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A GAzetA dos Municípios

Maria Cecília e Rodolfo
e ‘Você, De Volta’ a

São Bento do Sapucaí

Economia paulista cresceu 
em média 2,3% ao ano entre 

2002-2018, aponta Seade

Maria Cecília e Rodolfo 
estão chegando para uma 
grande apresentação no 
dia 16 de agosto, na cida-
de de São Bento do Sapu-
caí (SP).
Eles surgiram no mercado 
em 2008 com um formato 
totalmente novo. De Cam-
po Grande (MS), trouxe-
ram na bagagem a essên-
cia da música sertaneja, 
mas com uma nova batida, 
músicas dançantes e letras 
atuais. 
O novo balanço, também 
conhecido como ‘sertane-
jo universitário’ transfor-
mou Maria Cecília e Ro-
dolfo em um dos artistas 
mais tocados em todo o 
país.
Juntos, eles formam o úni-
co casal da música serta-
neja. Colecionam hits a 
cada álbum lançado e pro-
metem um verdadeiro es-
petáculo “Aooo moçada! 
Estamos chegando para 
uma grande apresentação. 
Preparados? Aguenta o co-
ração porque estamos com 
muita vontade de cantar 
e tocar pra vocês”, “Que 
felicidade em estarmos 
juntos! Vamos aproveitar 
cada minuto ao lado de 
vocês fazendo uma grande 
festa”, fala a cantora.
Para o repertório, Maria 
Cecília e Rodolfo confir-

O Estado de São Paulo 
apresentou crescimento 
médio no Produto Interno 
Bruto  (PIB) de 2,3% ao 
ano com ganhos diferen-
ciados segundo o perfil 
geoeconômico das regi-
ões. A informação é da 
Fundação Seade que apre-
sentou cálculos feitos no 
período entre 2002 e 2018
No grupo de regiões mais 
industrializadas (RM São 
Paulo, Campinas, Soro-
caba e RM Vale do Pa-
raíba), o PIB apresentou 
crescimento acumulado 
de 42,3% e média anual 
de 2,2%. A Região Me-
tropolitana de São Paulo, 
responsável por 54,3% 
do PIB paulista, registrou 
taxa de expansão de 1,8% 
ao ano no período. 
O desempenho na RM São 
Paulo, bem inferior ao das 
demais regiões industria-
lizadas, reflete a perda de 
dinamismo da sua econo-
mia, movimento que pode 
estar associado ao proces-
so de desarticulação do 
parque industrial da capi-
tal e da região do ABC e 
às opções locacionais das 
empresas em novas áreas 
de seu entorno - principal-
mente Sorocaba e Campi-
nas -, que se beneficiaram 
do processo de expansão 
da atividade industrial e 
cresceram em ritmo mais 
acelerado, cerca de 3% ao 
ano.
O cenário das regiões do 
agronegócio ou complexo 
sucroalcooleiro (São José 
do Rio Preto, Bauru, Ara-
çatuba e outras), que re-
presenta 14,8% da econo-

mam os sucessos ‘Você 
De Volta’, ‘Os Dias Vão’, 
‘Tchau Tchau’, ‘Quem 
Ama Cuida’, ‘Mato E 
Morro Por Você’, ‘Lendas 
E Mistérios’, ‘O Troco’, 
‘Participação Especial’, 
‘Espalhe Amor’ e ‘Coisas 
Esotéricas’. ‘Depois da 
Briga’, canção que já ul-
trapassou os 40 milhões 
de visualizações orgâni-
cas, também. Claro que 
‘Quase Amor’, a nova de 
trabalho, fará parte do set 
list, já que é uma das mais 
pedidas por todos os fãs.
No momento ‘modão’, 
onde fazem uma homena-
gem aos artistas que foram 
e são referências até hoje, 
Maria Cecília e Rodolfo 
emendam ‘Temporal de 
Amor’, ‘Pense Em Mim’, 
‘Página De Amigos’ e 
‘Boate Azul’.
Recentemente, Maria Ce-
cília e Rodolfo gravaram o 
DVD ‘De Portas Abertas’. 
Para o registro, trouxeram 
as participações especiais 
de Felipe Araújo, Hen-
rique e Diego, Gustavo 
Mioto, Marcos e Belutti, 
Thaeme e Thiago, Fred 
Liel e Rayane e Rafaela. 
Ainda em fase de lança-
mento das faixas, a dupla 
já comemora as milhares 
de visualizações no canal 
oficial do YouTube e exe-

