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A GAzetA dos Municípios

Taubaté amplia horários de
vacinação contra o sarampo

Atletas de Pinda se destacam 
em competição infantil

da liga ginástica artística
Equipe da Defesa Civil de

Caraguatatuba participa de
capacitação em Campos do Jordão

CCZ faz bloqueio contra raiva 
na parte alta de Taubaté

A Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté progra-
mou um esquema de va-
cinação contra o sarampo 
em horário estendido.
Os horários diferenciados 
seguem de segunda-feira 
a sexta-feira até o dia 31 
de outubro em cinco UBS 
Mais e em seis unidades 
de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF). 
O objetivo é proporcio-
nar mais opções aos pais                 
para a vacinação de seus 
filhos. A Campanha Na-
cional de Vacinação con-
tra o Sarampo está em sua 
primeira fase, que prevê 
a imunização de todas as 
crianças não vacinadas 
de seis meses a menores 
de cinco anos de idade (4 
anos, 11 meses e 29 dias). 
No próximo sábado, 19 de 
outubro, acontece o Dia D 

Pindamonhangaba parti-
cipou, da IV etapa infantil 
da Liga Estadual de Gi-
nástica Artística, realizada 
em Bragança Paulista. As 
ginastas da Semelp tive-
ram destaque na compe-
tição, conquistando me-
dalhas individuais e o 3º 
lugar geral por equipes.
A equipe de Pindamo-
nhangaba foi representada 

Cinco agentes da De-
fesa Civil de Caragua-
tatuba participam nos 
dias 17 e 18 de outubro, 
da                   Oficina 
Preparatória para as Chu-
vas de Verão (OPOV) no                    
auditório do Hotel Leão 
da Montanha, em Campos 
do Jordão.

O Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) de 
Taubaté promove no pró-
ximo sábado, dia 19 de 
outubro, uma operação 
preventiva de bloqueio 
vacinal em cães e gatos 
após a confirmação do 
segundo caso de raiva no 
município este ano.
O mutirão de vacinação 
antirrábica acontece das 
9h às 16h em 10 postos 
fixos instalados em esco-
las e unidades de saúde 
na parte alta da cidade. A 
operação deve envolver 
50 profissionais e a ex-
pectativa é de aplicação 
de cerca de 5.000 doses da 
vacina antirrábica.
O segundo caso confirma-
do pelo instituto Pasteur 
é de uma égua jovem em 
uma propriedade locali-
zada na região do Itapeci-
rica/Marlene Miranda. A 
região de bloqueio vacinal 
delimitada abrange um 

com vacinação nas UBS 
Mais Mourisco, Fazendi-
nha e Independência das 
8h às 17h.
Atualização
Taubaté conta atualmente 
com 20 casos confirmados 
de sarampo. Os quatro ca-
sos mais recentes são os 
de quatro bebês de 1 ano 
(três meninas e um meni-
no) moradores da Estiva, 
Vila São José, São Gonça-
lo e Canuto Borges.
Foram realizadas ações de 
bloqueio vacinal no en-
torno dos bairros e todos 
os pacientes passam bem. 
Outros 29 casos estão em 
análise e 34 casos foram 
descartados.
Fique por dentro:
Vacinação em horário es-
tendido contra o sarampo 
– de 15 a 31 de outubro
UBS Mais – até as 20h

pelas ginastas: Ana Be-
atriz, Maria Clara Hira-
ta, Flora, Maria Eduarda, 
Ana Clara, Maria Clara 
Barbosa, acompanhadas 
pelos treinadores Marcelo 
Ronconi, Monique Éllen e 
Alowany Seidy.
Nos resultados individu-
ais, Maria Clara Barbosa 
conquistou medalha de 
ouro nas paralelas, bron-

O evento tem como objeti-
vo capacitar os agentes da 
Defesa Civil em relação 
às chuvas de verão e ainda 
levar conhecimento aque-
les que de forma direta ou 
indiretamente estão com-
prometidos com a matéria.
Os agentes de Caragua-
tatuba participam todos 

raio de 5 quilômetros do 
local onde o caso foi con-
firmado.
A recomendação para os 
proprietários de rebanhos 
de bovinos e equinos da 
região é de que também 
procurem vacinar os ani-
mais, mesmo que estes já 
tenham sido imunizados.
A raiva é uma doença in-
fecciosa aguda, causada 
por um vírus, que compro-
mete o sistema nervoso 
central. Pode acometer to-
das as espécies de mamí-
feros, incluindo o homem.
Bloqueio de vacinação an-
tirrábica
Dia – 19 de outubro
Horário – das 9h às 16h
Postos
1 – Escola do Trabalho 
Prédio III – Praça do Cris-
to, nº 70
2 – Emei Professor Fabio 
Moura – rua Brasilina Mo-
reira dos Santos, nº 1.411, 
Parque Três Marias

