carneiro 
de Souza, região central 
da cidade. 
O Procon funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h15 às 16h, sem intervalo 
para almoço.
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Miscelânea
Curiosidades

O queijo mineiro é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Ele 
teria sido criado pelos pastores de cabras e ovelhas, a partir de coagulação 
natural do leite. No Brasil, essa iguaria e sua técnica de produção chega-
ram pelas mãos dos portugueses colonizadores. O tradicional queijo minas 
foi desenvolvido a partir da receita do Queijo Serra da Estrela de Portugal, 
porém, lá se utilizava na mistura extrato de flores e brotos de cardo, uma 
espécie de planta e já que não havia por aqui, era adicionado um coagulan-
te feito do estômago salgado de bezerros e cabras. O queijo minas passou a 
ser conhecido e apreciado em todo país e é utilizado em diversas receitas, 
além de ser consumido ao natural. Foi tombado pelo Patrimônio Histórico 
Brasileiro como bem natural do Brasil e, é o único queijo nacional cuja 
legislação sanitária permite que não seja pasteurizado.
***
A água não pega fogo, mesmo sendo o hidrogênio um gás inflamável e 
o oxigênio um gás carburante. A água não pega fogo porque é uma subs-
tância completamente diferente das duas primeiras e com propriedades 
distintas. Não é porque ela seja composta de um átomo de hidrogênio e de 
dois átomos de oxigênio que ela herda as propriedades de seus produtos 
de origem. A estrutura molecular e o tipo de ligação química encontrados 
na água são diferentes das encontradas nas moléculas do hidrogênio e do 
oxigênio.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele quises-
se fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aprenda que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre 
existe uma solução. Aprenda que, é bobagem fugir das dificuldades, mais 
cedo ou mais tarde, será preciso tirar as pedras do caminho, para conseguir 
avançar. Aprenda que, perdemos muito tempo nos preocupando com fatos 
que muitas vezes só existem em nossa mente. Aprenda que, é necessário 
um dia de chuva para darmos valor ao Sol, mas se ficarmos expostos mui-
to tempo, o Sol nos queimará. Aprenda que, heróis são aqueles que reali-
zaram obras duráveis, mas somente são os que fizeram o que foi necessá-
rio e assumiram as conseqüências. Aprenda que, não importa em quantos 
pedaços nossos corações foi partido, o mundo não vai parar para que o 
consertem. Aprenda que, ao invés de ficar esperando que nos tragam flores 
é melhor plantar um jardim. Aprenda que, amar não significa transferir 
para os outros a responsabilidade de nos fazerem feliz, cabe a cada um a 
tarefa de apostar nos seus talentos e realizar os seus sonhos. Aprenda que, 
o que faz a diferença não é o que nós temos na vida, mas o que nós temos 
e que, além de uma família, temos amigos que nós escolhemos. Aprenda 
que, as pessoas queridas podem às vezes nos ferir e talvez não nos amem 
quanto nós gostaríamos, o que não significa que não nos amem, talvez seja 
o máximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprenda que, toda 
mudança inicia um novo ciclo de construção, se você não se esquecer de 
deixar uma porta aberta. Aprenda que, o tempo é muito precioso e não vol-
ta mais, por isso, não vale a pena resgatar o passado, o que vale é construir 
o nosso futuro e o nosso futuro ainda está por vir. Foi então que temos que 
aprender que, devemos descruzar os braços e vencer o medo de partir em 
busca de novos sonhos.  

