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A GAzetA dos Municípios

Caraguá participa da 
Semana Mundial de 
Aleitamento Materno 

 Programação terá 
amamentação na praça, 
exposição de fotos e pales-
tras. 
 Em defesa do di-
reito à amamentação em 
qualquer lugar, Caraguá 
promove palestras e en-
contros para celebrar a 
Semana Mundial de Alei-
tamento Materno 2016.
 O evento será rea-
lizado em 120 países, ofi-
cialmente entre os dias 1º 
e 7 de agosto e é conside-
rado um importante meio 
para incentivar a amamen-
tação. O tema este ano é 
“Aleitamento Materno: 
Presente saudável, futuro 
sustentável”.
  Em Caraguá, a Se-
cretaria de Saúde, por meio 
do Centro de Atendimento 
Materno Infantil (Ceami), 
participa da ação desde 
2014. Para a coordenadora 
do Ceami, enfermeira Ana 
Cláudia Ferreira de Oli-
veira Tripac, o objetivo da 
ação é incentivar o aleita-
mento materno, apoiar as 
mães em suas dificuldades 
para amamentar e acom-
panhar o desenvolvimento 
da mãe e do bebê.
 De acordo com a 
Rede Brasileira de Banco 
de Leite Humano, a Se-
mana Mundial de Aleita-
mento Materno faz parte 
de uma história mundial 
focada na sobrevivência, 
proteção e desenvolvi-
mento da criança.
Em 2016, o evento traz 
um tema amplo e que se-
gue paralelo à situação 
atual do mundo: o desen-
volvimento sustentável. O 
tema exige uma reflexão 
que ultrapassa os limites 
da questão ecológica da 

amamentação.
Amamentar é reduzir 
morbidades, mortalidade, 
desigualdades, violência, 
danos ambientais. Ama-
mentar é promover a vida 
e a saúde e, melhorar sua 
qualidade, é intensificar 
as relações sociais, é um 
resgate cultural da condi-
ção humana, é segurança 
alimentar e nutricional, é 
reduzir impactos ambien-
tais, é sustentável.
Programação da Semana 
Mundial de Aleitamento 
Materno – SMAM 2016
 Agosto
 Praça Cândido 
Motta – Centro
 Segunda-feira (1º)
 13h - Hora do Ma-
maço – Amamentação na 
Praça Cândido Motta
Exposição de fotos de 
mães amamentando em 
ensaio fotográfico na Praia 
do Capricórnio, produzi-
do pela fotógrafa Thaís 
Goulart. Sorteios de Baby 
Sling e camisetas do Cea-
mi.
 15h – Palestra: 
“Benefícios do aleitamen-
to materno para mãe e 
bebê”, com a coordenadora 
do Centro de Atendimento 
Materno Infantil, enfer-
meira Ana Cláudia Ferrei-
ra de Oliveira Tripac, e a 
fonoaudióloga Fernanda 
Bellatini. Sorteios de Baby 
Sling e camisetas do Cea-
mi.
 Auditório da Se-
cretaria de Saúde
Endereço: Av. Maranhão, 
451 (2° andar) – Jardim 
Primavera - Edifício Dr. 
Luiz Roberto Barradas 
Barata
Terça-feira (2)
14h - Palestra: “Amamen-

tar também é uma forma 
de se cuidar”, com 
a terapeuta ocupacional 
Giovanna Moreno. Sor-
teios de Baby Sling e ca-
misetas do Ceami.
15h - Massagem relaxante 
para mães, com a fisiote-
rapeuta Laura Costa.  Sor-
teios de Baby Sling e ca-
misetas do Ceami.
 Quarta-feira (3)
14h – Palestra: “Direito 
da Mulher que amamen-
ta”, com o secretário de 
Desenvolvimento Social 
e Cidadania, o advogado 
Marcelo Paiva de Medei-
ros. Sorteios de Baby Sling 
e camisetas do Ceami.
 Quinta-feira (4)
14h - Palestra: “Alimen-
tação da mulher que ama-
menta”, com a nutricionis-
ta Lilian Gleicy Ehrlich. 
Sorteios de Baby Sling e 
camisetas do Ceami.
 Sexta-feira (5)
14h – Palestra: “Mãe en-
contro com uma mulher 
poderosa!”, com a
médica nutróloga, Sandra 
Gianini. Sorteios de Baby 
Sling e camisetas do Cea-
mi.
 Serramar Sho-
pping
Endereço: Av. José Her-
culano (Rodovia SP-55/ 
Caraguá-São Sebastião), 
1086 – Portal Santamarina
        2 a 8 de agosto - Ex-
posição de fotos “ SMAM 
2016”
Sábado (6): “Hora do Ma-
maço” e entrega de pan-
fletos informativos sobre 
as atividades da unidade 
Centro de Atendimento 
Materno Infantil (Ceami/
Caraguá) e sorteios de 
Baby Sling e camisetas do 
Ceami.