mia do Estado, acumulou 
crescimento de 45,1% no 
período, com média anual 
de 2,4%. Essa evolução foi 
fortemente influenciada 
pelo avanço territorial da 
cana-de-açúcar e consoli-
dação do complexo sucro-
alcooleiro como o núcleo 
econômico regional. 
São José do Rio Preto e 
Bauru registraram taxas 
médias de crescimento 
(4,0% e 3,4% ao ano, res-
pectivamente) bem mais 
elevadas do que as demais 
regiões do grupo, que 
cresceram a taxas de até 
2,1% ao ano.
O bloco que mais cresceu 
foi aquele formado pelas 
regiões de Vale do Ri-
beira e Baixada Santista, 
com crescimento acumu-
lado no período de 52,2% 
e média anual de 2,7%. 
Foi o melhor desempenho 
entre as grandes regiões. 
Este resultado foi forte-
mente influenciado pelas 
atividades de extração de 
petróleo e gás associadas 
ao pré-sal em Registro, 
que alcançou média de 
expansão de 10% ao ano, 
influenciada pelo incre-
mento da indústria (17,7% 
a.a.). 
A região de Santos mos-
trou baixo desempenho 
no período (taxa média de 
1,4% ao ano), mas perma-
nece como a 5ª economia 
paulista.
Desempenho das grandes 
regiões em 2018
A economia paulista, em 
2018, aumentou 1,4% em 
termos reais na compara-
ção com o ano anterior. 

cuções nas plataformas 
de distribuição digital. 
“Verdade é a palavra que 
resume a nossa história. 
Não fomos fabricados, 
surgimos assim, de for-
ma despretensiosa e deu 
certo. Temos uma preocu-
pação muito grande com 
aquilo que gravamos, com 
a mensagem que levamos 
aos nossos fãs. Não preci-
samos estar na moda, não 
precisamos chocar. Priori-
zamos canções que, com 
certeza, farão parte da his-
tória da vida do nosso pú-
blico”, finalizam.
SERVIÇO - Maria Cecília 
e Rodolfo no Aniversário 
de 187 anos de São Ben-
to do Sapucaí (SP) e 10ª 
EXPO GABEN
Data: 16 de agosto de 
2019
Local: Centro de Lazer do 
Trabalhador
Endereço: Rua Octavio 
Castagnacci, s/n (ao lado 
do Colégio Jardim dos 
Cisnes)
Abertura dos portões: a 
partir das 08h
Horário previsto de show: 
a partir da meia noite
Entrada Franca: 1kg de 
alimento
Mais informações: Secre-
taria de Turismo e Desen-
volvimento Econômico 
(12) 3971- 2496

Contribuiu para esse re-
sultado a expansão da in-
dústria e dos serviços, que 
cresceram 0,9% e 1,9%, 
respectivamente, uma vez 
que a agropecuária re-
traiu-se em 2,6%.
A evolução trimestral do 
PIB indica mudanças im-
portantes de tendência 
entre 2017 e 2018 para os 
três grandes blocos econô-
micos paulistas.
Na região do agronegócio 
houve movimento inver-
so de tendência nos dois 
anos. Enquanto em 2017 
houve aceleração do ritmo 
de expansão da atividade a 
partir do 2º trimestre, em 
2018 ocorreu uma inver-
são da tendência de cres-
cimento a partir do 2º tri-
mestre, que culminou com 
uma taxa negativa ao final 
do ano.
Na área fortemente nucle-
ada pelas atividades in-
dustriais e de serviços, a 
reversão da tendência de 
aceleração do crescimento 
também ocorreu a partir 
do 2º trimestre de 2018. 
No entanto, a desacelera-
ção foi mais suave e o ano 
terminou com a mesma 
taxa de crescimento do 4º 
trimestre de 2017.
Desempenho mais favorá-
vel em 2018, quando com-
parado a 2017, foi regis-
trado nas áreas com forte 
participação da indústria 
de extração de petróleo e 
gás, que, depois de dois 
trimestres seguidos de re-
tração da produção, alcan-
çaram taxas positivas de 
crescimento no segundo 
semestre de 2018.
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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.



página 3A GAzetA dos Municípios14 de agosto de 2019

Alunos de Caçapava 
recebem projeto ‘Pátria 
na Escola’ em parceria 

com o Exército

Fundo Social de
Pindamonhangaba inicia

arrecadação de brinquedos 
para Dia das Crianças

A EMEF Raif Mafuz foi 
escolhida no último dia 
7 para receber o projeto 
“Pátria na Escola”. Im-
plantado pela Secretaria 
de Educação, a progra-
mação é uma iniciativa do 
Comando da 12ª Brigada 
de Infantaria Leve Aero-
móvel, de Caçapava, eu é 
parceiro da Prefeitura nes-
se projet.
De acordo com a secreta-
ria, a proposta é estimular 
entre os alunos a prática 
do civismo e da cidadania, 
com hasteamento de ban-
deiras, canto do Hino à 
Caçapava, Hino Nacional, 
bem como a aproximação 
das crianças com o Exér-

