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UBS Mais Mourisco
inicia atendimento

em Taubaté

Fussta repassa uma tonelada 
de alimentosa entidades

sociais de Taubaté

A partir desta sexta-feira, 
dia 11 de agosto, começam 
as atividades na UBS Mais 
Mourisco, inaugurada na 
última quinta-feira, dia 10.
O sistema de agendamen-
to com os médicos espe-
cialistas da nova unidade 
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 espe-
cialista.
A UBS Mais Mourisco 
vai ser referência de aten-
dimento especializado 
para as seguintes unida-
des: ESF Água Quente, 
Pamo Jaraguá, Pamo Vila 
Marli, Pamo Vila São 

Desde o início de 2017, o 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Taubaté (Fussta), 
já arrecadou uma tonela-
da de alimentos através de 
eventos e parcerias. Esses 
insumos foram repassados 
a entidades sociais e muní-
cipes em situação de vul-
nerabilidade social.
Através de espetáculos 
realizados no Teatro Me-
trópole com o Balé da Ci-
dade e o Integrarte Dança, 
e também com o projeto 
“Eu alimento a Cultura”, 

Geraldo, Pamo Santa Isa-
bel, Pamo IAPI, Pamo 
Jardim Resende, ESF Es-
planada Santa Teresinha  
e o próprio Mourisco. Em 
caso de dúvida, os pacien-
tes podem buscar esclare-
cimentos em suas unida-
des de saúde.
A UBS Mais Mourisco 
mantém a oferta de aten-
dimentos da rede básica de 
saúde (clínico geral, gine-
cologista, dentista, pedia-
tra e psicólogo) agregando 
o trabalho de especialistas 
como cardiologista, orto-
pedista, endocrinologista, 
dermatologista, vascular e 
geriatra.
São 1.301 m² de área cons-
truída a um custo de R$ 

idealizado pelo ator Sid-
ney Bretanha, foram arre-
cadados 640 kg de alimen-
tos não perecíveis.
Uma outra parceria foi 
com o Circo Las Vegas, 
que em passagem pela ci-
dade fez um espetáculo 
beneficente e arrecadou 
360 kg de alimentos.
Entre os alimentos arreca-
dados estão açúcar, arroz, 
aveia em flocos, farinha 
de trigo, farinha de man-
dioca, farinha de milho, 
feijão, fubá, leite, óleo, 

2,25 milhões, mais R$ 300 
mil em equipamentos.
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-
pecialistas.
O atendimento de pa-
cientes com consul-
tas marcadas até o dia 
9 de agosto será feito 
normalmente no Pamo  
(Posto de Atendimento 
Médico Odontológico) 
Mourisco. A partir do dia 
10, as consultas previa-
mente agendadas perma-
necem válidas, porém 
serão realizadas na UBS 
Mais Mourisco.

macarrão e sal.
As doações foram repas-
sadas a munícipes enca-
minhados pela Secretaria 
de Desenvolvimento e In-
clusão Social; à coopera-
tiva de catadores da Vila 
Marli e do Santa Tereza;  
ao CRAS Santa Tereza;  à 
entidade Madre Tereza de 
Calcutá;  a Casas Irmãos 
de Francisco; ao Centro 
de Convivência do Idoso; 
à APAE; ao Instituto São 
Rafael e à Casa Francisco 
de Idosos.

Pinda participa dos
Jogos Regionais

do Idoso com mais
de 100 atletas

Margens do Rio Santo 
Antonio recebem
equipe de limpeza
em Caraguatatuba

Pindamonhangaba está 
participando dos Jogos 
Regionais do Idoso, que 
estão sendo realizados em 
São Sebastião pela primei-
ra vez. A competição teve 
início na quarta-feira (9) e 
segue até o dia 13 de agos-
to.
A delegação de Pinda é 
composta por 101 atletas 
da melhor idade, além de 
comissão técnica e equi-
pe de apoio. A abertura 
do evento foi realizada na 

As margens do Rio Santo 
Antônio, nas proximida-
des do Centro de Especia-
lidades médicas (CEM-
CEO), estão recebendo 
desde ontem (10/08) uma 
equipe de limpeza da Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
que realiza a roçada e var-
rição do local.

quinta-feira (10), às 13 ho-
ras, seguida da competição 
de coreografia. Na parte 
da manhã, Pinda venceu 
partida de vôlei adaptado 
feminino A, por 2 a zero 
contra Franco da Rocha.
Durante os cinco dias 
de competições são es-
peradas em São Sebas-
tião 2,5 mil pessoas en-
tre atletas, dirigentes  
e integrantes das comis-
sões técnicas das delega-
ções de 39 cidades que in-

Subordinados à Secreta-
ria de Serviços Públicos 
(Sesep), os funcionários 
estão não só nas margens 
do rio, como também em 
todos os canteiros grama-
dos da região.  Trabalham 
no local 10 funcionários, 
equipados com roçadeiras 
e rastelos.

tegram a chamada segunda 
região esportiva do Estado 
e que inclui municípios 
do Litoral Norte, Vale do 
Paraíba, Alto Tietê, e da 
Região Metropolitana do 
Estado.
Pindamonhangaba vai dis-
putar nesta edição dos Jo-
gos: atletismo, bocha, bu-
raco, coreografia, damas, 
dança de salão, dominó, 
natação, tênis de mesa, 
truco, vôlei adaptado e xa-
drez. 

