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A GAzetA dos Municípios

CASCA abre inscrições para o 
curso de informática gratuito

Plano Diretor terá segunda audiência 
pública em Pindamonhangaba

Concurso promove tradições 
de Taubaté em fotos

AVLA reune se na Faculdade 
Anhanguera em Taubate

Bom tarde! Aberta inscri-
ções para curso de infor-
mática. 
Aulas toda terça feira,         

A Secretaria de Obras e 
Planejamento da Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba promoverá na próxima 
terça-feira (18), a segunda 
audiência pública do Pla-
no Diretor, às 18 horas, no 
plenário da Câmara Muni-
cipal da cidade.
O Plano Diretor que en-
tra em sua ultima fase, e 
visa definir princípios e 
diretrizes para a ocupação 

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté abre 
inscrições para o  1º Con-
curso de Fotografia, com 
o tema “Tradições tauba-
teanas: nossa história em 
fotografias”. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 
12 de julho. De caráter 
artístico e cultural, o con-
curso pretende incentivar 
os registros e a preserva-
ção de imagens que fazem 
parte da construção da his-
tória de Taubaté. As foto-
grafias vencedoras passa-
rão a fazer parte do acervo 
do Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté (Mistau). 
A idade mínima para ins-
crição é de 14 anos, com 
apresentação de autori-
zação do responsável. O 
concurso será realizado 
em uma etapa. É vedada a 
participação de servidores 
da Prefeitura de Tauba-
té, bem como de suas 
autarquias e fundações. 
As inscrições são gratui-
tas e devem ser feitas no 

turmas de manhã e        tar-
de. 
Duração de 6 meses, com 
certificado. Idade de 14 a 

ordenada do espaço urba-
no, para garantir o desen-
volvimento da cidade com 
qualidade. A revisão do 
Plano Diretor é uma obri-
gação legal (Lei Federal 
10.257/2001 – Estatuto da 
Cidade) e que a cada 10 
anos deve ser realizada. 
A Secretaria de Obras e 
Planejamento da Prefeitu-
ra está à frente da revisão 
do Plano Diretor, por meio 

Mistau. Cada candidato 
poderá inscrever no máxi-
mo quatro fotografias. O 
julgamento será realizado 
entre 15 e 19 de julho. O 
resultado do concurso será 
publicado no Diário Ofi-
cial do município e no site 
da prefeitura até o dia 23 
de julho. A premiação será 
por categoria e entregue 
em cerimônia realizada no 
Mistau.
O edital está disponível 
no site da prefeitura, no 
link http://www.tauba-
te.sp.gov.br/licitacoes/
concurso/0119-concur-
so-de-fotografia-tradi-
coes-taubateanas-nossa-
-historia-em-fotografia/. 
Dúvidas e mais informa-
ções podem ser obtidas na 
Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté, pelos 
telefones (12) 3629-5868 
ou 3621-6040.

Serviço: 1º Concurso de 
Fotografia
Inscrições: até 12 de julho

20 anos. Inscrições até 19 
de junho . início do curso 
25 de junho. Rua Bom Je-
sus, 61.

da empresa Geo Brasilis, 
vencedora do certame li-
citatório. “É na audiência 
pública que concluiremos 
este brilhante trabalho, 
onde as diretrizes traça-
das com a participação da 
população serão de suma 
importância para o cres-
cimento de nossa cida-
de”, destaca a secretária 
de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco.

Local: Mistau – Av. Tho-
mé Portes Del Rei, 761 – 
Jd. Ana Emília, Taubaté
Dias e horários: de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h às 17h  (não 
serão aceitas inscrições 
por procuração)
Documentos: Cópia do 
RG; cópia do compro-
vante de residência, caso 
o comprovante não esteja 
no nome do autor. Serão 
aceitos comprovantes em 
nome dos pais do mesmo. 
Nos casos de casa aluga-
da, deverá anexar, junto 
ao comprovante, o contra-
to de aluguel em nome do 
proponente ou dos pais. 
Também serão aceitos 
comprovantes em nome de 
cônjuge ou companheiro 
(a), desde que seja anexa-
da junto ao mesmo a cópia 
da certidão de casamento 
ou declaração pública de 
união estável. As fichas de 
inscrição devem ter todas 
as informações solicitadas 
preenchidas.
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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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Secretaria de Saúde faz 
alerta para a atualização
da Carteira de Vacinação