Comendador da Avla  
Alberto Mazza  

prestigiando enlace 
matrimonial de jovem 

Tremembeense

 No último dia 17 
aconteceu o enlace ma-
trimonial dos jovens Gio-
vane Venturelli e Milene 
Venturelli. A união acon-
teceu na Chácara BellMari 
em Taubaté.
          Um grande mo-
mento com grandes  
convidados marcou a his-
tória do jovem Giovane 
Venturelli que se destacou 
anos atrás como o primei-
ro jovem da cidade de Tre-

membé a se lançar como 
candidato à vereador nas 
eleições, os seus sonhos 
continuarão e vem se lan-
çando a pré-candidato à 
vereador nas eleições de 
2016, um jovem idealis-
ta, batalhador e que fará a 
diferença para a cidade de 
Tremembé.
           O Comendador 
da AVLA “Alberto Mazza  
enfatiza “Com grande 
honra fui convidado junta-

mente com a comerciária 
da New Big Cosméticos 
“Mírian dos Santos” como 
padrinhos do enlace de 
Giovane Venturelli e Mile-
ne Venturelli”.
            Amigos da em-
presa New Big Cosméti-
cos como “Jocimar Gaia,  
Gilberto Gaia, Mirian 
Santos, Méia Castilho” 
marcaram presença neste 
momento especial do casal 
Giovane e Milene.

“Avós e netinhos”
 Há tempos, a Ph.D. 
em neurociências Suzana 
Herculano-Houzel apre-
sentou oportuna reflexão 
sobre o sentido de família, 
no seu artigo publicado na 
Folha de S.Paulo, em 29 
de abril de 2014 (terça-fei-
ra). Intitulado “Avós e ne-
tinhos”, ela escreveu sobre 
as vantagens evolutivas do 
envelhecimento saudável, 
em especial na interação 
entre as gerações. Citou 
pesquisa do neurocientista 
Stephen Suomi, do Institu-
to Nacional de Saúde In-
fantil e Desenvolvimento 
Humano dos EUA. O que 
ele e seu orientador Har-
ry Harlow (1905-1981), 
descobriram? Ao estudar 
filhotes de macacos reso 
criados sem mãe e sem ca-
rinho, perceberam que eles 
cresciam com uma série de 
distúrbios sociais e de an-
siedade. No entanto, quan-
do conviviam com ma-
cacas e macacos idosos, 
cuidadores experientes e 
carinhosos, isso resgata-

va o desenvolvimento dos 
bebês. Esse processo, sob 
a condição de ser um gesto 
espontâneo dos primatas, 
isto é, com o direito de ir 
e vir, também recupera-
va a saúde física e mental 
dos mais idosos, fazendo 
alguns deles assumirem o 
papel de pais.
 Diante dessas 
evidências, a cientista  
brasileira concluiu com 
apurada sensibilidade: 
“Avós voluntariamente ca-
rinhosos, portanto, ajudam 
não só a educar a nova ge-
ração como ainda a fazer 
vingar netinhos saudáveis 
e bem integrados social-
mente — e, de quebra, os 
avós se mantêm revigo-
rados por serem úteis aos 
netos. Eu bem sei. Per-
di minha avó no começo 
deste ano. Cresci ouvin-
do-a dizer, sempre hiper-
bólica, que estava à beira 
da morte —mas ela man-
teve a saúde de um tou-
ro enquanto teve netos e  
bisnetos por per-

to para cuidar. 
 Consolo-me, en-
tão, pensando não nos 
anos que perdemos, mas 
nos 40 anos em que tive o 
privilégio de crescer com 
uma avó que me ensinou 
música, tricô, costura, em-
padão e leite queimado; 
que me divertia não engo-
lindo sapo algum e diri-
gindo feito uma louca até 
os 80 anos e tantos anos 
—e que sempre teve colo 
para mim e, depois, para 
meus filhos”.
Belo testemunho, dra. Su-
zana. Sabemos que sua 
avó, onde quer que esteja 
nesse imenso espaço si-
deral —pois cremos que 
os mortos não morrem —, 
deve ter se comovido com 
sua homenagem.
 Como já afirmei 
em tantas ocasiões: Amor 
faz rima perfeita com mãe. 
E posso acrescentar: com 
avós também. É a base da 
Família; logo, o sustento 
do mundo.
*  José de Paiva Netto 
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE
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