
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  02 DE JUNHO DE 2016  EDIÇÃO 1730  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Mais de 250 alunos se
formam essa semana 
pelo Fundo Social em 

Pinda

 Na próxima quar-
ta-feira (1º), às 19 horas, 
o auditório da Prefeitura 
receberá a formatura dos 
alunos dos cursos de Cui-
dador de Idoso, Camarei-
ra e Garçom, sendo cada 
turma com 25 alunos, ou 
seja, 75 alunos no total.  
Na mesma ocasião, os 203 
alunos do Telecentro tam-
bém receberão certificados 
dos cursos de: Informáti-

ca, Rotina Administrativa, 
Planejamento Financei-
ro e Orçamento Pessoal, 
Marketing Pessoal, e Pró 
Show. As formaturas dos 
278 alunos contarão com 
a presença de autoridades 
municipais, alunos e fami-
liares.
 Novas turmas: E 
importante lembrar que 
as inscrições para novas 
turmas do Telecentro se 

encerram nesta terça-feira, 
dia 31. Os interessados de-
vem procurar as unidades 
do Araretama, Vila Rica, 
Cícero Prado (Moreira Cé-
sar) ou Bairro das Campi-
nas. Mais informações 
podem ser obtidas no Fun-
do Social de Solidariedade 
de Pindamonhangaba, na 
rua Deputado Claro Cé-
sar, centro, telefone 3643-
2223.  

Arraiá do Chi Pul Pul!
vai começar em

São Luiz do Paraitinga

Chi Pul Pul! Vai começar 
<3 São Luiz: Cidade Mu-
sical. Prepara a sandália 
porque o forró vai comer 
solto no Mercadão Muni-
cipal :) É o nosso querido 
Chi Pul Pul! A festa que, 
para muitos, é a mais gos-
tosa de São Luiz começa 
na próxima sexta-feira 
(03/06) com a “Seresta do 
Chi Pul Pul” arrastando o 
povão do Centro Histórico 
até o Mercado Municipal. 
Confira abaixo a progra-
mação completa.
♫ 03/06 (sexta)
20h - “Trio Encantado: O 
autêntico forró brasilei-
ro” - Seresta do Chi Pul 
Pul (Saída do Coretinho 

do Calçadão, pelas ruas 
do Centro Histórico, até o 
Mercado Municipal para o 
show com o trio).
-------------------------------
♫ 04/06 (sábado)
20h - Show com “Cipó 
Caboclo” - Baião, forró e 
músicas juninas com Ba-
roni e trio.
21h30 - Show com “Ban-
da Dareia”, no Bailão do 
Chi Pul Pul - Muito baião 
e forró Pé-de-Serra.
-------------------------------
♫ 10/06 (sexta)
19h - Show com “Orgulho 
Caipira” - Danças do Sa-
bão, Caranguejo e Juninas. 
21h - Show com “Tânia 
Moradei, Juscelino Quei-

roz e Kabé Pinheiro” - 
Baião, forró e músicas ju-
ninas.
-------------------------------
♫ 11/06 (sábado)
14h - Cortejo Caipira com 
carro de boi e Corpora-
ção Musical São Luis De 
Tolosa e quadrilhas dos 
estudantes pelas ruas do 
Centro Histórico até o 
Mercado Municipal.
15h - Concurso de Quadri-
lhas Juninas.
19h - Teatro com “Circu-
lando Mamulengo” - “A 
Folia no Terreiro de Seu 
Mane Pacaru”.
11/06 (sábado - 21h) Show 
com “Trio Sinhá Flor” - 
Forró Pé-de-Serra.

Taubaté mantém  
aplicação de vacinas 

contra gripe

Vacinação contra  
raiva animal começa  

dia 06 de junho  
em Tremembé

 A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a In-
fluenza termina nesta ter-
ça-feira, 31 de maio, mas 
em Taubaté a aplicação 
das doses continua até o 
fim dos estoques.
  A população que integra 
o público alvo da campa-
nha deve estar atenta a 
alguns postos, cujos esto-
ques já foram reduzidos e 
agora só estão disponíveis 
para a segunda dose das 
crianças entre 6 meses e 
menores de cinco anos.