Pensamentos, provérbios e citações

Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és.
O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.
Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.
A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.
A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.
O interesse que cega a uns é a luz de outros.
Nossa imaginação aumenta sempre o mal que nos é oculto.
A amizade começa onde termina os interesses.
As paixões ensinam a razão aos homens.
Você pode adiar, mas o tempo não posterga.
Não espere a moralidade de quem não tem pontualidade.
O homem é mortal por seus temores e imortal por seus dizeres.
Se não existissem pessoas más, não existiriam bons advogados.
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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.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 90, Termo nº 7048
Faço saber que pretendem se casar WENDRYL WILCKERSON REBELO LOPES e KAYLLANE CARDOSO VIALTA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Pindamonhangaba-SP, nascido em 03 de setembro de 1996, de profissão analista de preditiva, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rua Esperança, 365, Chacara Nova Vida, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ABINADABI 
JOSÉ LOPES, natural de Bananal/SP, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de ÉRIKA REBELO DE BRITTO LOPES, 
natural de Taubaté/SP, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 09 de 
agosto de 2003, de profissão estudante, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua das Tilias, nº 161, Vale das 
Flores, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de FELIPE VIALTA, falecido em Tremembé/SP na data de 15 de abril de 2012 
e de KARINA CARDOSO VIALTA, de 34 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 06 de maio de 1985, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 91, Termo nº 7050
Faço saber que pretendem se casar BRUNO HENRIQUE MORGADO MATHEUS e LAVÍNIA CARDOSO MONTEIRO 
DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasi-
leiro. Ele é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido em 03 de março de 1993, de profissão repositor, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rua Florianópolis, nº 48, Vila dos Ipês II, Pindamonhangaba/SP, CEP 12440-010, filho de JOÃO 
MATHEUS, de 54 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 11 de maio de 1965, residente e domiciliado em 
Potim/SP e de CÉLIA MORGADO MATHEUS, de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 30 de janeiro de 
1966, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 13 de junho de 1997, de pro-
fissão enfermeira, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Josè Emiliano Leme, nº 73, Jardim dos Eucaliptos, 
Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de MARCELO MONTEIRO ALVES DOS SANTOS, de 40 anos, natural de Taubaté/
SP, nascido na data de 30 de outubro de 1978, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de MARIÂNGELA CARDOSO DOS 
SANTOS, de 42 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 19 de julho de 1977, residente e domiciliada em Tremem-
bé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e 
cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 90, Termo nº 7049
Faço saber que pretendem se casar CLEBER CAMILO CORDEIRO e ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 01 de maio de 1972, de profissão metalúrgico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Lindolfo de Mattos Freitas, nº 101, Centro, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de JOSÉ BENEDITO CORDEIRO, 
falecido em Taubaté/SP e de AGLAÉS GUEDES CASTRO, falecida em Taubaté/SP. Ela é natural de Viçosa-AL, nascida 
em 29 de dezembro de 1976, de profissão professora, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de JOSÉ BALBINO DOS SANTOS, de 64 anos, natural de Viçosa/AL, nascido na data de 05 de junho 
de 1955 e de DULCINEIA MONTEIRO RODRIGUES, de 65 anos, natural de Viçosa/AL, nascida na data de 04 de abril de 
1954, ambos residentes e domiciliados em Teotônio Vilela/AL. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 89, Termo nº 7047
Faço saber que pretendem se casar ALEXANDRE GUERRA e ERIKA DAS GRAÇAS HENRIQUE, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 28 de janeiro de 1977, de profissão pintor, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Açucenas, 
nº 73, Flor do Vale, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de CELSO GUERRA, de 71 anos, natural de Rio de Janeiro/RJ, 
nascido na data de 05 de junho de 1948 e de MARIA INÊS DOS SANTOS GUERRA, de 69 anos, natural de Campos do 
Jordão/SP, nascida na data de 19 de junho de 1950, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural de São José 
do Rio Preto-SP, nascida em 12 de outubro de 1977, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada 
no mesmo endereço do contraente, filha de ODAIR DE JESUS HENRIQUE, falecido em Taubaté/SP na data de 01 de maio 
de 1997 e de REGINA DAS GRAÇAS BORGES HENRIQUE, d 59 anos, natural de Barretos/SP, nascida na data de 26 de 
novembro de 1959, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 91, Termo nº 7051
Faço saber que pretendem se casar BENEDITO ANTONIO DE MORAIS e RAQUEL DE ARAUJO SILVA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tauba-
té-SP, nascido em 29 de dezembro de 1946, de profissão aposentado, de estado civil viúvo, residente e domiciliado na Rua 
Pedro Celete, nº 1151, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOÃO ANTONIO DE MORAIS, fale-
cido em Campos do Jordão/SP na data de 28 de agosto de 2002 e de TERESINHA PINTO MORAIS, falecida em Taubaté/SP 
na data de 23 de fevereiro de 2002. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 03 de dezembro de 1946, de profissão do lar, de 
estado civil viúva, residente e domiciliada na Rua Padre Carlos Henrique Fusão, nº 203, Guedes, Tremembé/SP, CEP 12120-
000, filha de ROBERVAL DE ARAUJO, falecido em Caraguatatuba/SP na data de 24 de junho de 2007 e de MARIA JOSÉ 
DE ARAUJO, falecida em Taubaté/SP na data de 03 de julho de 1984. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 92, Termo nº 7052
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON LUIZ CARVALHO PINTO e SILMARA DOS SANTOS SIMÃO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Cachoeira Paulista-SP, nascido em 28 de outubro de 1970, de profissão metalurgico, de estado civil divorciado, residente 
e domiciliado na Rua Antenor Vargas, nº 255, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JORGE CAR-
VALHO PINTO, falecido em Taubaté/SP na data de 14 de dezembro de 1994 e de SIDNEY RAYMUNDO CARVALHO, de 
77 anos, natural de Cachoeira Paulista/SP, nascida na data de 21 de abril de 1942, residente e domiciliada em Tremembé/SP. 
Ela é natural de Caçapava-SP, nascida em 24 de abril de 1974, de profissão operadora de máquina, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de AVELINO SIMÃO, de 72 anos, natural de Caçapava/SP, 
nascido na data de 20 de agosto de 1946, residente e domiciliado em Caçapava/SP e de SILVIA AUGUSTA DOS SANTOS 
SIMÃO, falecida em Caçapava/SP na data de 15 de agosto de 2015. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
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De 22 a 25 de agosto
acontece a 59º Festa
do Folclore em Pinda

