
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 XXVIII 11 DE AGOSTO DE 2017 EDIÇÃO 2035  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

FLIT confirma shows 
com artistas locais

em Taubaté

Fonem de Taubaté 
muda de endereço

Durante todo o dia, a Fei-
ra de Literatura Infantil 
de Taubaté trará uma pro-
gramação diversa, envol-
vendo literatura, música e 
artes. À noite, sempre às 
20h, a Avenida do Povo 
receberá um show musi-
cal, para agitar todas as 
gerações.
Na segunda-feira, dia 11 
de setembro, para abrir a 
parte musical, o show é da 
cantora taubateana, Luana 
Camarah. Na terça-feira 
(12) é a vez da banda Ven-
tiladores e na quarta-feira 
(13), Tributo a Tim Maia, 
com Tiago Aguiar.
Na quinta-feira, dia 14 de 
setembro, será a vez dos 

O Fonem (Núcleo Espe-
cializado Municipal de 
Fonoaudiologia e Otorri-
nolaringologia) de Tauba-
té passa a funcionar em 
novo endereço a partir da 
próxima segunda-feira, 
dia 14 de agosto.
A sede atual será fechada 
na próxima sexta-feira, 
dia 11 de agosto, e passará 
por obras de revitalização, 
com previsão de duração 
entre 90 dias e 120 dias. 
Por conta disto, o atendi-

vencedores do 1º Festi-
val de Música Brasileira 
“Celly Campelo”, os mú-
sicos Diego Luz, Lucas 
Bernoldi e Gustavo Lessa. 
Na sexta-feira (15) é a vez 
da banda Rudedog Ska, 
vice-campeã do mesmo 
festival, e no sábado (16), 
a cantora Twila.
No domingo, dia 17 de 
setembro, para encerrar 
a feira e um pouco mais 
cedo, às 19h, acontece a 
apresentação do cantor 
Toquinho, já divulgado 
anteriormente, que vai 
cantar ao lado de um coral 
de 1.000 Vozes de crianças 
da cidade.
Além destes shows, já está 

mento na sexta-feira será 
interrompido e as consul-
tas e tratamentos serão re-
agendados. A partir de se-
gunda-feira, os serviços do 
Fonem estarão disponíveis 
provisoriamente nas insta-
lações do Pamo Mourisco, 
localizado à rua Francisco 
Escobar, sem número.
O Fonem atende as de-
mandas de pessoas que 
apresentam distúrbios da 
comunicação, realizando o 
diagnóstico e reabilitação. 

confirmada a participação 
do grupo Trovadores Mi-
rins, também no domingo, 
às 12h. O coral de crianças 
dos Trovadores Mirins foi 
criado em 1995, e é a nova 
geração do já bem sucedi-
do projeto Trovadores Ur-
banos.
Essa turminha afinada, que 
vai dos quatro aos quator-
ze anos, solta a voz para 
cantar clássicos da MPB, 
sob a batuta da regente e 
cantora Lucila Novaes.
Fiquem sempre atentos as 
nossas redes sociais, que 
mais novidades vem por 
aí. A FLIT acontece de 11 
a 17 de setembro, na Ave-
nida do Povo, em Taubaté.

Entre as alterações estão 
atraso de linguagem, dis-
túrbio fonológico, gaguei-
ra, fissura labial e fenda 
labiopalatal. Também são 
realizados exames audi-
tivos como audiometria, 
imitanciômetro e emissões 
otoacústicas.
No primeiro quadrimestre 
deste ano foram realizados 
7.158 atendimentos no Fo-
nem de Taubaté, o que re-
presenta uma média men-
sal de 1.789 atendimentos.