Fazendinha (de segunda-
-feira a sexta-feira)
Independência (de segun-
da-feira a sexta-feira)
Chácaras Reunidas Brasil 
(segunda-feira, terça-feira 
e quarta-feira)
Aeroporto (de segunda-
-feira a sexta-feira)
Mourisco (de segunda-fei-
ra a sexta-feira)

ESF – até as 19h
Planalto (terça-feira, quar-
ta-feira e quinta-feira)
Esplanada Santa Terezi-
nha (segunda-feira, quar-
ta-feira e sexta-feira)
Ana Rosa (de segunda-fei-
ra a sexta-feira)
Novo Horizonte (de se-
gunda-feira a sexta-feira)
São Gonçalo (de segunda-
-feira a sexta-feira)
Água Quente (terça-feira e 
quinta-feira)

ze na trave de equilíbrio 
e bronze individual geral. 
Maria Clara Hirata con-
quistou bronze nas para-
lelas e bronze na trave de 
equilíbrio.
Participaram da compe-
tições equipes de Pinda, 
Valinhos, Cordeiropolis, 
Americana, Boituva, Lou-
veira, Campinas e Arara-
quara.

os anos deste treinamen-
to que tem como base os 
decretos do Plano Pre-
ventivo de Defesa Civil 
(PPDC) e Plano Preven-
tivo de Defesa Civil para 
Ressacas (PPDCR), com 
vigência de 1º/12/2019 a 
31/03/2020, podendo ser 
prorrogado.

3 – UBS Mais Fazendinha 
– rua 31, nº 50, Parque 
Três Marias
4 – Pamo Três Marias – 
avenida Prof. Gentil de 
Camargo, nº 1.247, Par-
que Três Marias
5 – Pamo São João – Rua 
Imaculada Conceição, nº 
84, São João
6 – UBS Mais Chácaras 
Reunidas Brasil – rua Ex-
pedicionário Benedito de 
Moura, nº 222, Chácaras 
Reunidas Brasil
7 – Pamo Imaculada – rua 
Benedita Semíramis do 
Couto, nº 59, Fonte Ima-
culada
8 – Pamo Bosque da Saúde 
– rua Dona Nina Moreira, 
nº 75, Bosque da Saúde
9 – ESF Marlene Miranda 
– rua Jose da Conceição nº 
15 (antiga rua 1), Marlene 
Miranda
10 – Pamo Belém – rua 
Maria Rita Basso, nº 180, 
Belém
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Miscelânea
Curiosidades

Festejar a data em que a pessoa completa mais um ano de vida não é 
costume existente em todo mundo. No Vietnã, por exemplo, essa come-
moração não acontece na data do nascimento das pessoas, mas no Ano 
Novo, de maneira coletiva. As festas de aniversário surgiram no Ocidente. 
Os antigos romanos já comemoravam o dia do aniversário de uma pessoa 
conhecido como “dies soltiemnes natais”. Os bolos de aniversário apare-
ceram na Grécia, quando os adoradores de Artemis, a deusa da fertilidade, 
passaram a oferecer no seu templo, um preparado de mel e pão, no forma-
to de uma lua (daí também a expressão “lua de mel”. As velas colocadas 
em cima do bolo também surgiram na época dos deuses antigos, pois as 
pessoas acreditavam que a fumaça das velas levava as preces dos fiéis até 
o Céu, além de proteger o aniversariante dos espíritos maus e garantir sua 
proteção para o próximo ano. 
***
Sabendo que o exército de seu país importava canivetes alemães, Karl El-
sener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes Victorianos 
foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Elsener colocou 
o brasão do país para diferenciá-los dos alemães e os batizou homenagean-
do seus pais Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores 
mais refinados, ele aperfeiçoou os canivetes e assim surgiram os modelos 
com ferramentas abre latas, chave de fenda, punção e saca rolhas, serrote, 
alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho para pesca, lente 
de aumento e até uma pequena bússola. Os primeiros popularizaram-se 
depois da Secunda Grande Guerra Mundial, com as unidades americanas. 
Atualmente, a linha para oficiais tem cem diferentes combinações.

Humor

O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos bra-
ços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel 
da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se 
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.