Secretaria de Cultura de
Pinda realiza “Tira-dúvidas” 

para projetos culturais

Secretaria de Cultura de
Pinda realiza “Tira-dúvidas” 

para projetos culturais

A tradicional Festa do Fol-
clore de Taubaté chega, 
em 2019, à sua 59ª edi-
ção com o tema “Lobiso-
mem”. Em homenagem ao 
Dia do Folclore, comemo-
rado nacionalmente no dia 
22 de agosto, a Prefeitura 
de Taubaté realiza de 22 
a 25 de agosto a 59ª Fes-
ta do Folclore. Com uma 
programação recheada de 
atrações, o evento acon-
tece no cruzamento entre 
as ruas dos Girassóis e das 
Camélias, no bairros Ima-
culada e Campos Elíseos.
Para chamar atenção para 
a data, um cortejo cultural 
está marcado para o dia 17 
de agosto. A concentração 
está prevista para as 9h30 
na praça Santa Terezinha, 
com saída às 10h em di-
reção à praça Dom Epa-
minondas e a presença de 
grupos de moçambique, 
congada, jongo, dança do 
ventre, dança cigana, bo-
necos folclóricos, capo-
eira, maculelê, violeiros, 
turma do Sítio e muito 
mais. Programação
22 de agosto
20h – grupos Cia de Mo-
çambique do Parque São 
Cristóvão e Cia de Mo-
çambique Unidos a São 
Benedito do Parque Ban-
deirantes, Capoeira do 
Centro Cultural N’Golo 
Brasil, Capoeira Angola 
Centro Cultural Toninho 
Mendes e Congada do 
Alto do Cristo irão par-
ticipar da festa com uma 
atuação na rua. Além de 
intervenções  com Phila-
derpho, Lobisomen e Fa-
bricando Arte. No palco, 
às 20h acontece a abertura 
oficial da festa, seguida 
pelo show Raiz Renata e 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Cultura, realiza 
nesta terça-feira (13), às 
19 horas, um plantão de 
“Tira-Dúvidas” para pro-
jetos culturais, no Palacete 
10 de Julho. A intenção é 
reunir os interessados para 
um bate-papo e esclarecer 
questionamentos.
O “Tira-Dúvidas” será re-
alizado para que os artis-
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Gustavo e às 22h o show 
Nossas Raízes, Camarata 
de Violas SLP e a Orques-
tra do Erê com Moreno 
Overá.
23 de agosto
A partir das 20h30, a atra-
ção fica por conta da in-
tervenção de rua com os 
alunos do curso de teatro 
do Centro Cultural Toni-
nho Mendes, sob a coor-
denação do professor Le-
andro Augusto. Além dos 
Grupos Folclóricos Jon-
go Criolo e Moçambique 
Parque São Cristóvão. No 
palco, às 20h tem início a 
apresentação do balé da 
Cidade. Logo depois, às 
20h30 Sertanejo Jovem 
com André e Andresa. E 
às 22h o show Grande 
Banda do Sertão.
24 de agosto
A programação come-
ça às 15h com a tarde de 
brincadeiras folclóricas 
para toda a família, com 
a presença dos persona-
gens do Sítio do Picapau 
Amarelo e personagens 
do folclore brasileiro com 
Amanda di Polly Produ-
ções, Fabricando Arte e 
Cia Philaderpho; grupos 
folclóricos Moçambique 
Parque Bandeirantes e 
Moçambique São Cristó-
vão. No palco, a partir das 
15h apresentações de dan-
ças com Integrarte Dança 
e com os alunos de dança 
contemporânea do Centro 
Cultural Toninho Men-
des, sob a coordenação da 
professora Elora. E o Gru-
po Olharte Projeto Social 
Eliane Humberg para dan-
ça. A Cia Fabricando Ar-
tes, às 17h irá apresentar 
a peça teatral “É noite de 
lua cheia”. Às 18h a peça 

