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A GAzetA dos Municípios

Inscrições abertas para a 2º Etapa 
Circuito Dr. Ronaldo Prado de

Corrida em São Luiz do Paraitinga

Rua Coronel Jordão ganha 
novo calçadão em Taubaté

Taubaté lança campanha
“10 minutos contra o Aedes”

Venha assistir e conhecer um 
pouco mais sobre as danças

folclóricas de Monteiro Lobato

O evento terá três etapas 
distribuídas durante o ano 
com duas modalidades: 
corrida 6km e caminhada 
de 3km com VAGAS LI-
MITADAS.

A partir da próxima se-
gunda-feira, dia 17 de ju-
nho, começam as obras 
para implantação de um 
novo calçadão no centro 
de Taubaté. 
O calçadão será cons-
truído na rua Coronel 
Jordão  até a esquina da                       
praça Euzébio Câmara 
Leal, ao lado do Shopping 
Popular.
Serão aproximadamente 
78 metros de extensão, 
com 7,50m de largura e 
continuação de calçada 

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté lança a campanha 
“10 minutos contra o Ae-
des”.
O objetivo é aproveitar o 
final do outono para re-
forçar junto à população a 
necessidade de monitora-
mento constante de locais 
que podem se tornar cria-
douros do mosquito res-
ponsável pela transmissão 
de doenças como a den-

A 2ª Etapa “São Pedro de 
Catuçaba” faz parte das 
atividades da tradicional 
Festa de São Pedro, no dia 
30 de junho, pelas ruas e 
vias da Vila de Catuçaba. 

até a chegada da avenida 
Desembargador Paulo de 
Oliveira Costa, do lado 
do Mercado Municipal de 
Taubaté, com largura de  
1,20m.
A faixa elevada existen-
te na rua Jorge Winther 
também será ampliada e 
contará com semáforo de 
pedestres, melhorando a 
conexão entre o calçadão 
projetado e o existente, 
para garantir maior segu-
rança na travessia.
A previsão é de que as 

gue, zika, chikungunya e 
febre amarela.
A campanha conta com a 
divulgação de uma ani-
mação pelas redes sociais 
com dicas de locais que 
devem ser monitorados 
semanalmente, a exemplo 
de caixas d’água, pneus, 
garrafas, vasos de plantas, 
baldes e calhas, entre ou-
tros locais.
Balanço da Vigilância Epi-

A largada prevista será a 
partir das 8h na Praça da 
Vila.
O prazo para inscrição vai 
até o dia 24 de junho ou 
até que as vagas esgotem.

obras sejam concluídas 
40 dias após o seu início. 
Os trabalhos devem ser 
executados de segunda a 
quinta-feira para não com-
prometer  as atividades 
do Mercadão durante os 
finais de semana, período 
de maior movimento.
O valor total da obra é de 
R$ 101.983,00, sendo R$ 
16.803,00 de contraparti-
da da Prefeitura de Tauba-
té e R$ 85.135,00 com 
recursos do PAC/ Caixa 
Econômica Federal.

demiológica indica que 
Taubaté chegou ao final de 
maio com 76 casos positi-
vos autóctones (contraí-
dos no próprio município) 
da doença e 30 casos im-
portados, totalizando 106 
registros. Não há registros 
de zika, chikungunya ou 
febre amarela este ano. A 
colaboração da população 
é fundamental para com-
bater  o mosquito.
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Miscelânea
Curiosidades

Em média, quantos anos vivem alguns animais

3 anos... Rato
7 anos... Canguru e galinha
10 anos... Girafa, gorila, porco e veado nobre
11 anos... Esquilo
12 anos... Burro, cachorro e coelho
15 anos... Carneiro, vaca e zebra
17 anos... Gato
20 anos... Chimpanzé
24 anos... Coruja
25anos...  Leão e tigre
30 anos... Cavalo e urso
40 anos... Hipopótamo
50 anos... Avestruz
60 anos... Elefante africano
63 anos... Arara
65 anos... Golfinho
70 anos... Águia
100 anos... Tartaruga
***
Crendices

Agosto é o mês do desgosto.
Assobiar de noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro desaparecer.
Cortar o cabelo na Sexta-Feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima o pai ou mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar a chuva.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número sete é o número da mentira.
Passar por baixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa por debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana de noite passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem come muito de noite terá pesadelos.
Sol e chuva casamento de viúva.
Sexta-feira treze é o dia do azar.
Vassoura atrás da porta espanta as visitas.

