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A GAzetA dos Municípios

Taubaté reduz em 50%
índice de mortes no trânsito 

nas vias municipais

Prevenção da Violência
contra a Mulher é tema de 

palestra no Cadastro ÚnicoParque da Cidade em Pinda
recebe “Café Caipira” com

música sertaneja neste domingo

II Mostra de Arte
“A Cultura Afro Brasileira” 

começou nessa quinta-feira

Dados registrados pelo 
Infosiga (Sistema de In-
formações Gerenciais de 
Acidentes de Trânsito do 
Estado de São Paulo) indi-
cam que houve redução de 
50% no indíce de óbitos 
no trânsito das vias muni-
cipais de Taubaté no perí-
odo de janeiro a outubro 
de 2019 quando compara-
do ao ano passado.
Foram 18 óbitos em 2018 
contra 9 neste ano nessas 
vias.
Com relação ao número 
total de óbitos, conside-

O setor de Cadastro Único 
de Taubaté, por meio do 
Projeto Sala Ativa, pro-
move na próxima segun-
da-feira, 25 de novembro, 
às 8h, uma palestra sobre 
a “Prevenção da Violência 
Contra as Mulheres”.
As palestrantes convida-
das são: Laryssa Santos 
Lazzarin, coordenadora 
da Casa Abrigo da Mu-
lher Vitimizada e Priscilla 

Mais uma edição do “Café 
Caipira” será promovida 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade neste domingo 
(24), no Parque da Cida-
de, a partir das 9 horas, 
com os produtos feitos nas 
oficinas do projeto “Rein-
vente”. Dessa vez, o dia 
contará com repertório de 
música raiz, com a dupla 

Começou nessa quinta-fei-
ra, dia 21 de novembro, às 
19h a II Mostra de Arte “A 
Cultura Afro Brasileira”, 
realizada pela secretaria 
de Turismo e Cultura de 
Taubaté, na sede da área 
de Museus, Patrimônio e 

rando as vias municipais e 
rodovias estaduais e fede-
rais que cortam o muníci-
pio,  a queda foi de 25%, 
com redução de 40 para 30 
óbitos.
Essa redução é reflexo 
das ações da Secretaria 
de Mobilidade Urbana de 
Taubaté, que realiza um 
trabalho permanente de 
educação para o trânsito 
com orientação para mu-
nícipes, escolas e empre-
sas; serviços de adequação 
e revitalização da sinaliza-
ção viária; e devido ao tra-

Marli de Aguiar Ferreira, 
assistente social.
O dia 25 de novembro foi 
instituído, inicialmente, 
como o “Dia Latino Ame-
ricano de Não Violência 
contra a Mulher”, de acor-
do com organizações de 
mulheres de todo o mun-
do que estiveram reunidas 
em Bogotá, na Colômbia, 
em 1981, em homenagem 
às irmãs “Mariposas”, que 

sertaneja pindense Bueno 
Viola e Monica.
O café contará com os pro-
dutos feitos nas oficinas 
gratuitas de panificação e 
alimentação saudável do 
“Reinvente”, programa 
idealizado e mantido pelo 
Fundo Social de Pindamo-
nhangaba.
Segundo a presidente do 

Arquivo Históricos.
A Mostra, com 33 obras 
inscritas, fica disponível 
para visitação do público 
até 11 de dezembro, de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h e sábados e domin-
gos, das 9h às 13h.

balho ostensivo nas ações 
de fiscalização de trânsito 
e no monitoramento atra-
vés das câmeras do COI.
Diversas ações também 
vêm sendo implantadas 
por meio de convênio 
firmado com o Detran/
SP pelo Programa Res-
peito à Vida, tais como 
a adequação e implan-
tação de lombadas e                                              
lombofaixas, a implanta-
ção de tachas e tachões, 
ações de educação de trân-
sito e de fiscalização com 
“bafômetro”.

responderam com sua dig-
nidade à violência. E, em 
1999, a Assembleia Ge-
ral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), 
proclamou a data como 
o “Dia Internacional para 
Eliminação da Violência 
Contra a Mulher”.
O Cadastro Único fica na 
rua Pasqua Scalzotto Pas-
torelli, 82, Jardim das Na-
ções.