Mensagens

Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento 
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar 
para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo 
que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, separan-
do as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus 
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará 
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima

1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se aprende bem senão pela experiência.
Para fazer o fogo são necessárias apenas duas pedras.
Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.
Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.
Nem tudo que dá pra ver é o certo.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 115, Termo nº 7098
Faço saber que pretendem se casar FERNANDO LUIZ MAIA e MÔNICA FERNANDA DA SILVA MENDES, aprensen-
tando 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 05 de junho de 1987, de profissão professor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Avenida Itambé, nº 844, Chacára Santa Luzia, Taubaté/SP, CEP 12091-200, Chácara Santa Luzia, filho de LUIZ GALVÃO 
MAIA, de 66 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascido na data de 06 de fevereiro de 1953 e de LUCIA MAIA, de 
64 anos, natural de São Luis do Paraitinga/SP, nascida na data de 20 de abril de 1955, ambos residentes e domiciliados em 
Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 14 de maio de 1987, de profissão funcionário público, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Acacio Cardoso, nº 153, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 121200-000, 
filha de FRANCISCO BELCHIOR DA SILVA, falecido em Ubatuba/SP na data de 12 de julho de 2008 e de MARIA LUIZA 
MENDES DA SILVA, de 72 anos, natural de Guaipava/MG, nascida na data de 14 de abril de 1947, 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 115, Termo nº 7099
Faço saber que pretendem se casar FAUSTO SÉRGIO DE ARAÚJO e ANA BEATRIZ NADER, aprensentando os documen-
tos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido 
em 14 de julho de 1955, de profissão aposentado, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Flamboyantes, 
nº 160, Vale do Sol, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de NOEMIO GOMES DE ARAÚJO, falecido em Taubaté/SP na 
data de 23 de dezembro de 2002 e de THEREZA REBELO CURSINO DE ARAÚJO, falecida em Taubaté/SP na data de 09 
de junho de 1998. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 03 de maio de 1956, de profissão do lar, de estado civil divorciada, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de MAURICIO NADER, falecido em Taubaté/SP na data 
de 10 de junho de 1991 e de LIA CICCHI NADER, de 91 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 22 de setembro de 
1928, 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. 

Festa das crianças reúne grande 
público no João do Pulo

O Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira “João 
do Pulo” reuniu grande 
público na festa das Crian-
ças, realizada na tarde de 
sábado, dia 12 de outubro. 
Diversas atrações gratui-
tas estiveram disponíveis 
para crianças de todas as 
idades se divertirem e te-

rem uma tarde diferente 
com muito lazer e brinca-
deiras. 
O evento foi realizado 
pela Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefeitura 
(Semelp).
Minivôlei, futebol, tênis 
de mesa, perna de pau, 
oficina de pipas, jogos de 

mesa, modelagem de ba-
lão, maquiagem de rosto, 
além de oficina de vivên-
cia sonora, brinquedoteca, 
futebol de sabão, foram al-
gumas das atividades ofe-
recidas. 
No palco, diversas atra-
ções culturais divertiram o 
público.
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Secretaria de Segurança fiscaliza 
segurança armada em bancos

Taubaté é ouro nos Jogos 
Escolares de Atletismo do 

Estado de São Paulo

Taubaté promove 1º Salão de
Belas Artes Clodomiro Amazonas

Curso reinvente de elétrica básica 
está com últimas vagas

A Secretaria de Segurança 
Pública de Taubaté passa a 
fiscalizar a partir da próxi-
ma segunda-feira, dia 21 
de outubro, a presença de 
seguranças armados em 
instituições bancárias. A 
função fiscalizatória é para 
o cumprimento da Lei mu-
nicipal nº 5.398, de 13 de 
abril de 2018, que obriga 
bancos públicos ou priva-
dos e cooperativas de cré-

Os taubateanos Matheus 
Aparecido e Kathelyn Ro-
cha foram medalhistas de 
ouro na categoria infantil 
nas modalidades arremes-
so de peso e 800 metros, 
respectivamente, nos Jo-
gos Escolares de Atle-
tismo do Estado de São 
Paulo (JEESP). Matheus 
ainda garantiu a prata na 
modalidade lançamento 
de disco.
Atletas de todo o Esta-
do disputaram no último 
final de semana, dias 12 