Abrigo noturno
emergencial inicia

atividades em Pinda

Instituições de Pinda 
já podem se cadastrar 

para Desfile Cívico

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba deu início, na 
última semana, às ativi-
dades do Abrigo Noturno 
Emergencial. O local ofe-
rece acomodações adequa-
das para que as pessoas em 
situação de rua passem a 
noite, com alimentação, 
higiene, alojamento e, 
principalmente, acolhi-
mento.
O primeiro passo é a re-
alização da abordagem 
social, pela equipe do De-
partamento de Assistên-
cia Social - que coordena 
o Abrigo - quando é feito 
o convite para os mora-
dores de rua conhecerem 
o local. Lá, essas pessoas 
são acolhidas, escutadas, 
orientadas e encaminha-
das. Existe ainda o auxí-
lio para que eles tenham 
acesso a documentação 

As instituições civis, 
militares, religiosas e 
escolas que quiserem  
participar dos desfiles cí-
vicos comemorativos à 
Independência do Brasil, 

pessoal, como CPF, RG, 
carteira de trabalho e ou-
tras. Quando necessário, 
é feito o encaminhamento 
para tratamento de saúde e 
dependência química.
O responsável  
pelo Abrigo, assisten-
te social Maurício Faria, 
informou também que 
é feita a inclusão des-
ses moradores de rua no  
Cadastro Único e progra-
mas sociais (Bolsa Fa-
mília), e feita a busca de 
alternativas de interme-
diação dos vínculos fami-
liares, dentre vários outros 
serviços.
As pessoas que utilizam o 
Abrigo podem fazer sua 
higiene pessoal e recebem 
jantar e café da manhã, 
além de uma cama limpa 
com cobertor para dormi-
rem. Atualmente, o Abrigo 

em Pindamonhangaba, já 
podem se cadastrar no De-
partamento de Cultura da 
Prefeitura.
Em Moreira César, o desfile  
cívico-militar será realiza-

conta com 20 camas, e re-
cebe cerca de 15 morado-
res de rua que se alimen-
tam e pernoitam no local.
Os interessados em 
doar agasalhos, cober-
tas, alimentos, produ-
tos de higiene pessoal, 
produtos de limpeza e  
utensílios domésticos po-
dem entregar no Depar-
tamento da Assistência 
Social, na Rua Euclides 
Figueiredo, 92 – Alto Car-
doso (ao lado da Prefeitu-
ra). Os voluntários que ti-
verem interesse em ajudar 
no abrigo, poderão entrar 
em contato com o assis-
tente social Maurício, pelo 
telefone 3643-1607, no 
período da tarde.
O Abrigo Noturno Emer-
gencial fica na Rua Cône-
go José Luiz Pereira Ri-
beiro, 157 – São Benedito. 

do no dia 6 de setembro, 
na Avenida das Margari-
das, Vale das Acácias. O 
hasteamento das bandeiras 
será às 8 horas e o desfile 
terá início às 8h30.
No dia 7 de setembro, 
os desfiles serão na Ave-
nida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, a par-
tir das 9 horas. As fi-
chas de inscrição podem 
ser retiradas na sede do  
Departamento de Cultura, 
localizado no Palacete 10 
de Julho, rua Deputado 
Claro César, 33, centro, ou 
solicitada pelo e-mail cul-
tura@pindamonhangaba.
sp.gov.br
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EXPEDIENTE
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.

Miscelânea
Curiosidades

O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 18, 
inventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela Igreja como 
invenção do diabo. Sendo o raio expressão de cólera do Senhor, só podia ser ten-
tação do demo de impedir que o castigo divino caísse sobre o mundo. Na França, 
a excomunhão foi levada a sério em Saint-Omer, Vissery de Bois foi processado 
por heresia por instalar um pára-raios em sua casa.
***
Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? Na Antár-
tida não há bactérias e em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos 
sem uso, não existem também o mofo, nem latas enferrujam e nem os alimentos 
apodrecem. Os blocos de gelo flutuantes (iceberg) são formados por água doce. 
E em razão disso os mesmos flutuam, pois a água doce é mais leve que a água 
salgada do mar. A parte visível do iceberg sobre as águas representam uma média 
de 10% do seu total. Os 90% restantes estão sob as águas. Lá só existem duas es-
tações: o verão com seis meses de duração de Sol (não existem noites) e o inverno 
com seis meses de duração (não existem dias).  Temperatura média no verão é de 
zero grau centígrados e no inverno de menos de 20 graus centígrados, chegando a 
máxima de menos 70 graus centígrados. As reservas de carvão ali existentes po-
dem suprir todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos.