O Dia das Crianças se 
aproxima. Em Pindamo-
nhangaba, o Fundo Social 
de Solidariedade inicia  
uma campanha de arre-
cadação de brinquedos 
novos e usados em bom 
estado. Os brinquedos 
serão doados às crianças 
carentes do município em 
outubro, comemorando o 
dia da Criança.
A campanha traz como 
tema “Brinquedo doa-
do, sorriso renovado”. 
De acordo com o FSS, os 
pontos de coleta serão ins-
talados na sede do Fundo 
Social de Solidariedade 
(rua Deputado Claro Cé-
sar, 53, centro). Também 
serão disponibilizadas 
caixas, distribuídas no co-
mércio, faculdades, indús-

cito Brasileiro, por meio 
da presença da Banda do 
6º BIL.
A escola Raif Mafuz foi 
escolhida para iniciar o 
projeto, por ter participado 
do concurso literário ati-
nente ao 100º Aniversário 
de Criação da 12ª Brigada 
de Infantaria Leve Aero-
móvel, com destaque para 
a aluna Clara Nascimento 
Silva, que foi classificada 
em 3º lugar no concurso.
O projeto prevê que, até 
o final do ano, um evento 
deve ser realizado, sema-
nalmente, em cada uma 
das escolas públicas de 
ensino fundamental do 
município.

trias e outros locais que 
desejarem fazer parte da 
campanha. Mais informa-
ções poderão ser obtidas 
no Fundo Social, pelo te-
lefone 3643-2223.
“Fazer o bem ao próximo 
é fazer o bem a nós mes-
mos. Tenho certeza que 
mais uma vez poderemos 
contar com a solidarieda-
de dos moradores de Pin-
damonhangaba. Estão to-
dos convidados a integrar 
nossa campanha e também 
a fazer sua doação. O sor-
riso de uma criança vale 
todos os nossos esforços, 
principalmente às crian-
ças que mais necessitam”, 
destacou a primeira-da-
ma e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Cláudia Domingues.
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Governo federal
põe a leilão três

terminais portuários

Taubaté vacina
crianças menores de 1 
ano contra o sarampo

Três terminais portuários 
serão colocadas leiloados 
pelo Ministério da Infra-
estrutura e o Programa de 
Parcerias de Investimen-
tos (PPI). Com a privati-
zação das áreas portuárias, 
o governo federal espera 
investimentos de R$ 420 
milhões. 
O leilão ocorre em São 
Paulo na B3, antiga Bo-
vespa, nesta manhã.
Dois terminais do Porto 
de Santos serão leiloados, 
um de 38.398m², desti-
nado à movimentação de 
líquidos, como produtos 
químicos, etanol e deriva-
dos de petróleo, e outro de 
29.278,04 m², para movi-
mentação de sal e fertili-
zantes.

A Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté inicia 
esta semana a vacinação 
de crianças entre seis me-
ses e 11 meses contra o 
sarampo. A medida aten-
de a uma orientação da 
Divisão de Imunização 
do Centro de Vigilância 
Epidemiológica (CVE) , 
encaminhada nesta segun-
da-feira, dia 12 de agosto, 
ao município.
As doses contra o sarampo 
estão disponíveis em to-
das as unidades de saúde 
que dispõem de salas de 
vacinação em Taubaté. 
A relação das unidades 
pode ser conferida pelo 
link http://www.taubate.
sp.gov.br/unidadesdesau-
de/.
De acordo com o CVE, 
a interrupção dessa re-
comendação ocorrerá 
quando os municípios do 
Estado de São Paulo que 
integram uma lista de ris-
co não apresentarem casos 
confirmados de sarampo 
nos últimos 90 dias. 
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.  
O município possui atual-
mente um caso confirma-
do de sarampo e investiga 

Do Porto de Paranaguá 
(PR) estará à venda um 
terminal para a movimen-
tação de carga geral, que, 
após investimentos, pode-
rá atingir a capacidade de 
movimentar 1,25 milhões 
de toneladas por ano. A 
área atenderá demanda 
de exportação de fábrica 
de celulose localizada em 
Ortigueira, também no Pa-
raná.
Segundo a Secretaria Es-
pecial do PPI, vinculada 
à Casa Civil da Presi-
dência da República, os 
editais dos leilões foram 
publicados em abril no 
Diário Oficial da União 
pela Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários 
(ANTAQ).

18 casos suspeitos. . Em 
todas estas situações, fo-
ram realizadas ações de 
bloqueio vacinal nas regi-
ões onde foram notifica-
dos os casos suspeitos.
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 
(sarampo - caxumba - ru-
béola)
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