Fundo Social, Cláudia 
Domingues, a intenção é 
viabilizar aos frequenta-
dores do Parque da Cidade 
um momento de partilha e 
interação social, além de 
divulgar as oficinas do 
“Reinvente”.
O evento é gratuito e visa 
à confraternização entre 
os munícipes.

No acervo temporário es-
tão pinturas ou desenhos 
(óleo, pastel, aquarela, 
carvão, etc), escultura e 
modelagem. Além disso, 
na cerimônia de abertu-
ra haverá apresentações 
de dança contemporânea 
Coletivo “Iluminação Flu-
ída” Swart Vlinder. E tam-
bém, uma versão pocket 
da peça “Rosa Negra os 
limites desta terra” com o 
Núcleo Experimental Tra-
ços Fortes. 
Hoje (22), às 19h a jor-
nalista e professora Sônia 
Ribeiro irá ministrar a 
palestra “A influência das 
línguas Bantu na forma-
ção do português falado 
no Brasil”. Amanhã (23), 
às 10h a psicóloga Ariana 
Aparecida dos Santos irá 
aplicar a vivência “Coi-
sa de preto: expedição 
universitária”. Também 
acontece a apresentação 
da peça “Adrenalina”, 
pelo Balé da Cidade, com 
coreografia de Suarrily 
D’França Santos, em que 
celebra os festejos e ritos 
populares do nordeste bra-
sileiro.
Mais informações pelo te-
lefone 3621-6044. A Área 
de Museus, Patrimônio e 
Arquivo Históricos fica 
à Avenida Thomé Portes 
Del Rey, 925 no Jardim 
Ana Emília.



página 2 A GAzetA dos Municípios 22 de novembro de 2019

Miscelânea
Curiosidades

A inflamação da garganta, que geralmente aparece junto com gripes e res-
friados é causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem 
nada a ver com um delicioso sorvete, pelo contrário. Se a irritação da 
garganta estiver incomodando muito, um sorvetinho bem gelado até que 
ajuda a aliviar a dor.
*** 
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das ver-
sões é que o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo 
tem uma crença a respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição 
norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas lágrimas que 
fossem necessárias para dispersar o sal derramado, já os antigos alemães, 
franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estava as-
sociado a manifestação do demônio. Estes últimos criaram um costume 
de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o 
diabo nos olhos.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o 
que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida mais 
difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um relacio-
namento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a mão que 
abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o 
destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua tapeça-
ria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que todos 
estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Mais vale compreender pouco do que compreender mal.
Contenta-se com seu estado quem vive sossegado.
Para compreender os pais é preciso ter filhos.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.
Manter o caráter é bem mais fácil do que tentar recuperá-lo.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
Não peça emprestado e nem empreste.
Para o amor não existem distâncias e nem fronteiras.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 127, Termo nº 7123
Faço saber que pretendem se casar CLAUDIO CUSTODIO DE SOUZA e MARIA JOSÉ DE SOUZA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Marialva-PR, 
nascido em 16 de março de 1967, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Qua-
renta, nº 115, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de APARECIDO CUSTODIO DE SOUZA, falecido 
em Osasco/SP e de VALDOMIRA FRANSCISCA DE SOUZA, falecida em Osasco/SP. Ela é natural de Pedra do Anta-MG, 
nascida em 22 de janeiro de 1966, de profissão cuidadora, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de ARGEMIRO SALOMÉ DE SOUZA, de 75 anos, natural de Pedra do Anta/MG, nascido na data de 28 
de junho de 1944 e de LUIZA BALBINO DE SOUZA, de 75 anos, natural de Amparo do Serra/MG, nascida na data de 19 de 
março de 1944, ambos residentes e domiciliados em Belo Horizonte/MG. 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. 