tas interessados possam 
entender quais procedi-
mentos são necessários 
para participar do Edital 
de Linguagens Artísticas 
do FMAPC (Fundo Muni-
cipal de Apoio às Políticas 
Públicas). 
Os projetos culturais que 
forem selecionados e 
aprovados receberão 20 
mil reais para desempe-
nhar as atividades na cida-
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O Lobisomen com a Tru-
pe Contos & Fuxicos. Às 
19h a Cia Quase Cinema 
apresenta Teatro Para Cy 
as Mães. E para encerrar a 
noite, às 21h30 show com 
Bruna Viola.
25 de agosto
As intervenções em meio 
ao público começam às 6h 
com a tradicional alvora-
da, com os grupos folcló-
ricos Moçambique Parque 
bandeirantes e Congada 
São Benedito do Erê. A 
partir das 15h, tarde de 
brincadeiras folclóricas 
para toda a família, com 
a presença dos persona-
gens do Sítio do Picapau 
Amarelo e personagens 
do folclore brasileiro com 
Amanda di Polly Produ-
ções, Fabricando Arte e 
Cia Philaderpho. Às 18h 
procissão do mastro, sain-
do da residência da famí-
lia Pelego, na rua Imacula-
da, seguindo para a igreja 
Imaculada Conceição para 
a benção do mastro e a 
execução da Santa Missa.
Já no palco, as atrações 
tem início às 11h com 
moda de viola Rony e 
Roney e convidados; 12h 
grupo Maculelê do Centro 
Cultural N’Golo Brasil; 
12h30 moda de viola com 
Matagal e Monte Carlo e 
convidados. Às 15h apre-
sentação da Bamuq, se-
guida pela Famuta. Às 17h 
reapresentação da peça “É 
noite de lua cheia…” com 
Fabricando Artes. Às 18 
sertanejo jovem com An-
dreia e Vinicius, às 19h30 
teatro Para Cy as Mães do 
Rio com a Cia Quase Ci-
nema e o show de encer-
ramento, às 21h30 com 
Bicho de pé.

de, mais detalhes podem 
ser conferidos no edital no 
site da Prefeitura (www.
pinda.sp.gov.br)
O Palacete 10 de Julho 
está localizado na rua De-
putado Claro César, 33 – 
centro. Mais informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones 3642-1080 ou 
3643-2696, ou até mesmo 
pelo e-mail cultura@pin-
damonhangaba.sp.gov.br.
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Biblioteca da Vila homenageia 
o folclore em Pinda