Humor

Dois amigos se encontram e um deles diz:
- Estou muito chocado. Descobri que a minha mulher é uma tremenda 
mentirosa.
- É? E por que você acha isso? Quis saber o outro.
- Imagine só que a minha mulher não apareceu em casa ontem à noite e 
quando eu perguntei por onde ela andou, inventou que estava com a irmã 
dela.
- E não estava?
- Claro que não! Porque quem estava com a irmã dela era eu...
***
A mulher entra no restaurante e encontra o marido com outra mulher e 
pergunta:
- Você pode me explicar o que é isso?
Tranquilamente, ele responde:
- Só pode ser azar!
 
Mensagens

A sabedoria dos nossos antepassados ensinava que até um rato é capaz 
de lutar bravamente no momento em que está sendo encurralado. Essa 
metafísica exemplifica de que maneira até os fracos e covardes, quando se 
vêem sem opções, insurgem-se contra o agressor. Daí o perigo de encostar 
alguém na parede, tirando as suas chances de se defender.
***
Quando você não vive o presente, porque fica absolvido pelo passado ou 
preocupado com o futuro, você trás grande dor para o seu coração e sofri-
mento para a sua vida. Viva o presente. O passado já se foi, aprenda com 
ele e desapegue-se dele e o futuro ainda não está aqui. Faça planos para 
vivê-lo, mas não se preocupe a respeito. A preocupação gasta inutilmente 
o seu tempo e a sua energia.

Pensamentos, provérbios e citações

Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
A medida da vida não é a sua duração, mas é a sua doação
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Comunidade debate
diagnóstico do Plano de

Mobilidade Urbana de Taubaté

Durante o mês de julho, a 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana de Taubaté vai re-
alizar audiências públicas 
para discutir a revisão do 
Plano de Mobilidade Ur-
bana.  Serão quatro ses-
sões divididas em regiões 
da cidade: oeste, leste, sul 
e norte.
O processo participativo 
será mediado pela em-
presa TcUrbes e contará 
com a presença dos ges-
tores municipais. Nessas 
ocasiões será apresentado 
o prognóstico elaborado, 
com as estratégias, pro-
postas e ações para a mo-
bilidade urbana para os 
próximos 10 anos. Tam-
bém será possível acolher 
as sugestões das comuni-
dades locais por meio da 
participação popular.
Esta etapa propositiva 
visa consolidar a revisão 
e possibilitar o desenvol-
vimento da etapa final do 
trabalho, que prevê a ela-
boração do Plano de Ação 
e a publicação de Lei Mu-
nicipal que consolidarão 
as políticas públicas a 
serem adotadas em curto, 
médio e longo prazo.
O diagnóstico já apresen-
tado em audiência pública 
na Câmara Municipal de 
Taubaté em 27 de maio foi 

elaborado pela empresa de 
consultoria com auxílio da 
equipe técnica da Secreta-
ria de Mobilidade Urbana.  
O documento é baseado 
em informações e dados 
levantados nas: secretarias 
municipais; oficina técni-
ca participativa realizada 
em fevereiro com repre-
sentantes de secretarias 
e conselhos municipais; 
pesquisas como a de mo-
bilidade urbana respondi-
da pela população através 
das redes sociais, aplicati-
vo de transporte e site da 
prefeitura. O material está 
disponível para consulta 
em www.taubate.sp.gov.
br/planodemobilidadeur-
bana.
O Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana de 
Taubaté vigente é de 2015 
e previu intervenções ime-
diatas no sistema de trans-
porte público e de trânsito. 
O objetivo foi de reorga-
nizar o serviço e a circu-
lação viária no município, 
bem como a contenção 
dos índices de acidentes 
e mortes no trânsito, que 
acumulou uma redução 
de 65% nos últimos seis 
anos. O plano está sendo 
revisado em consonância 
com o novo Plano Diretor 
Físico Municipal, apro-