Novembro Azul: Moradores
das Campinas promovem

palestras e ações de saúde

“Caminhada Novembro 
Azul” acontece em Moreira 

César na terça-feira

A Praça Ester Maria Ri-
beiro, do bairro das Cam-
pinas, recebe ações de 
saúde do Novembro Azul, 
neste sábado (23), das 9h 
às 12 horas. 
O evento é uma realização 
da Associação de Morado-
res do bairro das Campi-
nas, com apoio da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
e UniFUNVIC.

Nesta terça-feira (26), a 
Associação Terapia e La-
zer de Moreira César, em 
parceria com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Subprefeitura de 
Moreira César e do Fundo 
Social de Solidariedade, 
promoverá a Caminhada 
Novembro Azul, na Vila 
dos Afetos. O evento ini-
cia às 8 horas, com pales-
tra do médico urologista 
Dr. Rodrigo Ribeiro Cor-

A manhã contará com 
palestra sobre câncer de 
próstata, com médico da 
Funvic, e aferição de pres-
são arterial e glicemia com 
os alunos da faculdade. 
Além disso, o evento tam-
bém terá palestra sobre a 
consciência negra, com o 
intuito de resgatar e valo-
rizar a cultura e a histó-
ria dos negros no Brasil, 

tez, discutindo sobre o 
câncer de próstata, doença 
que atingirá um em cada 
seis homens no Brasil e é 
a segunda principal cau-
sa de morte por câncer de 
pessoas do sexo masculi-
no, de acordo com o Ins-
tituto Nacional de Câncer 
(Inca). Após a palestra, a 
Caminhada iniciará às 9 
horas, saindo da Vila do 
Afetos, e em seguida, a 
ação terminará com apre-

e ainda atividades como 
movimentos de capoeira e 
sorteio de brindes.
A iniciativa é aberta ao 
público e tem como ob-
jetivo promover a cons-
cientização e estimular o 
debate sobre este tema. A 
Praça fica na Avenida José 
Benedito Quirino, ao lado 
da quadra de esportes, no 
bairro das Campinas.

sentação musical.
De acordo com o assessor 
de eventos da Prefeitura, 
Ricardo Flores, “a ação 
seguirá o mesmo modelo 
da Caminhada do Outubro 
Rosa e tem como objetivo 
promover a conscientiza-
ção deste assunto que ain-
da é tabu entre alguns ho-
mens”. O evento marcará 
o encerramento das ações 
referentes ao Novembro 
Azul.
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Prefeitura de Pinda entrega 
nova Praça da Bíblia com 

festa para a população

Ação do “Meu bairro é legal” 
estará no Campininha

neste sábado em Pinda

Prefeitura de Pinda realiza 
cadastro obrigatório de
servidores municipais

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugura hoje, 
a revitalização da Praça 
da Bíblia – conhecido es-
paço gastronômico da ci-
dade, localizada em frente 
ao cemitério municipal. A 
cerimônia de inauguração 
está marcada para às 19 
horas.
Além do evento que mar-
cará a entrega do novo es-
paço, estão programados 
três dias de shows gratui-
tos para a população, or-
ganizados pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo e Fun-
do Social de Solidarieda-
de. Na sexta-feira, após a 
inauguração, se apresen-
tam o Diácono Nelsinho 
Corrêa (Canção Nova) e 

O programa ‘Meu Bairro 
é Legal’, realizado pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Habitação, 
estará no bairro Campini-
nha neste sábado (23), das 
9 às 12 horas, ao lado da 
academia da melhor ida-
de, na Estrada Municipal 
Alcides Soares de Olivei-
ra, nº 1915.
O evento é aberto para to-
dos os moradores e con-
tará com a participação 
de diversas secretarias 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de Re-
cursos Humanos, realiza, 
até o dia 29 de novem-
bro, o recadastramento                       
obrigatório de servidores 
públicos municipais ati-
vos. 
Até o prazo estipulado 
pela Portaria Interna nº 
10.788, todos os servido-