  A raiva animal é uma 
doença que não tem cura. 
Por isso, para proteger os 
cães e gatos do município, 
a Prefeitura de Tremembé 
realizará a partir do próxi-
mo dia 06 de junho até 
o dia 21 de julho, a vacina-
ção contra a raiva animal.   
Ao todo, serão 8 postos 

 De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté, quem ainda 
não tomou a vacina pode 
procurar os postos da In-
dependência, Três Marias 
1, Ana Rosa e Mourisco. 
Estas unidades foram 
as que receberam a 
maior quantidade de do-
ses.
 Taubaté já superou a mé-
dia estabelecida pelo Mi-
nistério da Saúde para a 
campanha, chegando a 
94,67% de cobertura.

de imunização, são eles: 
Centro de Saúde, todos 
ESFs e praças ou escolas 
de bairros afastados. To-
dos os cães e gatos 
com mais de três meses de 
idade devem receber a va-
cina.
  A campanha de vacina-
ção teve início no dia 08 

 O público-alvo da 
campanha é formado por 
crianças entre seis meses 
e menores de cinco anos, 
idosos a partir dos 60 
anos, gestantes, puérperas 
(mulheres que tiveram fi-
lhos nos últimos 45 dias), 
doentes crônicos, indíge-
nas e população carcerá-
ria.
 Mais informações podem 
ser obtidas junto à 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté pelo telefo-
ne 3629-6232

de março em nosso 
município, com a apli-
cação realizada no COA 
(Centro de Observação 
Animal) com objetivo de 
possibilitar uma 
melhor cobertura vacinal 
dos animais.
  Abaixo segue tabela com-
pleta de vacinação.



página 2 A GAzetA dos Municípios 02 de junho de 2016

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 02/06/2016
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
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públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Curiosidades

A história do Papai Noel

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou 
o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era representado com uma 
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast 
criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse 
mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho de presente 
para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita 
o Pólo Norte e, com um trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante 
as festas natalinas. Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

 
 
Humor

Classificados

Vendo um jazigo quase usado, pronto para receber a qualquer momento. Vista definiti-
va para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de arrombamento. Acompanha 
uma caixa de foguetes e um engradado de cerveja. Motivo da venda: a minha sogra 
escapou, mais uma vez, do enfarto e o médico garante que ela viverá por muitos e 
muitos anos... ainda.
***
Manoel entra no restaurante e pede:
- Por favor, me sirva uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! O senhor é português...
- Como descobriste? Foi por causa do meu sotaque ou pelo fato de eu ter pedido uma 
bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É por que aqui é o McDonald’s...
***
Duas loiras estão em uma biblioteca e uma delas diz:
- Amiga! Olha aqui está escrito que o oxigênio foi descoberto pelo farmacêutico sueco 
Carl Wilhein Scheele.
- Nossa! Exclama a outra. E antes disso, como é que as pessoas respiravam?
***
O ceguinho está parado na esquina, aguardando para atravessar a rua, quando um ca-
chorro chega e faz xixi em sua perna. Ao sentir o líquido escorrendo-lhe pela perna, 
ele imediatamente enfia a mão no bolso, tira uma bolacha e oferece ao cachorro. Ao 
ver aquela cena, uma senhora observa:
- Quanta bondade! O cachorro urinou em sua perna e ainda o senhor lhe oferece uma 
bolacha?
E o ceguinho responde:
- Eu estou querendo saber onde é a cabeça dele para lhe dar uma paulada com minha 
bengala nesse desgraçado...

 
Mensagens 

Se buscais saúde, não fale em doenças com exagero.
Se procuras a paz, esqueça as guerras.
Se te esforças no perdão, por que lembrar as ofensas?
Para que valorizar as tristezas, se fostes feito para as alegrias.
Não haverá ódio onde vibra o amor.
***
Não significa que você é falso, quando você é legal com alguém que você não gosta. 
Significa que você é maduro o suficiente para gostar da pessoa e dizer: te adoro amigo. 
Isso é falsidade. Educação não, educação é uma dádiva que certamente te dá dignidade 
diante de qualquer desaforo.
***
Ás vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados 
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou in-
segurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma reação 
comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e não a veloci-
dade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, 
encontra-se na direção nos perdemos, mas encontraremos o caminho de volta. Pois 
parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim 
mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É 
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que estejamos 
regredindo, estamos consolidando, descansando. O progresso não é linear. Podemos 
ter avançado muito no que diz respeito à caridade e à compreensão, mas somos prin-
cipiantes em relação à raiva e à paciência. É importante não se exigir demais. Se não 
focarmos nos julgando e nem permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos 
frustrados.