Acontece em Taubaté às 
19h da próxima sexta-
-feira, dia 18 de outubro, 
a abertura do 1º Salão de 
Belas Artes Clodomiro 
Amazonas. O evento é  
promovido pela Secretaria 
de Turismo e Cultura.
O período de visitação 
vai de 19 de outubro a 
18 de novembro na Pina-
coteca Municipal Ander-
son Fabiano, que fica nas 
dependências do Museu 
Histórico Paulo Camilher 
Florençano.
O projeto tem o objetivo 
de divulgar produções vi-
suais nas modalidades de 
escultura, pintura, dese-
nho e gravura. Ao todo, 80 
trabalhos foram seleciona-
dos e 10 serão premiados 
por aquisição, sendo des-
tinados R$ 2.000 às três 

O curso Reinvente de 
Elétrica Básica, realizado 
pelo Fundo Social de Soli-
dariedade, está com vagas 
abertas. 
Inscrições e curso são gra-
tuitos.
Serão duas turmas, sendo 
das 8h às 12h e outra das 
13h às 16h30. As inscri-

dito a contratar vigilância 
armada para atuar na área 
de caixas eletrônicos das 
agências durante o perío-
do de acesso dos clientes, 
inclusive, aos finais de se-
mana e feriados. Os ban-
cos que não cumprirem 
as determinações da lei 
serão advertidos para que 
regularizem a situação em 
um prazo de 10 dias. Caso 
contrário, serão multados 

e 13 de outubro, as fi-
nais do JEESP na pista                                    
de atletismo de Presidente 
Prudente.
Também houve disputas 
nas modalidades: basque-
te, damas, futsal, hande-
bol, tênis de mesa, vôlei e 
xadrez.
Com o resultado, os atle-
tas taubateanos represen-
tarão o Estado nos Jogos 
Escolares da Juventude, 
competição de âmbito na-
cional realizada pelo Co-
mitê Olímpico Brasileiro 

melhores obras, troféu e 
certificado, menção hon-
rosa e certificados de par-
ticipação. Estes passarão 
a fazer parte do acervo da 
Pinacoteca.
Foram 366 obras inscritas 
de 247 artistas de todo o 
país e também do exte-
rior. A lista com os artistas 
classificados para partici-
parem do salão está dispo-
nível no endereço eletrô-
nico www.curadoria.org.
br.
Clodomiro Amazonas 
Monteiro nasceu em 
Taubaté em 1883. Foi 
pintor paisagista e restau-
rador, representa em suas 
obras a natureza com pa-
leta harmoniosa. Sua te-
las são conhecidas pelas 
vistas de matas fechadas, 
riachos e colinas com ár-

ções devem ser realizadas 
na sede do Fundo Social 
de Solidariedade, que fica 
na rua Deputado Claro 
César, 53, centro.
O curso é voltado para 
maiores de 16 anos e as 
aulas serão no polo Rein-
vente, localizado na ave-
nida Albuquerque Lins, 

em 200 Unidades Fiscais 
do Município de Taubaté 
(UFMT) com prazo de 30 
dias para regularização. 
Se após o prazo a situa-
ção não tiver sido regula-
rizada, a prefeitura pode 
emitir uma segunda multa 
no valor de 400 UFMTs e 
a instituição pode ser in-
terditada se a lei não for 
cumprida. Cada UFMT 
corresponde a R$ 194,67.

(COB). A edição deste ano 
ocorrerá em Blumenau 
(SC) entre 16 e 30 de no-
vembro.
Na próxima quinta–feira, 
dia 17 de outubro, os atle-
tas embarcam para Porto 
Alegre (RS), onde par-
ticipam do Campeonato 
Brasileiro Sub18 de Atle-
tismo.
As aulas de iniciação des-
ta modalidade acontecem 
na pista da CTI, às segun-
das e quartas-feiras às 8h 
e 16h.

vores coloridas do interior 
de São Paulo, como em 
Caminho com Jacarandá 
Paulista (1935). Conside-
rado pela crítica da época 
como o “verdadeiro pin-
tor brasileiro”, Clodomiro 
Amazonas cria paisagens 
poéticas, em que se des-
tacam exemplares da flo-
ra brasileira, como ipês, 
quaresmeiras e embaúbas, 
com perspectivas amplas 
e uma paleta de tons lumi-
nosos.
O Museu Histórico Paulo 
Camilher Florençano fica 
à avenida Thomé Portes 
Del Rey, 925, no Jardim 
Ana Emília e funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 13h às 17h. 
Aos sábados e domingos o 
horário de visitação é das 
9h às 13h.