Bianca Ariel. No sábado 
(23), também a partir das 
19 horas, shows de adora-
ção e louvor com a Igre-
ja da Cidade (Equipe de 
Adoração), Igreja da Cida-
de (Eleve), Bola de Neve 
(Equipe de Adoração) e 
Petra (Equipe de Adora-
ção). No domingo (24), 
às 20 horas, show musical 
com a Banda Análise (Tri-
buto ao Legião Urbana). 
Haverá feira de artesana-
to Arte Encanto todos os 
dias.
Com o término das obras, 
a Praça da Bíblia está 
com novo piso, bancos, 
floreiras, além de toda a 
parte estrutural elétrica e 
hidráulica. O investimen-
to total na obra é de R$ 

da Prefeitura, realizando 
atendimento, como Saúde, 
Esportes e Lazer, entre ou-
tras.
A equipe da Habitação 
estará com a conferência 
de cadastro e identifica-
ção dos imóveis do bairro, 
para o processo de regula-
rização fundiária, e terá, 
ainda, apoio da Secreta-
ria de Negócios Jurídicos, 
para orientações à popula-
ção.
“O ‘Meu Bairro é Legal’ 
realiza medidas para di-

res devem comparecer ao 
DRH para atualizar suas 
informações.
Para tanto, devem ser 
apresentados os seguintes 
documentos (sempre ori-
ginal e cópia): documento 
de identificação com foto 
(carteira de identidade, 
carteira de trabalho, pas-
saporte, entre outros); do-
cumentos dos dependen-

225.027,91, tendo emenda 
impositiva de R$127 mil 
da Câmara de Vereadores.
A Praça da Bíblia é uma 
área gastronômica que re-
úne grande público, prin-
cipalmente aos finais de 
semana, se firmando como 
novo ponto turístico de 
Pindamonhangaba. A obra 
neste espaço faz parte do 
projeto da administração 
municipal para revitaliza-
ção de diversos locais da 
cidade, como a Praça Sete 
de Setembro, Praça Mon-
senhor Marcondes, Feira 
Livre do Mercado Muni-
cipal, Rua dos Andradas 
e diversos outros locais, 
visando acessibilidade e 
adequação para atração de 
visitantes e turistas.

fundir os Projetos Ha-
bitacionais e principal-
mente a Regularização 
Fundiária em nosso mu-
nicípio mostrando a popu-
lação o conjunto de medi-
das jurídicas, urbanísticas,                               
ambientais e sociais que 
visam à regularização de 
núcleos/bairros irregula-
res e à titulação de seus 
ocupantes de modo a ga-
rantir o direito à moradia”, 
afirmou o secretário de 
Habitação, Marcelo Mar-
tuscelli.

tes legais; comprovante de 
endereço; e comprovante 
de escolaridade.
De acordo com informa-
ções do Departamento 
de Recursos Humanos, o 
recadastramento obriga-
tório será realizado para 
a atualização dos dados 
cadastrais dos servidores 
no sistema e adequação de 
gestão de pessoal.
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Projeto Comida Conversada rende
música em escola municipal

O Projeto Comida Con-
versada, uma parceria 
entre a equipe gestora da 
EMEF Cel. José Benedito 
Marcondes de Matos, no 
Bosque da Saúde, e o De-
partamento de Nutrição da 

Universidade de Taubaté, 
rendeu a composição de 
uma música e a produção 
de um vídeo clipe.
Os 100 alunos, do 1º ao 5º 
ano atendidos em período 
integral, desenvolveram 

atividades e discussões 
sobre os fatores que in-
fluenciam suas práticas 
alimentares diárias.
O professor de música 
Leonardo de Plaza Lima 
compôs a música “Sem 

Cobrança de novas ruas 
da zona azul começa no 

dia 2 de dezembro

Município sedia
“Empreenda Rápido Taubaté”