 
 
Pensamentos, provérbios e citações

Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
Homens são como vinho, a idade azeda os maus e apura os bons.
A noite todas as pardas são gatas.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
Mais importante que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.

MISCELÂNEA Guarda Civil Municipal de 
Ubatuba celebra 21 anos com
solenidade e sede reformada

  A Guarda Civil Munici-
pal de Ubatuba comemo-
rou 21 anos na manhã da 
última terça-feira, 31 de 
maio, com uma cerimônia 
realizada em sua sede, que 
contou com a presença de 
autoridades civis e mili-
tares da cidade e região, 
bem como do efetivo e fa-
miliares.
  Na ocasião, foram home-
nageadas três personali-
dades: Márcio Gonçalves 
Maciel, Presidente da As-
sociação Comercial e Uba-
tuba – Aciu;  Geni Xavier 
da Silva Vera verão, que 
conseguiu emenda parla-
mentar junto ao Deputado  
Alberto Zarattini e Artur 
Rodrigues D’angelo, po-
licial rodoviário federal e 
ex-secretário municipal de 
Segurança, que contribuí-
ram e prestaram relevantes 
serviços à GCM.
  Dez integrantes da cor-
poração que se destacaram 
no exercício de suas fun-
ções e também prestaram 
relevantes serviços à so-
ciedade ubatubense foram 
homenageados.
  O evento foi uma espécie 
de entrega da nova sede, 
já que o prédio da Guarda 
foi totalmente reformado e 
conta com uma nova estru-
tura.
  Evolução
 O comandante da GCM 
Ubatuba, Carlos Augusto 
Santos, falou sobre as me-

lhorias conquistadas e co-
mentou sobre a perspecti-
va de benfeitorias a serem 
implantadas.
  “Ao longo de muitos 
anos, vivenciamos um 
descaso, um abandono 
com a Guarda Civil Mu-
nicipal. Na mudança de 
governo, lembro que con-
versamos com o prefeito 
sobre a reestruturação da 
Guarda e elaboração do 
concurso para aumento de 
efetivo. Ele explicou que 
não adiantaria realizar um 
concurso sem que equi-
pássemos a Guarda e dés-
semos o mínimo de condi-
ções de trabalho”, contou.
  Ainda de acordo com o 
comandante, as melhorias 
conquistadas desde então 
conseguiram resgatar a 
dignidade da corporação.
  Leia mais – Prefeitu-
ra fortalece e moderniza 
Guarda Municipal
  Papel da Guarda Civil
  O prefeito Maurício Mo-
romizato destacou que a 
GCM é fundamental para 
uma cidade tranquila. Para 
ele, a organização regio-
nal de um centro de trei-
namento é extremamente 
importante para valorizar 
e fortalecer a corporação, 
ao mesmo tempo que esta-
belece o conceito de Guar-
da Civil do Litoral Norte e 
Vale do Paraíba.
  “Nós, da administração, 
junto com a Guarda, 

temos o desafio de me-
lhorar, cada vez mais, a 
imagem da corporação e 
do serviço público”, disse 
o prefeito. Maurício com-
pletou dizendo que a fun-
ção da Guarda é continuar 
trabalhando por Ubatuba 
para honrar a corporação 
e as famílias ubatubenses.
 “Que a gente saia des-
sa cerimônia de 21 anos 
sabendo que a função da 
Guarda, junto com todos 
nós aqui, é a manutenção 
do Patrimônio Público. 
Mas também precisamos 
assumir um compromisso 
de paz. Não há nada mais 
necessário nesse país hoje 
do que a gente ter uma 
cultura da paz”, concluiu o 
prefeito.
 História
  A Guarda Civil Municipal 
de Ubatuba foi criada pela 
Lei Municipal 1369//94 e 
tem como missão a prote-
ção dos próprios 
municipais, bens e ser-
viços. Presta relevantes 
serviços à sociedade uba-
tubense. Atualmente, a 
corporação conta com um 
efetivo de 54 Guardas, 16 
do sexo feminino. Atua 
com 12 viaturas – 
entre carros e motocicle-
tas, prestando apoio às se-
cretarias municipais, 
polícias civil e militar, 
Ministério Público, 
Judiciário e Órgãos So-
ciais.