Os serviços de limpeza 
também são estendidos à 
Rua José Antônio Domi-
ciano, à Avenida Mara-
nhão e à Avenida Rio de 
Janeiro, no trecho onde 
está localizada a Delegacia 
de Polícia.  A previsão é 
de que até a tarde de hoje, 
toda a área estará limpa.
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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.

PAT de Pindamonhangaba
divulga novas vagas de

emprego
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Jardim Primavera recebe o 
projeto Agita Bairro no sábado 

19/08 em Caçapava

Prefeitura de Campos do Jordão 
institui Regularização Fiscal para 

contribuintes em débito

Secretaria de Meio Ambiente
realiza Oficina de Planejamento 

Participativo em Caçapava

Cadastramento de
idosos para garantir

o bpc (LOAS) em Cunha

No próximo dia 19 de 
agosto (sábado) será re-
alizado o projeto “Agita 
Bairro” no Jardim Prima-
vera, das 8h30 às 12h.
As atividades ocorrerão 
na Praça Lydia Montei-
ro (Rua de Tulio Giúlio), 

Quem está com impostos 
e taxas em débito com a 
Prefeitura de Campos do 
Jordão, tem uma boa chan-
ce para liquidar a dívida e 
aproveitar os descontos 
que a Prefeitura está ofe-
recendo através do Pro-
grama de Regularização 
Fiscal – REFIS que está 
em vigor até o dia 30 de 
Setembro de 2017.
O Programa permite que 
os devedores tenham um 
desconto de até 100% nos 
juros e multas, para paga-
mento em até três vezes. 
Com isso, os devedores 
pagarão apenas o valor 
principal e a atualização 
monetária.
O projeto faz parte de um 
pacote de medidas que 
visam aumentar a arre-
cadação e fazer frente ao 
pagamento de precatórios 
que a Prefeitura terá que 
fazer até o final de 2020. O 
programa apresentado ofe-
rece a todos os contribuin-
tes –grandes e pequenos- a 
possibilidade de ficarem 
em dia e visa aumentar a 
arrecadação própria do 
município.
Pelo modelo estabelecido, 
a Prefeitura apresenta des-
contos progressivos nos 
juros e multas para até 48 
parcelas. Quem optar por 
um parcelamento maior, 
em até 60 vezes, não con-
tará com descontos.
Só poderão ser parcelados 
os débitos contraídos até 
30 de Julho de 2017. O 
valor mínimo das parcelas 
será de R$ 60,00 para pes-
soa física e R$ 150,00 para 
empresas.
“Vivemos um momento de 
incertezas no âmbito na-
cional. Isso se reflete nos 
município e agora com um 
agravante: a determinação 
judicial para o pagamento 
de precatórios até 2020. 
Para conseguir gerir a ci-
dade, mantendo os servi-
ços e os pagamentos em 
dia, temos que aumentar 
a receita própria. Para não 

Nos próximos dias 18, 19 
e 26 de agosto, a Secre-
taria de Planejamento e 
Meio Ambiente realizará 
Oficina de Planejamento 
Participativo do Plano de 
Manejo da APA da Serra 
do Palmital e do RVS da 
Mata da Represa. O even-
to é público e conta com a 
participação de toda popu-
lação para discutir a pro-
posta de Zoneamento das 
Unidades de Conservação 
e de gestão.
A oficina acontece no dia 
18 de agosto das 9h às 

Todos os IDOSOS que 
recebem o BPC ( LOAS) 
devem estar no Cadastro 
Único, para que o benefí-
cio seja mantido. O prazo 
vai até dia 31 de dezem-
bro. lembre-se de trazer o 
CPF de toda Família!
Mais informações ligue: 
(12) 3111-1201
Faça seu cadastro e evite a 
perda do benefício

com cama elástica, tênis de 
mesa, desenhos, jogos de 
mesa (dama e dominó) e 
“aulão” de artes marciais. 
Com promoção de brin-
cadeiras e atividades físi-
cas, cada edição do “Agita 
Bairro” visita um bairro da 