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Proteção a Riscos e Agra-
vos à Saúde, alerta nesta 
semana a importância da 
atualização da carteira 
de vacinação devido ao 
grande fluxo de pessoas 
que passarão pelo país por 
causa da Copa América.
Com a edição da Copa 
América 2019, no Brasil, 
do dia 14 de junho a 12 ju-
lho, vários estados do país 
sediarão os jogos, dentre 
eles o estado de São Pau-
lo, com atletas e público 

de diversas nacionalidades 
como Argentina, Bolívia, 
Chile, Colômbia, Equa-
dor, Paraguai, Peru, Uru-
guai e Venezuela. “Isto 
nos chama à atenção em 
relação à prevenção à saú-
de, principalmente com a 
atualização da carteira de 
vacinação, sobretudo, do-
enças infecciosa como o 
sarampo, visto que países 
participantes do torneiro 
estão em surto da doen-
ça, e, devido ao aumento 
de fluxo de pessoas e si-
tuações de aglomerações 
aumentam o risco de in-

trodução e transmissão do 
vírus do sarampo dentre 
outras doenças”, comenta 
o diretor do Departamen-
to de Proteção a Riscos e 
Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana. A recomendação 
é que todos os munícipes e 
cidadãos tenham atenção 
redobrada quanto à vaci-
nação, sobretudo, aqueles 
que irão se deslocarem 
para as estádios em que 
acontecerão os jogos, pro-
curando a sua unidade de 
saúde de referência para 
caso de dúvida ou atuali-
zação da grade de vacina.
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Pindamonhangaba recebe 
1º Mostra Cultural

Empresários do Ramo Gastronômico 
participarão do 6º Festival Junino

Inscrições abertas para oficina 
gratuita de teatro

Procissão do Mastro marca abertura 
oficial do São João de Caçapava

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Cultura e 
Turismo, promove hoje, 
sábado (15), a I Mostra 
Cultural. O evento será re-
alizado para apresentar os 
trabalhos desenvolvidos 
pelos artistas parceiros 
por meio editais.
A I Mostra Cultural come-
ça bem cedo, às 9 horas 
da manhã, na Praça Mon-
senhor Marcondes, com a 
apresentação de dança ur-
bana e dance hall. Às 10 
horas é a vez da “Camerata 
Jovem” se apresentar, em 
seguida, às 10h30, “Cone-
xão Ruínas”. Às 11h30, é 
o teatro que tomará conta 
da praça publica, com a 
peça “Pedro e o Lobo” do 
Conto Outra Vez. E para 
encerrar as atividades no 
coração de Pindamonhan-
gaba em grande estilo, às 

O 6° Festival Turístico 
Gastronômico Junino co-
meça nesta sexta-feira 
(14) e segue até domingo 
(16), com diversas atra-
ções e muita gastronomia. 
O Festival é uma realiza-
ção da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultura e 
Turismo.
Além das apresentações 
culturais, shows regio-
nais, brincadeiras e feira 
de artesanato; o Festival 
contará com culinárias 
típicas juninas, que pro-
metem ser, mais uma vez, 
um grande sucesso. Cal-
dinhos, pão com lingüiça, 
bolinho caipira, pastel, 
vinho quente, quentão, 

A Secretaria de Cultura, 
Esportes e Lazer da Pre-
feitura de Caçapava está 
com inscrições abertas 
para oficina gratuita de te-
atro, por meio do projeto 
+ Mais Cultura. As aulas 
são realizadas em duas 
turmas, das 7h45 às 9h30 
e das 9h30 às 11h15, na 
Escola Ruy Barbosa (Rua 
Marquês do Herval, nº 1).