Oito mil alunos da rede  
municipal participam de  

evento em comemoração as 
Olimpíadas em Taubaté

  Cerca de oito mil alunos 
do CETI (Cidadania e Es-
porte em Tempo Integral), 
programa ligado a Secre-
taria de Educação, parti-
ciparam nesta terça-feira, 
dia 31, da abertura dos 
Jogos Olímpicos Integral, 
em Taubaté.
  Este evento será dividi-
do em nove polos e cada 
polo terá a participação de 
cinco escolas, sendo que 

cada escola será represen-
tada por um continente. 
Nesta terça-feira foi a vez 
das escolas Walter Thau-
maturgo, Cláudio César 
– Jardim Mourisco, Espla-
nada 1 – Joaquim França, 
Esplanada 2 – João Batis-
ta Ortiz e Areão – Vicente 
Aurélio Kunz. O evento 
do primeiro polo vai até a 
próxima sexta-feira, dia 3.
  Durante o dia, as crian-

ças contaram com a par-
ticipação do atleta Mike 
do Taubaté Handebol, que 
pode falar para os alunos 
sobre sua carreira como 
atleta e como foi partici-
par dos Jogos Olímpicos. 
Mike ainda tem grande 
chance de ser convocado 
para a Seleção Brasilei-
ra que disputará os Jogos 
Olímpicos do Rio de Ja-
neiro.
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Campanha do Agasalho
continua com postos de
arrecadação em Pinda

Prefeitura de Pinda, Sesi e  
Shopping assinam convênio  
“Programa Atleta do Futuro”  

nesta quinta-feira

 A Campanha do 
Agasalho 2016 teve iní-
cio na última quarta-feira, 
com cerimônia no Largo 
do Quartel. Esse ano, a 
coleta está sendo realizada 
pelo Fundo Social de Soli-
dariedade e parceiros, em 
duas etapas: primeiro di-
retamente nos bairros que 
mais arrecadaram no ano 
passado, depois por meio 
de caixas distribuídas pela 
cidade.
  Na semana passa-
da, os bairros que recebe-
ram a Campanha foram 
Crispim, Andrade, Vila 
Cuia e Carangola, além 
do Araretama, e região de 
Moreira César (Pasin, Vila 

 Mais de 700 crianças e 
adolescentes de Pinda-
monhangaba serão bene-
ficiados com o Programa 
Atleta do Futuro, cujo 
convênio será assinado 
nesta quinta-feira (2), em 
cerimônia às 15 horas, no 
Sesi de Taubaté. O evento 
terá uma apresentação das 
crianças da ginástica rít-
mica, modalidade desen-
volvida pelo programa.
  A assinatura marca a con-
tinuidade do trabalho em 
conjunto entre a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
Sesi e Shopping Pátio Pin-
da para o desenvolvimento 
de aulas gratuitas de futsal, 
futebol, basquete e ginásti-
ca rítmica. As aulas serão 
realizadas no Centro Es-
portivo José Ely de Miran-