Humor

Contratada como aeromoça ou comissária de bordo, como elas gostam de ser cha-
madas, a loira foi instruída a ser muito gentil com os passageiros. No seu primeiro 
vôo, ela pergunta ao passageiro, depois do jantar:
- O senhor gostaria de saborear pudim? Está uma delicia!
- Obrigado, eu sofro de diabetes.
- E um pedaço de torta?
- Infelizmente não posso.
- Mas um mouse de maracujá o senhor não vai recusar, vai?
- Mas eu já disse que sou diabético. Dá pra entender?
- Nem um brigadeiro?
E o passageiro começa a gritar:
- Eu sou diabético! Diabético, diabético, diabético...
E a loira não desiste:
- Por favor, não fique nervoso... Espere só um pouquinho que eu vou trazer um 
copinho de água com açúcar...
***
Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher do far-
macêutico e então ele diz:
- Oh! Desculpe, eu não sabia que a senhora trazia a receita...

Mensagens

Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um impor-
tante papel na nossa vida, seja grande ou pequeno. Algumas irão nos machucar, 
trair e nos fazer sofrer, para nos tornar mais fortes, outras irão nos dar lições, não 
para nos mudar, mas para fazer de nós melhores pessoas e algumas irão simples-
mente nos inspirar e amar, para nos fazer feliz.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções da men-
te, consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visualização, a obser-
vância desprendida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor 
desprendido e de generosidade amorosa. Cultive esse estado. Conheça os seus 
pensamentos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se conta de que você pode 
ter misturado tudo. As generosidades nos impedem de enxergar o que é único e 
individual.

Pensamentos, provérbio e citações

Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.

Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.

Os últimos serão os primeiros.

Todo homem é poeta quando está apaixonado.

O mestre disse: Quem modera raramente perde.

Um defeito meu é não ver maldades nas pessoas.

A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.

Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.

A gente não se cansa de amar, a gente cansa de não ser amado.

Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Se quiseres prever o futuro, estude o passado.

O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.

Não há fato extremo, como não há verdades absolutas.

Jornalista Daniela Arbex conta
experiências internacionais

no Viagem Literária

Pela primeira vez em Ca-
raguatatuba a jornalista 
Daniela Arbex participa 
do programa Viagem Li-
terária com um bate-papo 
que será realizado no dia 
30, às 19h no Auditório 
Maristela de Oliveira, na 
sede da Fundacc – Funda-
ção educacional e Cultural 
de Caraguatatuba.
Autora do premiado best-
seller ‘Holocausto Brasilei-
ro’, Daniela Arbex explica 
que a importância de co-
nhecer e de bater um papo 
com os leitores de seus li-
vros é a troca de experiên-
cias. “Eu nunca saio de um 
bate-papo da mesma for-
ma que eu entrei, sempre 
aprendo algo”.

Esta é a segunda vez que 
Daniela participa do Via-
gem Literária e disse que o 
que mais impressiona é o 
carinho dos fãs. “É incrível 
saber que em lugares tão 
distantes existem leitores 
que querem me conhecer”.
A jornalista, que já rece-
beu inúmeros prêmios, 
incluindo o americano 
Knight International Jour-
nalism Award, em 2010, e 
o IPYS de Melhor Investi-
gação Jornalística da Amé-
rica Latina (2009), explica 
que a experiência de es-
crever é dolorosa devido 
ao estudo em que o autor 
se dedica e ao mesmo tem-
po é prazerosa. “Esse abrir 
mão para viver a história 

do outro é maravilhoso”.
Além do livro ‘Holocausto 
Brasileiro’, Daniela Arbex, 
que hoje trabalha como 
repórter especial no Jornal 
Tribuna de Minas, traz o 
livro ‘Cova 312’ que mos-
tra o período da Ditadura 
sob um novo ângulo.
Como dica para quem 
quer escrever, a autora é 
clara. “É preciso gostar 
de contar histórias, pois 
é um trabalho que esgo-
ta. Eu por exemplo, pas-
sei dois anos viajando por 
cinco estados brasileiros 
em busca das histórias dos 
militantes.” O Auditório 
Maristela de Oliveira fica 
à Rua Santa Cruz, 396 , no 
Centro de Caraguatatuba.
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Comunidade do Mourisco 
ganha UBS Mais em Taubaté