penalizar quem paga em 
dia os seus tributos, sere-
mos mais duros com os 
inadimplentes e não hesi-
taremos em negativar os 
devedores, junto aos ór-
gãos de proteção ao crédi-
to, os que não pagarem ou 
não aderirem ao parcela-
mento”, afirma o prefeito 
Fred Guidoni.
Como fazer para parcelar 
o débito
O contribuinte deverá fa-
zer um requerimento e 
protocolar junto ao setor 
de Protocolo da Prefeitu-
ra, e deverá conter obriga-
toriamente cópia do RG, 
CPF e comprovante de en-
dereço do requerente, até 
o dia 30 de setembro de 
2017.
Caso o devedor tenha cré-
ditos líquidos e certos a 
receber da Prefeitura de 
Campos do Jordão, pode-
rá, quando da consolida-
ção dos seus débitos para 
os fins do Programa, re-
querer a compensação dos 
créditos, de forma a per-
manecer no REFIS apenas 
o saldo devedor que por-
ventura remanescer.
Se o contribuinte já tiver 
um outro parcelamento, 
mesmo que ainda esteja 
pagando, pode transferir 
os saldos remanescentes, 
se desejar, para as regras 
estabelecidas no novo pro-
grama.
O pagamento da primeira 
prestação deverá ser efetu-
ado na data de adesão ao 
Programa e, os pagamen-
tos em parcela única, para 
conseguirem o benefício 
de isenção de 100% deve-
rão ser efetuados até o dia 
30 de Setembro.
Nos parcelamentos, o ven-
cimento das prestações 
subsequentes à primeira 
será sempre até o décimo 
dia útil de cada mês.
Confira a tabela abaixo o 
desconto progressivo:
Para pagamentos parcela-
dos serão concedidos os 
seguintes descontos  no 

17h e nos dias 19 e 26 de 
agosto das 9h às 13h, na 
Secretaria de Cidadania e 
Assistência Social, locali-
zada na Rua Alberto Pinto 
de Faria nº290 - Jardim Ju-
lieta.
O que é um Plano de Ma-
nejo: O plano de manejo é 
o documento técnico que 
orienta a gestão e o ma-
nejo das unidades de Con-
servação (UC), define as 
normas e zonas de uso do 
território.
Área de Proteção Ambien-
tal da Serra do Palmital e 

cidade, descentralizando 
o acesso da população às 
atividades físicas, espor-
tivas, culturais e de lazer, 
estimulando a convivência 
social, saúde e a qualidade 
de vida. Traga seus filhos! 
Participe!

valor incidente de multas 
e juros:
Em até 03 (três) parcelas 
mensais, com redução de 
100% (cem por cento) do 
valor correspondente aos 
juros e multas, permane-
cendo a correção monetá-
ria, calculada até a data de 
opção;
80% (oitenta por cento) 
nos juros e multa, para 
parcelamentos de 04 a 06 
parcelas;
 70% (setenta por cento) 
nos juros e multa, para 
parcelamentos de 07 a 11 
parcelas;
 60% (sessenta por cen-
to) nos juros e multa, para 
parcelamentos de 12 a 16 
parcelas;
50% (cinquenta por cen-
to) nos juros e multa, para 
parcelamentos de 17 a 21 
parcelas;
40% (quarenta por cento) 
nos juros e multa, para 
parcelamentos de 22 a 26 
parcelas;
30% (trinta por cento) nos 
juros e multa, para parce-
lamentos de 27 a 31 parce-
las;
20% (vinte por cento) nos 
juros e multa, para parce-
lamentos de 32 a 36 parce-
las; e,
10% (dez por cento) nos 
juros e multa, para parce-
lamentos de 37 a 48 par-
celas.
Em até 60 (sessenta) par-
celas mensais, sem a 
concessão de descontos. 
Quem optar por este parce-
lamento, a primeira presta-
ção será devida no ato da 
opção, com a assinatura do 
Termo de Opção, não po-
dendo ser inferior a 10% 
(dez por cento) do valor 
consolidado.
O setor de Protocolo fica 
na Avenida Frei Orestes 
Girardi, 803. O atendi-
mento é feito das 9h às 
17h. Mais informações po-
dem ser obtidas no site da 
prefeitura www.campos-
dojordao.sp.gov.br ou pelo 
telefone 3668 5450.

Refúgio da Vida Silvestre 
da Mata de Represa
A APA Serra do Palmital 
é uma UC de Uso Susten-
tável, dotada de atributos 
naturais e culturais im-
portantes para a qualidade 
de vida e o bem-estar da 
população local. O RVS 
Mata da Represa é uma 
UC de Proteção Integral 
que abriga um importante 
fragmento florestal rema-
nescente da Mata Atlânti-
ca e uma antiga represa de 
abastecimento de água do 
município.
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FLIT confirma shows 
com artistas locais

em Taubaté

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 

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 

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.

Abrigo noturno
emergencial inicia

atividades em Pinda

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 

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 

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. 