São Benedito e centro).
  As peças arreca-
dadas tanto nos bairros 
quanto nas caixas de cole-
ta são todas encaminhadas 
para a unidade do Fundo 
Social de Solidariedade 
localizada no Lessa, onde 
estão são separadas (infan-
til, masculino e feminino) 
para a contagem. A equipe 
de triagem ainda está re-
alizando a contagem das 
peças mas as expectativas 
são as melhores.
  A Campanha se-
gue até o dia 17 de junho, 
com as caixas de arrecada-
ção nos seguintes pontos: 
Prefeitura, Subprefeitura, 
sede do Fundo Social de 

da “Zito” (Moreira César), 
Ginásio de Esportes Pro-
fessora Raquel Carvalho 
Pereira da Rocha Macha-
do “Raquelzão” (Parque 
São Domingos), Centro 
Comunitário e Esporti-
vo João de Campos “Pai 
João” (Vila São Benedito) 
e Ginásio de Esportes Alto 
Tabaú.
 O Programa Atleta do 
Futuro é desenvolvido 
pelo SESI-SP e tem sua 
metodologia pautada na 
vivência esportiva como 
eixo para o desenvolvi-
mento pessoal e social. O 
SESI entrará com a me-
todologia, treinamento 
e acompanhamento dos 
professores, o Shopping 
Pátio Pinda será a “empre-
sa madrinha” e fornecerá 

Solidariedade (centro), 
Shopping Pátio Pinda, Sa-
besp, Hospital 10 de Julho, 
sede da Unimed, Unimed 
Pasin, ACIP, OAB, Dele-
gacia da Mulher, Fasc, Po-
lícia Militar (centro), Poli-
cia Militar (Cidade Nova), 
Polícia Militar (Moreira 
César), Banco do Brasil, 
Supermercado Excelsior, 
Drogalar, O Lojão Ma-
gazine, Hering, Colégio 
Anglo e Condomínio Real 
Ville.
  A expectati-
va é que a arrecadação 
desse ano ultrapasse  
o número de 160 mil aga-
salhos obtidos na campa-
nha passada.

o material esportivo e os 
uniformes dos alunos, e 
o município entrará com 
o profissional e o espaço 
para o desenvolvimento 
das ações, além da inscri-
ção das crianças.
 Com isto, o SESI –SP 
através do Programa Atle-
ta do Futuro, chegará à 
marca de 3.630 crianças 
e adolescentes atendidos 
na região. Presente em 
mais de 253 municípios, o 
Programa Atleta do Futu-
ro contempla 109.745 mil 
participantes entre 6 e 17 
anos e as atividades estão 
organizadas em três fases, 
adequadas para cada faixa 
etária. Atualmente o pro-
grama desenvolve 23 mo-
dalidades diferentes em 
todo o Estado.

Metrópole recebe Cia  
Filarmônica em junho

  O Teatro Metrópoleapre-
sentaa orquestra Cia 
Filarmônica, como 
espetáculo “Cinema Se-
gundo a 
Filarmônica”, no próximo 
dia 11, às 19h, e prossegue 
às 21h com “Beatles 

  O Teatro Metrópoleapre-
sentaa orquestra Cia 
Filarmônica, como 
espetáculo “Cinema Se-
gundo a 
Filarmônica”, no próximo 
dia 11, às 19h, e prossegue 
às 21h com “Beatles 

Segundo a Filarmônica”. 
    A faixa etária é livre.
  A entrada inteira é R$ 
60,00 e a meia-entrada R$ 
30,00 para cada apresenta-
ção. Os ingressos 
podem ser adquiridos na 
Loja 

AT Presentes, pelo site 
bilheteriarapida.com.br 
e Cultura Inglesa.
  Mais informações 
pelos telefones: (12) 3432 
1028/ 3624 8695. O teatro 
fica na rua Duque 
de Caxias, 312, no Centro.

CAPS AD trabalha a  
conscientização neste Dia 

Mundial sem Tabaco

 Hoje, 31 de maio, é o 
Dia Mundial sem Tabaco 
e, para celebrar a data, a 
organização do Centro de 
Atenção Psicossocial Ál-
cool e Drogas - CAPS AD 
convidou os agentes co-
munitários da saúde para 
uma oficina sobre o tema, 
ministrada na unidade. O 
objetivo foi debater o pa-
pel do agente no controle 
do tabagismo em sua re-
gião de trabalho.
 Os tópicos tratados tra-
ziam esclarecimentos so-
bre qual a melhor forma 
de abordar uma pessoa 
que apresenta a dependên-
cia, reconhecendo os sin-
tomas. Por exemplo, se o 
paciente relatar que uma 
das coisas que faz duran-
te os primeiros 30 minutos 
depois de acordar é fumar, 
há indícios de alta depen-
dência ao tabaco.