Ao contrário do que foi 
divulgado anteriormente, 
a cobrança nas novas ruas 
que passam a integrar o 
sistema de estacionamen-
to rotativo de Taubaté pas-
sam a valer a partir do dia 
2 de dezembro.  Desde do 
dia 18 de novembro, acon-
tece a fase de orientação 
aos usuários dessa região 
por agentes da empresa 
concessionária.
As novas vias do sistema 
rotativo são: rua David 
M. Monteiro; rua Joa-
quim Tavares; praça Oito 
de Maio; av. Professor 

Taubaté recebe hoje, o 
Empreenda Rápido Tauba-
té, um projeto da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico, do Governo 
do Estado de São Paulo, 
em parceria com o Sebrae 
SP e a Secretaria de De-
senvolvimento e Inovação 
da Prefeitura de Taubaté. 
As atividades acontecerão 
das 10h às 18h no estacio-
namento do Taubaté Sho-
pping.
O evento gratuito conta-
rá com mutirão de servi-
ços ao empreendedor e 
linhas de crédito, com as 
menores taxas de juros 

Walter Thaumaturgo; rua 
do Colégio; rua Ubatuba; 
rua Marechal Arthur da 
Costa e Silva; rua Volun-
tário Pena Ramos; praça 
Santa Terezinha; rua Dr. 
Emílio Winther; rua Quin-
tino Bocaiuva; rua Floria-
no Peixoto; rua Dr. Jorge 
Winther; rua Humaitá e 
av. Desembargador Paulo 
de Oliveira Costa. Nesta 
segunda fase, são 1298 va-
gas para carros, 229 vagas 
para motos, 70 vagas para 
idosos e 28 vagas para 
Pessoas com Deficiência 
(PCD). As vagas de idosos 

do mercado, pelo Ban-
co do Povo em até 12h,                           
oferecendo tudo o que 
o empreendedor precisa 
para abrir ou ampliar o seu 
negócio.
Em um único lugar o inte-
ressado terá informações 
sobre qualificação técnica, 
qualificação empreende-
dora, formalização e regu-
larização, inovação, tec-
nologia e produtividade, 
acesso a crédito e acesso 
ao mercado.
A programação conta com 
as seguintes palestras:
11h às 11h30: 10 coisas 
que você precisa saber an-

e PCD são isentas. Além 
disso, a área da Zona Azul 
passa a contar com as va-
gas chamadas de Zona 
Verde. Nessas Localida-
des houve a ampliação do 
tempo máximo de estacio-
namento para até 4 horas. 
Os locais estão próximos 
a ruas de uso exclusivo de 
serviços de saúde, univer-
sidades e prédios públi-
cos. Na primeira etapa de 
implantação foram 1131 
vagas para carros, 489 
para motocicletas, 47 para 
carga e descarga, 62 para 
idosos e 32 para PCD.

tes de abrir seu negócio
13h às 13h30: Dicas para 
uso consciente de crédito
14h às 15h: Direitos e de-
veres do MEI
15h às 16h: 10 dicas para 
seu negócio bombar nas 
redes sociais
15h às 16h: Cadastro po-
sitivo e LGPD (Lei Geral 
de Proteção de Dados re-
alizada pelo Boa Vista em 
parceria com Acit)
16h às 16h30: Dicas para 
uso consciente do crédito
O Taubaté Shopping fica 
à Av. Charles Schnneider, 
1700, na Vila Edmundo 
em Taubaté.

Desperdício” e os alunos 
produziram um vídeo cli-
pe que pode ser visuali-
zado no Youtube (https://
youtu.be/updqOubFdZk).
Essas atividades ajudaram 
os jovens a entender e pra-

ticar no dia-a-dia ações 
que estimulem os fatores 
condicionantes e determi-
nantes de práticas alimen-
tares adequadas e susten-
táveis. 
Além disso, aspectos so-

ciais, econômicos e cul-
turais, fatores associados 
a produção e acesso aos 
alimentos; cuidados   no 
preparo e conservação de 
alimentos foram debati-
dos.