Plano Diretor de Ubatuba
será revisto e atualizado

Caraguatatuba participa
de atividades no Dia Mundial

de Wushu-Kungfu

Vigilância em Saúde reforça
importância de saber reconhecer 

os sintomas de sarampo

Agosto é o mês do fol-
clore e a Biblioteca Mu-
nicipal Dona Carminha, 
na Vila São Benedito, 
está realizando uma pe-
quena exposição sobre o 
folclore brasileiro, com                     
brinquedos, cerâmica, 
amuletos de sorte, livros 

Cerca de 200 pessoas par-
ticiparam da palestra que 
deu início aos trabalhos de 
revisão e atualização do 
Plano Diretor em Ubatu-
ba, que aconteceu na noite 
da última sexta-feira, 09.  
Os mestres Dr Cândido 
Malta Campos Filho e Dr 
Flávio José Nery Conde 
Malta conduziram os tra-
balhos no auditório do Te-
atro Municipal Pedro Pau-
lo Teixeira Pinto.
O secretário de Urbanismo 
da Prefeitura de Ubatuba, 
César Abboud, considerou 
o evento uma noite de gala 
para o urbanismo. “Esse é 
um momento importante, 
rico e bonito de um mu-
nicípio.  O Plano Diretor 
é uma ferramenta básica 
para o desenvolvimento 
de uma cidade”, afirmou.
O primeiro palestrante 
da noite, Me Dr Cândi-
do Malta Campos Filho, 
explicou sobre o planeja-
mento efetivo de Ubatuba, 
expondo o método a ser 
utilizado. 
A proposta é que os traba-

No último sábado (10/08) 
foi comemorado o Dia 
Mundial do Wushu-Kung-
fu em Caraguatatuba. Com 
atividades que engloba-
ram várias artes marciais, 
os praticantes se reuniram 
na Praça da Cultura para 
juntos, celebrarem o dia.
Com início às 8h, compa-
receram atletas de várias 
idades, desde crianças a 

Febre alta acima de 
38,5ºC, manchas verme-
lhas, dor de cabeça, con-
juntivite, tosse, coriza e 
manchas brancas: se uma 
pessoa apresentar esses 
sintomas, ela pode estar 
com sarampo. Esse é o 
alerta feito pela Vigilância 
em Saúde de Ubatuba.
O sarampo é altamente 
contagioso e pode atingir 
pessoas de qualquer idade. 
A transmissão acontece 
diretamente, de pessoa a 
pessoa, por meio das se-
creções expelidas pelo do-
ente ao tossir, respirar ou 
falar e que permanecem 
dispersas no ar.
Todo caso suspeito de sa-
rampo precisa ser avaliado 
por um médico e notifica-
do imediatamente à Vigi-
lância Epidemiológica por 
telefone ou por e-mail, 

e utensílios domésticos da 
época.
De acordo com os orga-
nizadores da exposição, a 
intenção é deixar sempre 
viva essas lembranças, 
visando o público infantil 
que frequenta a bibliote-
ca, para que conheçam e 

lhos sejam desenvolvidos 
de oito a 16 meses, dentro 
de três linhas de trabalho: 
consolidação das nor-
mas urbanísticas, plano 
de bairro e uma nova es-
trutura urbana.  O Me Dr 
Flávio José Nery Conde 
Malta agradeceu a oportu-
nidade em contribuir com 
o planejamento do muni-
cípio. “O Plano Diretor 
é um instrumento básico 
para o planejamento de 
uma cidade de forma con-
tínua e programada”, des-
tacou Flavio Malta.
O prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato (PSD), tam-
bém comemorou a inicia-
tiva como um fato históri-
co para a cidade. “Hoje é 
o primeiro passo para esse 
momento histórico.  Que 
satisfação ver esse auditó-
rio lotado nessa noite, em 
que abordaremos as dire-
trizes e a importância do 
Plano Diretor de Ubatuba. 
Nosso Plano Diretor está 
vencido desde 2016 e, por 
isso, a revisão é extrema-
mente necessária”, frisou 