  Foi reforçada a importân-
cia dos agentes no auxílio 
daqueles que estão aban-
donando o hábito, pois os 
mesmos podem se sentir 
desmotivados diante das 
possíveis dificuldades en-
frentadas. Alguns agentes 
relataram que eles pró-
prios se desmotivam dian-
te da resistência encontra-
da quando conversam com 
fumantes sobre os male-
fícios do tabaco, ao que 
todos concordaram que é 
o principal obstáculo. “A 
pessoa precisa entender a 
razão que levou ela a fu-
mar e lidar com esse pro-
blema primeiro”, opinou 
uma agente.
 Também foi discutido 
com os agentes sobre a 
gravidade dos casos cha-
mados “fumantes passi-
vos”: quando a pessoa não 
fuma, mas convive dia-

riamente com fumantes, 
inalando também a fuma-
ça.  “Tínhamos o caso de 
um idoso que apresentava 
com frequência uma tosse 
que não passava. Conver-
sando com a família, des-
cobrimos que todos fuma-
vam perto dele”, relatou 
uma das presentes.
 O Dia Mundial sem Ta-
baco é o marco da cons-
cientização que precisa ser 
diária, tanto nos profissio-
nais da saúde, quanto em 
toda a população. Apesar 
de ser permitida legalmen-
te, a substância encontrada 
principalmente em cigar-
ros, charutos e narguiles, 
mas também em outras 
formas de consumo, traz 
consequências graves à 
saúde, com o desenvolvi-
mento ou agravamento de 
doenças que podem levar 
à morte.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO - PROC. ADMIN. N° 
091/2016 - TOMADA DE PREÇOS N° 001/2016 - EDITAL Nº 025/2016 - No 
dia 31 de maio de 2016, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sr. Luiz Carlos Pião, Prefeito Municipal, DECIDE, 
HOMOLOGAR E ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços qual 
seja: CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, OBRA DE REURBANIZA-
ÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS E RUAS DA ESTANCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA - BAIRRO SANTA TEREZINHA, à empresa LHA 
MONTEIRO EIRELI EPP, na ordem de R$ 743.595,64 (setecentos e quarenta e 
três mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Ficando 
a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação, conforme Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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Eventos simultâneos 
movimentam feriado 

em Ubatuba

Ford odontomóvel
inicia atendimento a 
580 crianças de mais 

uma escola de taubaté

 Cidade recebeu 
Festival da Mata Atlântica, 
Sampa Jazz Festival, Fes-
tival da Cultura Japonesa, 
Festival de Vela Sailing e 
Prova do Soldado Paulino 
durante feriado de Corpus 
Christi. 
 A política de pro-
moção de eventos da Pre-
feitura fez a cidade bom-
bar durante feriado de 
Corpus Christi. Entre a 
última quinta-feira e do-
mingo, Ubatuba recebeu 
nada menos que o Sampa 
Jazz Festival, o Festival 
da Cultura Japonesa, o 
Festival de Vela Sailing e 
a Prova do Soldado Pau-
lino. Principal destaque 
da programação, o Sampa 
Jazz Festival, extensão do 
evento que aconteceu na 
capital uma semana antes, 
reuniu milhares de pessoas 
com um line up recheado 
de nomes de peso do jazz 
nacional e internacional. O 
evento aconteceu na Praça 
da Baleia e contou como 

 Os 580 alunos da 
Escola Municipal Profes-
sora Docelina Silva de 
Campos Coelho, no bair-
ro Jardim Santa Tereza, 
em Taubaté (SP), são, a 
partir desta semana, os 
mais novos beneficiados 
do Programa Odontomó-
vel da Ford. Com foco no 
atendimento odontológico 
gratuito à rede pública de 
ensino, essa ação social 
destina-se às crianças das 
comunidades onde está 
instalada a fábrica de mo-
tores e transmissões da 
empresa.    
 A iniciativa é para 
muitos jovens a primei-
ra oportunidade de uma 
consulta odontológica. 
Segundo dados da Pes-
quisa Nacional de Saúde 
(PNS) 2013 divulgados 
pelo IBGE, a proporção de 
pessoas de zero a 17 anos 
que se consultaram com 
um dentista nos últimos 12 
meses é de 45%. Anterior-
mente, entre os meses de 
abril e maio, o projeto este-
ve no bairro Vila Caetano, 
na escola Judith Mazella 
Moura, onde realizou 754 
procedimentos individuais 
e coletivos. O consultório 