A partir do dia 19 de ju-
nho, quarta-feira, o mu-
nicípio de Caçapava se 
torna palco de uma das 
maiores festas populares 
tradicionais do interior 
de São Paulo, o São João 
de Caçapava. O evento é 
realizado pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
junto à Igreja Matriz de 
São João Batista, padroei-
ro do município.
A festa terá sua abertura 
oficial com a chegada no 
recinto da Avenida Brasil 
da procissão do Mastro 
de São João Batista, que 
acontece logo após a Mis-
sa Solene na Matriz da ci-

12h15 será “O Circo da 
Vida”.
As atividades continuarão 
durante a tarde, no Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e dona Le-
opoldina, às 13h30 será 
o “Festival Roda das Ar-
tes”. Já às 14 horas, se-
rão expostos os trabalhos 
realizados pelo museu de 
Arte Urbana Caipira – re-
alizados nos festivais de 
grafitti. Às 14h30, a apre-
sentação fica por conta do 
“Quatro Ventos”, e as 15 
horas o embalo fica por 
conta do projeto “Sons 
no Bosque”. Às 15h30 as 
ações serão voltadas para 
o público infantil, com o 
“Ô de Casa – Memórias, 
brincadeiras e folia”, às 16 
horas “Ciranda de Histó-
rias”, às 16h30 “Mulheres 
Guerreiras”, e às 17 ho-
ras “Yaga – Uma História 

bolos, serão algumas das 
várias opções disponíveis.
O lado gastronômico da 
festa fica por conta dos 
empresários do ramo do 
turismo, que têm seus 
restaurantes, pousadas e 
demais estabelecimen-
tos, nos núcleos turísticos 
do Ribeirão Grande e do 
Piracuama. No total, 24 
tendas estarão no Festival 
Junino, levando um pou-
co de seu cardápio para o 
evento, mas sempre tendo 
como foco as comidas e 
bebidas tradicionais das 
festas juninas.
Os participantes deste ano 
serão: Mangueirão do Zé 
Bé, Pousada Irmãs Men-
sageiras, Pesqueiro Serra 

Para participar, basta fa-
zer inscrição no local das 
aulas ou no Centro Educa-
cional, Cultural e Espor-
tivo José Francisco Na-
tali, na Vera Cruz. Não é 
necessário conhecimento 
prévio em teatro.
A oficina é ministrada 
pelo professor Miguel 
Safe, ator e produtor. Po-
dem participar pessoas a 

dade, às 19h30.
A procissão seguirá da ma-
triz pela Praça Dr. Pedro 
de Toledo e as ruas Cel. 
João Dias Guimarães, Dr. 
Odilon de Souza Miranda, 
Av. Brasil. O mastro, com 
a imagem do santo, será 
levado tradicionalmente 
por homens, cujo nome 
seja João. No passado, o 
mastro era instalado na 
frente da Matriz, ao lado 
direito, onde acontecia a 
parte social da festa, com 
a montagem do palanque 
do leiloeiro que fazia os 
leilões das prendas doadas 
pela comunidade, as bar-
racas das entidades, com a 
venda de comidas e as bar-

para Crianças Corajosas”, 
e fechando a mostra de 
uma maneira bastante ca-
racterística da região, às 
17h30 será a vez do “Ma-
racatu Trovão” encantar o 
público.
“A I Mostra Cultural será 
uma boa oportunidade 
para a população conhecer 
o resultado dos projetos 
do Fundo Municipal de 
Apoio as Políticas Cultu-
rais, tendo em vista que 
estamos por lançar um 
novo edital ainda no mês 
de junho”, destaca o se-
cretário de Cultura e Tu-
rismo, Alcemir Palma.
Mais informações sobre 
a I Mostra Cultural po-
dem ser obtidas na sede 
da Secretaria de Cultura 
e Turismo, que fica na rua 
Deputado Claro César – 
53, centro ou pelo telefone 
que é 3642-1080.