idosos. 
O sorriso e a alegria deles 
contagiaram e encantaram 
os moradores que passa-
vam pelo local e paravam 
para ver.
Utilizando armas chinesas 
como facão, espada, le-
que, bastão e lança, os pra-
ticantes de Tai Chi Chuan 
e Kung Fu mostraram suas 
habilidades nas artesmar-

para que a Vigilância Epi-
demiológica consiga atuar 
rapidamente na contenção 
da doença. Além disso, a 
pessoa deve ser mantida 
em isolamento dentro de 
casa até receber o contato 
e orientações da Vigilân-
cia.
Em Ubatuba, já há um to-
tal de cinco casos suspei-
tos de sarampo no muni-
cípio, todos com quadro 
clínico estável: uma crian-
ça de 8 anos, outra de 11 
meses e uma mulher adul-
ta de 34 anos, todas da re-
gião Centro, e dois jovens, 
um de 22 anos e outro de 
16 anos, ambos do Sertão 
da Quina, na região Sul.
A Vigilância reforça que a 
vacinação é a melhor for-
ma de prevenção contra 
doença. Crianças a partir 
de 1 ano, adolescentes e 

se interessem pela cul-
tura e, principalmente,                      
as brincadeiras de antiga-
mente. 
A visitação é gratuita. 
A biblioteca funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas, e não fecha 
para almoço.

Sato.
Para o início dos traba-
lhos, a Prefeitura de Uba-
tuba, reunirá funcionários 
de vários setores para a 
formação de um Grupo de 
Trabalho de Planejamen-
to.
Alunos do curso de Ar-
quitetura e Urbanismo do 
Centro Universitário Mó-
dulo e de cursos técnicos 
de Ubatuba, como ETEC, 
participaram da palestra. 
Também marcaram pre-
sença representantes de 
entidades de classe, como 
o engenheiro Carlos Al-
berto Mendes, presidente 
da Associação dos Enge-
nheiros e Arquitetos de 
Ubatuba (AEAU), o ad-
vogado Márcio Cristiano 
Souza, presidente da OAB 
Ubatuba e o vice-presi-
dente do Instituto dos Ar-
quitetos do Brasil (IAB), 
Fábio Isnard.   O evento 
contou, ainda, com a pre-
sença dos vereador Adão 
Pereira, Reginaldo Fabio 
de Matos e Sidnei Antonio 
da Rocha.

ciais.
Quem se interessar em 
praticar Tai Chi Chuan, as 
aulas acontecem gratuita-
mente na Praça da Cultura, 
Centro, nas terças-feiras, 
quinta e sábado, das 08h 
às 09h e das 19h às 20h. 
Já as aulas de Kung-Fu 
são oferecidas no CIASE 
Sumaré às 19h, em dias de 
segunda-feira.

adultos até 29 anos devem 
ter duas doses, enquan-
to os adultos acima de 30 
anos têm que tomar pelo 
menos uma dose da vaci-
na. Já os profissionais de 
saúde, independente da 
idade, devem ter duas do-
ses da vacina Tríplice Vi-
ral – TV (sarampo, rubéo-
la e caxumba) ou a Dupla 
Viral – DV (sarampo e 
rubéola). Pessoas já vaci-
nadas não precisam fazer 
dose extra. 
A vacina só é contraindi-
cada a gestantes e imu-
nodeprimidos. Todas as 
unidades de saúde estão 
abastecidas com doses da 
vacina.
O telefone da Vigilância 
Epidemiológica de Uba-
tuba é (12) 3832-1548 e 
o email: viep.ubatuba@
gmail.com.

A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a DESERÇÃO do Pre-
gão Presencial Nº 037/2019, objeto: Registro de Preços para Aqui-
sição Futura e Parcelada de Peças de Material para Manutenção. 
Sessão realizada em 02/08/2019, às 09h00min. André L. S. Oliveira 
– Pregoeiro.