abertura da programação 
cultural do VII Festival da 
Mata Atlântica. Ao mesmo 
tempo, a Praça de Even-
tos recebia o 9° Festival 
da Cultura Japonesa, com 
muita comida típica, músi-
ca tradicional e a presença 
do cônsul geral do Japão, 
Takahiro Nakamae, e da 
vice-cônsul, Miki Kira. 
Ambos foram declarados 
“hóspedes oficiais” do 
município. É a primeira 
vez que um cônsul japonês 
vem a Ubatuba. “Apro-
veitei a oportunidade para 
entregar ao presidente da 
Anibra (Associação Nipo 
Brasileira de Ubatuba), 
Nelson Assahi, o termo 
de concessão de uso de 
terreno para a construção 
de sua nova sede”, conta 
o prefeito Mauricio Mo-
romizato. Já na região do 
Saco da Ribeira, costa sul 
da cidade, o Ubatuba Iate 
Clube (UIC) promoveu 
entre quinta-feira e sábado 
o 7º Ubatuba Sailing Festi-

móvel realiza atendimen-
tos clínicos, aplicação de 
flúor, restaurações e ativi-
dades educativas. O con-
sultório é montado sobre 
um caminhão F-350 e tem 
infraestrutura completa 
para realizar diversos tipos 
de tratamentos e diagnós-
ticos, com o objetivo de 
realizar ações preventivas 
e educativas por meio de 
ações lúdicas de cunho 
social sobre a importância 
da saúde bucal. Há outras 
duas unidades exclusivas 
a redes públicas de ensino 
de Camaçari (BA), muni-
cípio onde fica instalado o 
Complexo Industrial Nor-
deste, e Horizonte (CE), 
onde está instalada a fábri-
ca da Troller.
 FORD BRASIL: A 
Ford Motor Company está 
estabelecida no Brasil des-
de 1919, onde mantém as 
marcas automotivas Ford, 
Ford Caminhões e Troller 
e uma estrutura de 11.500 
empregados e quatro fá-
bricas, além do Campo 
de Provas de Tatuí. Para 
mais informações sobre os 
produtos da Ford, acesse 
http://www.ford.com.br.
 SOBRE A FORD 

val 2016.  Dezenas de ve-
lejadores compareceram 
para participar da prova e 
os apaixonados pela mo-
dalidade marcaram pre-
sença para prestigiar. 
 Para fechar o feria-
do com chave de ouro, a 
Prova do Soldado Paulino, 
tradicional corrida de rua 
de Ubatuba, mais uma vez 
foi um sucesso e chamou 
atenção de quem passava 
pelas ruas da região cen-
tral. 
 “ O r g a n i z a m o s 
uma força tarefa para pro-
mover eventos e o sucesso 
é visível. Nunca Ubatuba 
sediou tantas etapas, cor-
ridas, festivais e nunca es-
teve tão movimentada nos 
meses de baixa temporada. 
Geramos empregos tem-
porários e renda extra para 
a rede hoteleira e gastro-
nômica e, pelo menos por 
aqui, estamos conseguin-
do minimizar o impacto da 
crise”, comemora o prefei-
to Mauricio Moromizato.

MOTOR COMPANY: 
A Ford Motor Company 
é uma empresa global 
automotiva e de mobili-
dade, com sede em De-
arborn, Michigan, nos 
Estados Unidos. Com 
cerca de 201.000 empre-
gados e 67 fábricas no 
mundo, tem como princi-
pais atividades o projeto, 
manufatura, marketing, 
financiamento e servi-
ços da linha completa 
de carros, caminhões,  
SUVs e veículos elétricos 
da Ford, assim como dos 
veículos de luxo da Lin-
coln. Ao mesmo tempo, 
a Ford investe agressiva-
mente em oportunidades 
emergentes por meio do 
Ford Smart Mobility, pla-
no da empresa para ser 
líder em conectividade, 
mobilidade, veículos au-
tônomos, experiência do 
cliente e análise de dados.  
A companhia forne-
ce serviços financeiros 
por meio da Ford Motor 
Credit Company. Para 
mais informações so-
bre a Ford, seus produtos 
globais ou a Ford Motor 
Credit Company, acesse  
www.corporate.ford.com.