138 (fundo do PAT).
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3643-2223.
Os cursos Reinvente são 
uma realização do Fundo 
Social de Solidariedade 
como uma forma de capa-
citação e opção de geração 
de renda para a população.
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Sesc Taubaté recebe show
com João Oliveira e Coletivo

Música Taubateana

Prefeitura de Jacareí e Fatec
lançam aplicativo com diversos 

serviços municipais

O Sesc Taubaté recebe 
no dia 17 de outubro, às 
20h, show com o músico 
João Oliveira e participa-
ção especial do Coletivo  
Música Taubateana. A en-
trada é gratuita. Intitulado 
“Estilingue”, o espetáculo 
é composto por diferen-
tes texturas que vão desde 
os ritmos afro-brasileiros 
predominantes na região 
Sudeste  como o jongo, 
a congada, o batuque e o 
samba, até outros sons do 
mundo, como a música 
gnawa (Marrocos), o fla-
menco espanhol e o jazz 
americano.
João Oliveira estará em 
cena acompanhado por 
um quinteto formado por  
voz /guitarra, contrabaixo, 
teclado, flautas e bateria/
percussão e contará com 
participação do flautis-
ta Everton Campos e do 

A Prefeitura Municipal 
de Jacareí, em parceria 
com a Fatec (Faculdade 
de Tecnologia) lançaram, 
na última sexta-feira (11) 
o aplicativo gratuito ‘Co-
necta Jacareí’. 
A ferramenta digital per-
mite, de maneira prática e 
rápida, o acesso a diversos 
serviços da cidade, facili-
tando a vida do cidadão. 
O evento de lançamento 
do aplicativo foi realiza-
do às 15h, no auditório da 
Secretaria de Educação, 
região central e contou 
com a presença de cerca 
de cem pessoas.
João Eduardo Simões, di-
retor de Tecnologia da In-
formação, conduziu toda 
a apresentação do aplica-
tivo, navegando em tem-
po real em todas as fun-
cionalidades disponíveis, 
além de ter respondido as 
perguntas do público pre-

Coletivo Música Taubate-
ana. Integram o Coletivo 
os músicos Pedro Freire, 
Gustavo Lessa, Kaká Ro-
drigues, Twyla Correia, 
Diego Luz, Teteco dos 
Anjos, Toninho Mattos e 
Lucas Bernoldi.
Cantor, compositor, multi-
-instrumentista e produtor 
musical, João Oliveira tem 
quatro discos gravados 
- “Sintonia” (2005); “Al-
vorada Segura” (2009);  
“Djumbai” (2012) e “Perto 
o longe está “(2015). Foi 
o vencedor do 2º Festival 
Nacional de MPB Celly 
Campello em Taubaté e 
diretor musical do 2º Fes-
tival de Arte - Tributo a 
Elpídio dos Santos, reali-
zado em 2018.
De 2007 a 2013 morou 
em Barcelona (Espanha) 
e participou de importan-
tes festivais pela Europa 

sente.
O prefeito Izaias Santana 
evidenciou a importância 
da parceria com a FATEC 
nesta criação. “Em 2017 
fizemos convênios com 
instituições públicas da 
cidade e temos colocado 
estudantes para praticar o 
que aprendem em sala de 
aula. É uma alegria ver 
essa iniciativa se tornando 
realidade”.
Neste primeiro momento, 
o aplicativo está disponí-
vel para celulares com sis-
tema Android. Para criar 
uma conta no aplicativo é 
necessário fornecer o CPF 
e outros dados pessoais, 
além de criar um cadastro 
e senha. A ferramenta foi 
desenvolvida pela Direto-
ria de Tecnologia da Infor-
mação (TI), da Secretaria 
de Administração e Recur-
sos Humanos.
Entre as diversas funções 

e África, entre eles Hifa 
Festival Harare (Zimba-
bwe - África), Festival 
Black and Bask (Bione - 
França) e Cairo Jazz Fes-
tival (Cairo - Egito).
Colaborou em shows 
e gravações de artistas 
como Renato Teixeira,  
Max de Castro, Jair Oli-
veira, Calima, Xuxa Levy 
(Barcelona Sessions), 
Marina (Ojos de brujo), 
Antonio Agujetas, Nêga 
Lucas, Jhonny Freelance 
Experience, Tal Ben Ari 
(Playing for change), Mel 
Semé e Mú Mbana.
Atualmente, integra a ban-
da do músico Chico Tei-
xeira, como guitarrista, e 
participa como músico e 
diretor musical do Cole-
tivo Música Taubateana, 
do qual faz parte o cantor 
e compositor Renato Tei-
xeira.