Azul, Jeitão Caipira, Ar-
mazém Graminha,  Res-
taurante Alecrim, Rancho 
Feijão Tropeiro, Bar do 
Genésio, Mercearia Miré, 
Rancho dos Romeiros, 
Quiosque do Aranha, Bo-
dega do Gaúcho, Pouso 
Miranda, Café Caipira, 
Restaurante Colméia, 
Restaurante do Edmun-
do, Pesque Truta Ribeirão 
Grande, Gostosuras da Vó 
Dita, Cogumélos Brazilis, 
Espaço Raji, Restaurante 
Colinas, Café Caipira, O 
Bom da Roça e Gaúcha – 
Fogo de Chão.
A área fica, mais uma vez, 
no acesso à estrada da Pe-
dreira Anhanguera, altura 
do km 11, no Bonsucesso

partir de 7 anos de idade. 
O programa aborda temas 
como o prazer do brincar, 
a desinibição e potencia-
lização da capacidade de 
atenção dos alunos, entre 
outros.
Oficina gratuita de teatro. 
Local: Escola Ruy Barbo-
sa (Rua Marquês do Her-
val, nº 1, Centro. Informa-
ções: Tel. (12) 3652-9222.

raquinhas de brincadeiras 
juninas. Desde 2007, a 
procissão ocorre levando 
o mastro até o recinto na 
Avenida Brasil.
A chegada da procissão 
do Mastro de São João 
Batista será recepcionada 
pela Orquestra Canto da 
Viola, que estará no palco 
da Avenida Brasil, a partir 
das 19h.
A Orquestra foi fundada 
em março de 2014, pelo 
professor Rosenil Rodri-
gues com o objetivo de 
resgatar uma cultura mu-
sical, que no passado, es-
teve muito presente no co-
tidiano do povo brasileiro, 
a música caipira.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº022/2019 – No dia 14 
de junho de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº022/2019, referente ao objeto em epígrafe, 
qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Gêneros Alimentícios, às empresas: D. R. MARTINEZ ME, com valor 
total de R$ 579.262,50; GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 
GERAL LTDA EPP, com valor total de R$ 66.740,00. Ficam as empre-
sas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.
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Inscrições abertas para
a oficina “AnimaCel” de

curta-metragem com celular

Fundo Social faz doação de 
lençóis para Fusam

No dia 15 de julho, São 
Bento do Sapucaí rece-
be a oficina “AnimaCel”, 
oferecida pelo Governo 
do Estado de São Paulo 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Economia Cria-
tiva, POIESIS, Oficinas 
Culturais em parceria com 
a Diretoria de Cultura e 
Eventos de São Bento do 
Sapucaí. 
A atividade aconte-
ce no dia 15 de julho,                       
segunda-feira, das 08h às 
17h, na Biblioteca Muni-
cipal.

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caçapava fez a 
doação para Fusam (Fun-
dação de Saúde e Assis-
tência do Município) de 
50 lençóis confeccionados 
pelas alunas do curso de 
corte e costura promovido 
pelo Fundo Social.

Com o objetivo de ensinar 
os interessados em audio-
visual a criar um curta-
-metragem em animação 
utilizando os próprios ce-
lulares, a oficina aborda 
também temas como ci-
nema, cinema de anima-
ção e suas técnicas. Quem 
ministra a atividade é a 
diretora de arte e editora 
Eliana Ribeiro, formada 
em artes plásticas pela 
UNICAMP e que trabalha 
com o Núcleo de Cinema 
de Animação de Campi-
nas e tem vários trabalhos 

A costura das peças é re-
sultado de parceria entre 
as duas instituições. 
Os lençóis foram entre-
gues e serão usados nos 
leitos do Pronto-Socor-
ro, Maternidade e Clínica 
Médica.
A doação é parte do pro-

destaques em direção de 
arte e montagem de longa-
-metragens.
A oficina é gratuita e dis-
põe de certificado. Os in-
teressados em participar 
devem ter idade acima 
de 16 anos e realizar a 
inscrição do dia 10/06 ao 
dia 10/07 pelo telefone 
(12) 3971-1255 ou pesso-
almente, na Diretoria de 
Cultura e Eventos, locali-
zada à Praça da Bandeira, 
210 - Centro.
Não perca essa oportuni-
dade!

jeto Corrente do Bem 
FUSAM, que tem por ob-
jetivo coletar lençóis, fro-
nhas e toalhas de banho 
de linha branca, itens de 
higiene pessoal, produtos 
de limpeza e tintas para 
revitalização de espaços 
da fundação.