vado em julho de 2017 e 
com a Política Nacional 
de Mobilidade Urbana 
(PNMU), estabelecida em 
2012. A PNMU institui a 
obrigatoriedade da elabo-
ração de planos de mobi-
lidade em municípios com 
mais de 20 mil habitantes, 
além de estabelecer priori-
dades para meios de trans-
porte não motorizados e 
coletivos.
Serviço:
Audiências Públicas de 
Revisão do Plano de Mo-
bilidade Urbana
Às 19h15 nas seguintes 
datas e locais:
Região Oeste – Dia 03 de 
julho, quarta-feira, EMEI 
Irmã Placidina, Rua dos 
Gerânios, S/N, Bairrro 
Campos Elíseos;
Região Leste – Dia 10 de 
julho, quarta-feira, Salão 
da Paróquia Nossa Senho-
ra Mãe da Igreja, Santuá-
rio São Benedito, Estiva;
Região Sul – Dia 15 de 
julho, segunda-feira, 
EMIEF Dr. Avedis Victor 
Nahas, Rua Caminho dos 
Coqueiros, 631, Quinta 
das Frutas;
Região Norte – Dia 17 de 
julho, quarta-feira, Centro 
Comunitário Praça João 
Roman, Rua Pedrinho, 
191, Gurilândia.
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Famílias do Vista das Palmeiras 
recebem capacitação em Taubaté

Taubaté sedia encontro
regional de Procons

Tráfego em avenida no
Jaraguá é liberado

Jazz & Vinhos Festival é atração 
para feriado prolongado do Dia do 

Padroeiro em Caraguatatuba

A Prefeitura de Tauba-
té deu início esta semana 
às atividades do Plano de 
Desenvolvimento Socio-
territorial Minha casa Mi-
nha Vida (PDTS) com as 
famílias do Conjunto ha-
bitacional Vista das Pal-
meiras.
As 832 famílias contem-
pladas com unidades ha-
bitacionais no Empreendi-
mento Vista das Palmeiras 
receberão palestras socio-
educativas e cursos para 
geração de renda, com 
objetivo de proporcio-
nar acesso a informação 
e capacitação profissio-
nal para possível acesso 
ao mercado de trabalho. 
Sua execução deverá con-
tar com para 12 meses de 
duração. As atividades 
tiveram início na terça-
-feira, dia 11 de junho, e 

Taubaté sedia nesta sex-
ta-feira, dia 14 de junho, 
um encontro regional 
com representantes de 23 
municípios e a presença 
do diretor executivo da 
Fundação Procon, Fer-
nando Capez. O objetivo 
do encontro é fortalecer a 

A Prefeitura de Taubaté li-
berou na tarde desta quar-
ta-feira, 12 de junho, o 
trânsito pela avenida Ma-
noel Antonio de Carvalho, 
no Jaraguá. A via estava 
interditada e passou por 
obras de restauração da 

O dia 13 de junho é a data 
em que se comemora o 
Dia de Santo Antonio, Pa-
droeiro de Caraguatatuba. 
Por isso, a dica para este 
feriado prolongado e de 
temperatura mais amena é 
curtir a 4ª edição do Jazz 
& Vinhos Festival que 
é realizada até domingo 
(16/06) na Praça da Cultu-
ra (Avenida da Praia), no 
Centro.
Aos apaixonados pela be-
bida, haverá um estande 
exclusivo para a venda 
de vinhos e espumantes 
nacionais e importados. 
O visitante pode encon-
trar taça de vinho a R$ 8 
ou R$ 30 a garrafa, preço 
mínimo.
As bebidas também po-
dem ser encontradas nos 
11 espaços gastronômicos 
que venderão pratos sal-
gados. Outros três estan-
des são focados em doces.
O comerciante Mar-
cos Fernandes Alves, do 
Quiosque do Marquinhos, 
participa do evento pela 
quarta vez seguida e está 
empolgado. No seu es-
tande estarão pelo menos 
sete funcionários, mais ele 
e a esposa. “Temos nossos 
funcionários e aqueles 
que contratamos durante 
a temporada que já ficam 
esperando eventos para 
ganhar um extra”.
Seu famoso Chiclé Mig-
non está junto com o ta-
lharim e é uma opção 
imperdível. Os pratos in-
dividuais custam em tor-
no de R$ 25. A fogazza 