existentes no aplicativo, 
o usuário poderá solicitar 
os serviços do Atende-
Bem (com possibilida-
de de inserir fotografias 
nas ocorrências), Meio 
Ambiente, Fast Cidadão 
(aplicativo da Secretaria 
de Saúde), SAAE (Siste-
ma Autônomo de Água e 
Esgoto), ‘Estapar’ (Zona 
Zzul), ‘Sine fácil’ (vagas 
de emprego), JTU (Jaca-
reí Transporte Urbano) e 
Poupatempo. O munícipe 
também poderá encontrar 
telefones úteis e outras in-
formações.
Estará disponível, ainda, 
os serviços da Secretaria 
de Esportes, como: agen-
damento no CIAF (Centro 
Integrado de Avaliações 
Físicas), atividades es-
portivas disponíveis por 
bairros, locais e horários, 
agenda esportiva, entre 
outros.

Por que as roupas femininas 
geralmente não têm bolsos?

Muitas mulheres já passa-
ram pela situação de sair 
de casa sem ter onde guar-
dar o celular ou o dinhei-
ro. Algumas vezes, você 
adquire peças de roupas 
femininas, como shorts 
e calças, e só depois, no 
dia a dia, descobre que o 
bolso era falso ou insufi-
ciente para guardar aqui-
lo que você precisava. O 
motivo para isso é uma 
causa política. Afinal, 
quando os bolsos foram 
“criados”, apenas os ho-
mens realmente tinham 
o que guardar, pois eles 
tinham o controle finan-
ceiro e social da família. 
Para as mulheres, restava 
apenas encaixar na bolsa 
o que elas precisassem, 
como um lenço. Em 1954, 
o estilista Christian Dior 
disse uma de suas frases 
polêmicas, mas que resu-
miria o motivo das roupas 
femininas não terem bol-
so. Segundo ele, “homens 
têm bolsos para guardar as 
coisas. As mulheres, para 
decoração”. Quando sur-
giram os bolsos
Os bolsos são uma inven-
ção do século XVII, para 
substituir as algibeiras - 
outra peça que homens e 
mulheres carregavam por 
baixo das roupas, que per-

mitia armazenar os obje-
tos em segurança.
No entanto, essa transfor-
mação aconteceu apenas 
para os homens, porque 
as mulheres continuaram 
carregando essas bolsas 
por baixo das roupas. Para 
torná-las mais “especiais”, 
geralmente eram coloridas 
ou cravejadas com ou-
tros adornos. Uma outra 
questão apontada por his-
toriadores tem a ver com 
a emancipação feminina. 
Ao não permitir que mu-
lheres saíssem de casa 
carregando o que elas pre-
cisassem, elas deveriam 
contar com a companhia 
de outras mulheres, ou 
ainda não poderiam ficar 
muito tempo foras do am-
biente doméstico.
Bolsos e a Revolução In-
dustrial
Já no século XX, após a 
Revolução Industrial, as 
mulheres passaram a ter 
um pouco mais de liber-
dade - ainda que bastante 
restrita. Foi permitido, por 
necessidade, que muitas 
delas fossem trabalhar 
em fábricas, obrigando a 
ter peças adaptadas para 
as suas funções. Assim 
surgiu a calça feminina, 
mas ainda sem bolso. Os 
modelos femininos de cal-

ças eram confeccionados 
muito semelhantes aos 
dos homens, mas as fábri-
cas ainda não colocavam 
a possibilidade de bolsos. 
Desta vez, a justificativa é 
que colocar bolsos em cal-
ças deixaria os modelos 
muito “masculinos”, pois 
a ideia desse pequeno e 
importante detalhe já esta-
va muito associada à reali-
dade dos homens.
Como é a situação hoje
Atualmente, no século 
XXI, muitas calças ainda 
não possuem bolso, uma 
herança direta do pensa-
mento do passado. Alguns 
modelos usam o bolso 
apenas como um enfeite 
para os modelos, não ten-
do uma verdadeira função, 
pois são costurados ou pe-
quenos demais.
No entanto, isso já começa 
a mudar. Comprovando a 
habilidade de representar 
e alterar a realidade, mui-
tas empresas do ramo da 
moda começam a incluir 
os bolsos em seus mode-
los de calças, shorts, cami-
sas e até mesmo vestidos. 
Afinal, mais do que um 
detalhe, ter a possibilida-
de de carregar os próprios 
pertences significa mais li-
berdade e autonomia para 
as mulheres.