Escola do Trabalho de 
Taubaté oferece 36 vagas 

na área de artesanato

Corporação Euterpe 
abre inscrições para 
coral de crianças e 

jovens

A Prefeitura de Taubaté 
entrega na próxima quin-
ta-feira, dia 10 de agosto, a 
UBS Mais Mourisco. São 
1.301 m² de área constru-
ída a um custo de R$ 2,25 
milhões.
A unidade vai seguir os 
moldes da UBS Mais Fa-
zendinha, com a oferta 
de atendimentos da rede 
básica de saúde (clínico 
geral, ginecologista, den-
tista, pediatra e psicólogo) 
agregando o trabalho de 
especialistas como cardio-
logista, ortopedista, en-
docrinologista, vascular e 
geriatra.
O sistema de agendamento 

A partir do dia 14 de agos-
to, próxima segunda-feira, 
a Escola do Trabalho de 
Taubaté abre 36 vagas para 
cursos profissionalizantes 
na área de Artesanato. As 
inscrições serão feitas das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 
às 16h30, na unidade que 
fica na rua Armando Sales 
de Oliveira, 284.
Para o curso de Pintura 
em Pano de Prato e Bico 
de Crochê serão forma-
das duas turmas (manhã e 
tarde) com 12 alunos por 

O Projeto Aprendiz CME, 
da Corporação Musical 
Euterpe, está com inscri-
ções abertas para oficinas 
de canto coral para crian-
ças e adolescentes. São 15 
vagas para cada turma.
A turma para crianças 
atenderá alunos de 5 a 11 
anos e a turma para ado-
lescentes será para alunos 
de 12 a 18 anos.
As inscrições devem ser 
feitas no Departamento de 

deve seguir o fluxo estabe-
lecido pela rede: o cidadão 
é atendido em seu posto 
de origem e, em caso de 
necessidade, o médico o 
encaminha para um es-
pecialista. A UBS Mais 
Mourisco será referência 
para bairros como Jaraguá, 
Água Quente, Vila São 
Geraldo, Santa Isabel, Vila 
Marli, Esplanada Santa 
Teresinha, Jardim Resen-
de e o próprio Mourisco.
A nova unidade de saúde 
conta com oito consultó-
rios médicos, dos quais 
metade para a oferta de 
consultas da rede básica e 
a outra metade para os es-

período, e as aulas aconte-
cem às segundas e terças-
feiras.
O curso de Trabalho Te-
mático em Feltro será re-
alizado às quartas-feiras, 
das 8h00 às 11h30, e estão 
disponíveis 12 vagas.
Para frequentar os cursos é 
necessário que o candidato 
seja maior de 18 anos e re-
sida em Taubaté. O preen-
chimento das vagas é por 
ordem de chegada.
No ato da inscrição, serão 
exigidos os seguintes do-

Cultura da Prefeitura, lo-
calizado no Palacete 10 de 
Julho, rua Deputado Claro 
César, 33, centro.
Para se inscrever, é ne-
cessário apresentar cer-
tidão de nascimento ou 
RG, comprovante de 
endereço e declaração  
da escola de que a crian-
ça ou jovem é estudante. 
Mais informações pelos 
telefones 3642-1080 ou 
3643-2690.

pecialistas.
O atendimento de pacien-
tes com consultas marca-
das até o dia 9 de agosto 
será feito normalmente no 
Pamo (posto de Atendi-
mento Médico Odontoló-
gico) Mourisco. A partir 
do dia 10, as consultas 
previamente agendadas 
permanecem válidas, po-
rém serão realizadas na 
UBS Mais Mourisco.
Serviço
Inauguração da UBS Mais 
Mourisco
Dia: 10 de agosto
Horário: 10h
Endereço: rua Santina Al-
vissus Fernandes, s/nº

cumentos: cópias do RG, 
CPF, comprovante de en-
dereço e titulo de eleitor 
de Taubaté.
Serviço:
Cursos profissionalizantes
36 vagas – área de Artesa-
nato
Inscrições: 14 de agosto 
(segunda-feira)
Das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30
Endereço: Rua Armando 
Salles de Oliveira, 284 – 
Centro
Telefone: 3625- 5060