seguem nesta quarta e na 
quinta-feira com palestras 
no condomínio Angelina. 
Nos dias 18 e 19 é a vez 
do condomínio Jatobá re-
ceber as palestras. O con-
domínio Palmeira contará 
com as palestras nos dias 
25, 26 e 27 deste mês.
Nestes encontros são 
abordados assuntos como 
gestão condominial, 
orientação sobre serviços 
públicos, organização e 
planejamento familiar. 
Todos os temas serão tra-
balhados nos três condo-
mínios.
Os temas são explanados 
por uma assistente social 
do Sesi, contratada para 
executar o trabalho e mi-
nistrar os cursos ao longo 
dos próximos 12 meses. 
As palestras acontecem no 
próprio salão de festa dos 

defesa do consumidor na 
RMVale, estreitando a par-
ceria com os Procons mu-
nicipais. Para a Fundação 
Procon, a municipalização 
da defesa do consumidor 
assegura um intercâmbio 
de informações entre ór-
gãos oficiais e aprimora 

cabeceira do córrego e tu-
bulação. O serviço foi rea-
lizado pela empresa Tplan 
Construtora Ltda, no valor 
de R$ 391.195,00.
Além do reparo na tubula-
ção, o trecho recebeu a re-
composição do pavimen-

de queijo, palmito, frango 
com catupiry ou camarão 
custa R$ 10.
Para a criançada que for 
acompanhar os pais, ha-
verá espaço infantil que 
funcionará das 19h às 0h, 
diariamente.
Tradicional Litoral Band
Para esta quinta, a atração 
musical começa às 20h 
com a Tradicional Lito-
ral Band. Criada em 2006 
pelo músico Ricardo Fer-
raz,  ela tem em sua pro-
posta tocar temas tradicio-
nais de jazz na formação 
característica de dixieland, 
aquelas pequenas bandas 
que surgiram no final do 
século 19 e início do sé-
culo 20 e New Orleans, 
formada geralmente por 
banjo, tuba, sax, trompe-
te, trombone e washboard 
(que na tradução significa 
uma tábua de lavar), da-
quelas de metal que pode 
ser encontrada em bares e 
restaurantes.
A Tradicional Litoral 
Band possui sax, trombo-
ne, tuba, bateria e guitarra.
Renato Félix e Quarteto
A programação segue 
com Renato Felix Quarte-
to. Renato é saxofonista, 
compositor e arranjador. 
É natural de Lorena, com 
mais de 14 anos de carrei-
ra, tocando com grandes 
nomes da música brasilei-
ra e internacional (como 
Arthur Maia, Thiago Espí-
rito Santo, Tom Bergeron, 
entre outros).
Em 2017, Renato deu 
início ao “Renato Felix 

condomínios.
Enquanto os adultos par-
ticipam das palestras, as 
crianças podem participar 
das ações recreativas que 
acontecem simultanea-
mente.
Podem participar destas 
ações exclusivamente mo-
radores do conjunto habi-
tacional Vista das Palmei-
ras, que foi entregue em 
março de 2018. Os inte-
ressados devem procurar 
os síndicos de seus condo-
mínios.
Para a execução do pro-
grama foram investidos 
R$ 873.600,00, o equiva-
lente a  1,5% do valor total 
da obra, atendendo as exi-
gências do Ministério das 
Cidades, através da porta-
ria 21 de 22 de janeiro de 
2014, do Programa Minha 
Casa Minha Vida.

o atendimento ao cidadão 
por intermédio dos servi-
ços de orientação.
Serviço: Encontro regio-
nal de Procons
Dia: 14 de junho
Horário: 10h30
Endereço: Rua Carneiro 
de Souza, 99, centro

to com asfalto, calçada, 
alambrado de proteção e 
sinalização viária.
Toda obra foi realizada 
com recursos de um fi-
nanciamento internacio-
nal por meio do programa 
Acelera Taubaté.