Pinda realiza evento em abrigo 
de animais no fim de semana

 No sábado, dia 4 
de junho, Pinda realiza 
evento Família no AMA – 
Abrigo Municipal de Ani-
mais. A proposta é levar as 
pessoas a conhecer o abri-
go e incentivar a adoção. 
Durante o dia, acontecerão 
várias atividades, das 9 às 
16 horas. Entrada gratuita. 
No local acontecerá distri-
buição de mudas, vacina-
ção anti-rábica realizada 

por veterinário, exposição 
de animais peçonhentos e 
insetos, palestra de edu-
cação ambiental realizada 
por Noel Braga, palestra 
de orientação e demons-
tração de comportamento 
animal às 14 horas, com 
o especialista em com-
portamento animal, José 
Eduardo Ferreira. Além de 
mesa com desenhos para 
colorir que ficarão expos-

tos no painel do abrigo. 
No evento, estarão dispo-
níveis para adoção mais 
de 100 animais. O abrigo 
também trabalha com o re-
colhimento de animais de 
grande porte das ruas. O 
abrigo está localizado na 
estrada do Maçaim, s/n, ao 
lado do Escoteiro Itapeva, 
bairro do Maçaim. Mais 
informações pelo telefone 
3648-2959.

Pindamonhangaba tem  
Campeão Brasileiro  

de Jiu-Jitsu

 No último fim de 
semana (22 e 23), o atleta 
Michel Cassiano represen-
tou Pinda no Campeonato 
Brasileiro Sudeste Espor-
tivo, realizado pela FCB-
JJE – Federação Capixaba 
de Jiu-Jitsu Esportivo, na 
cidade de Cariacica – ES, 
e se consagrou Campeão 
Brasileiro.  “Feliz de-
mais por mais esta con-
quista na minha vida e, 
neste momento, volto pra 
casa com a sensação de 

dever cumprido. Com uma 
lesão forte na coxa, mas 
com a certeza de que este 
meu ato só vai contribuir 
para que nós, do Projeto 
Social Rayane de Jiu-Jit-
su, possamos ser vistos e 
crescer ainda mais”, disse 
o lutador. Michel é 
integrante de um proje-
to social voluntário que é 
desenvolvido por meio de 
prática esportiva na moda-
lidade arte marcial, sendo 
Tae Kwondo e Jiu Jitsu. O 

projeto é realizado no cen-
tro comunitário do bairro 
Maricá e atende a dezenas 
de crianças. É denominado 
“Projeto Rayane” em ho-
menagem a uma das crian-
ças atleta que fazia parte 
do projeto, mas faleceu ví-
tima de acidente de carro.
O atleta se prepara para o 
Campeonato Mundial de 
Jiu-Jitsu Esportivo que 
será em julho, em São 
Paulo, no Ginásio Mauro 
Pinheiro, no Ibirapuera.

Jiu-Jitsu de Pindamonhangaba
conquista medalhas na

3ª Etapa do Circuito Regional 
da Liga Paraibana

 No último dia 15 
de maio, a equipe de judô 
do Projeto Rayane de Pin-
da participou da 3ª Etapa 
do Circuito Regional do 
LIVAJJ – Liga Valeparai-
bana de Jiu-Jitsu, no Giná-
sio Esportivo da Aeronáu-

tica, em Guaratinguetá. 
 A equipe pindense 
participou com 18 atle-
tas, todos trouxeram me-
dalhas. O Projeto Social 
Rayane de Jiu- Jitsu é de-
senvolvido desde 2014 no 
Centro Comunitário do 

bairro do Maricá. 
 À frente do proje-
to estão os mestres Júlio, 
Geison, Luiza, Michel e 
Washiton, todos orgulho-
sos do resultado da equipe 
e felizes por colaborar nes-
ta conquista.