Quarteto”, com a propos-
ta de tocar músicas de au-
toria própria, bem como 
apresentar releituras de 
composições de grandes 
artistas brasileiros e inter-
nacionais. O show é dinâ-
mico, atraente e cativa o 
público através da intera-
ção e da energia emitida 
pelos músicos executando 
lindas composições que 
passeiam por estilos como 
o Jazz, a Bossa Nova, o 
Samba e o Pop.
O quarteto é formado por 
músicos renomados da re-
gião com Renato Felix nos 
saxofones, Lucas Seabra 
na guitarra, Bruno Pineli 
no contrabaixo e Marcos 
Melo na bateria.
Programação
Sexta-feira (14)
18h – André Leano Quin-
teto
20h- Benoit Decharneux 
Jazz Quartet
22h – Unidos do Swing
Sábado (15)
13h – Edu Souza Duo
15h – Raul de Sá Trio
17h – Original Jazz Band 
Quartet
19h- Samuel Lima Quin-
teto
21h- Direto Ao Ponto
23h – Big Time Orchestra
Domingo (16)
13h – Lucas Andrade Jazz 
Trio
15h – Vino Tinto
17h – Elias Pontes e Ami-
gos
19h – Vinicius Andrade 
Jazz Trio
21h- Banda Municipal 
Carlos Gomes
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Vem aí mais uma edição do DANCE 
NIGHT em São Luiz do Paraitinga

45 ª Festa Tradicional do Pouso Alto 
em Natividade da Serra

Atenção compositores e compositoras ins-
critos no 22º Festival de Música Junina: Saiu 

a LISTA DE MÚSICAS CLASSIFICADAS

Aconteceu neste final de semana (07 à 
09/06) a Festa Junina do CEEP 2019.

A partir das 21h a Praça 
Dr. Oswaldo Cruz vai ser 
palco para mais uma noite 

1 - ALMA DO BAIÃO
Fábio Gomes e Gustavo 
Belacruz - São Luiz do 
Paraitinga/SP
2 - CAMBALHOTA
Jéssica Donegá e Gabriel 
Vasconcellos - Guarulhos/
SP
3 - CHÉÉÉ DE SÃO 
LUIZ
Ditão Virgílio - São Luiz 
do Paraitinga/SP
4 - FESTA NO ARRAIÁ
João Carlos Salgado - São 
Luiz do Paraitinga/SP
5 - GRANDE SERTÃO
Tomás Frade - São Luiz 
do Paraitinga/SP
6 - GRATIDÃO
Zé Terra - Santo André/SP
7 - JOSUÉ, UM PRIMO 
MEU!

dançante com os melhores 
hits dos anos 70, 80 e 90. 
O som vai ficar por conta 

Patrícia Guimarães e Es-
ther Fietz - São Luiz do 
Paraitinga/SP
8 - MANTO AZUL CRA-
VEJADO
Mario César Piva - São 
Paulo/SP
9 - MENINA DO NARIZ 
ARREBITADO
Totó Porquera e Moreno 
Overá - São Luiz do Pa-
raitinga/SP
10 - NOITE QUENTE
Rafaela Maia - São Luiz 
do Paraitinga/SP
11 - QUE SORTE ESSE 
AZAR
Augusto Castro - São Pau-
lo/SP
12 - SÃO PEDRO PA-
DROEIRO
Ricão Moradei - São Luiz 

dos DJ’s Guto e Fabinho. 
Só vem que a noite pro-
mete!!!

do Paraitinga/SP
13 - SOLUÇÃO
Zé Freire e Paulo Baroni - 
São Luiz do Paraitinga/SP
14 - TAPIOCA
Daniel de Andrade e Ri-
cardo Moreno - São Luiz 
do Paraitinga/SP
15 - “VEM PRA RODA”
Tânia Moradei - São Luiz 
do Paraitinga/SP
16 - VOCÊ E EU
Valéria Velho- Tietê/SP
*Lista em ORDEM AL-
FABÉTICA
O 22º Festival de Musica 
Junina é uma realização 
da Prefeitura Municipal 
de São Luiz do Paraitinga 
e faz parte da Programa-
ção do Arraiá do Chi Pul 
Pul.


