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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura entrega nova 
base do Samu no

aniversário de
Pindamonhangaba

Governo inaugura nova 
sede do 2º DP de

Pindamonhangaba

No dia 10 de Julho, data 
em que se comemorou o 
aniversário de 312 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa de Pindamo-
nhangaba, a Prefeitura re-
alizou a entrega oficial da 
nova base do SAMU (Ser-
viço de Atendimento Mó-
vel de Urgência), chamado 
de SAMUP, pois atenderá 
exclusivamente pacientes 
de Pindamonhangaba.
O novo modelo de SAMU 
será de forma mista com 
operações realizadas em 
conjunto pela prefeitura e 
uma empresa contratada, e 
com a regulação em parce-

O Governo do Estado de 
São Paulo entregou, na 
segunda-feira (10), a nova 
sede do 2º Distrito Poli-
cial de Pindamonhangaba, 
com a presença do gover-
nador do Estado, o secre-
tário de Segurança Pública 
e o prefeito de Pindamo-
nhangaba participaram do 
evento, além de autorida-
des federais, estaduais, re-
gionais e municipais.
O investimento do Gover-
no do Estado foi de R$ 

ria com a cidade de Gua-
ratinguetá. O serviço irá se 
chamar SAMUP (Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência de Pindamo-
nhangaba), pois atenderá 
exclusivamente pacientes 
da cidade.
Conta com três ambulân-
cias já credenciadas com o 
Ministério da Saúde, duas 
básicas e uma avançada. 
Além destas ambulâncias 
e toda a equipe de atendi-
mento que servirá apenas 
a cidade de Pindamonhan-
gaba, as operações serão 
integradas com o serviço 
de resgate do Corpo de 

6.113.975 na construção 
da nova sede, que passa 
a funcionar na Avenida 
Manuel Teixeira de Sou-
za, 701. A área havia sido 
doada pela Prefeitura de 
Pinda. Antes, a unidade 
funcionava na mesma ave-
nida, em outro número, 
em prédio alugado.
O 2º DP conta com uma 
área de 2.244m², com 63 
ambientes, salas amplas, 
banheiros, celas, em três 
pavimentos.

Bombeiros.   
Todo o serviço do SAMUP 
seguirá as exigências do 
Ministério da Saúde. A 
central de regulação feita 
em parceria com a Pre-
feitura de Guaratingue-
tá já faz parte do sistema 
do ministério. Isto pos-
sibilitará ao serviço de  
Pinda receber todos os 
benefícios de pertencer 
à rede. A nova base do 
SAMU (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia), fica na sede do Corpo 
de Bombeiros, Avenida 
São João Bosco, 965, San-
tana.

De acordo com infor-
mações do Governo do 
Estado, a arquitetura e o 
aproveitamento da água 
da chuva para reuso na 
unidade são diferenciais 
do prédio. A obra teve iní-
cio em junho de 2015 e foi 
concluída em junho deste 
ano. 
A população beneficiada 
estimada é de 162.327 ha-
bitantes. O titular da uni-
dade é o delegado Miguel 
Jacob Felipe Neto.

Supermercado Villarreal do 
Taubaté Shopping terá
comemoração especial

no Dia do Homem
Dia 15 de julho é come-
morado no Brasil o Dia do 
Homem. A data foi criada 
com o intuito de chamar a 
atenção para a conscienti-
zação da população mas-
culina sobre os cuidados 
com a saúde e o corpo, 
além de colocar em deba-
te a questão da igualdade 
entre gêneros. E para dar 
aos homens um agrado no 
seu dia, o Supermercado 
Villarreal, localizado no 
Taubaté Shopping, vai 
promover uma ação es-
pecial na sexta-feira e no 
sábado, dias 14 e 15, no 
estacionamento do centro 

de compras.
O homem que realizar aci-
ma de R$50,00 reais em 
compras das marcas par-
ticipantes - Companhia da 
Barba, Brasil Kirin (Ba-
den Baden), Jhonny Wa-
lker, Bassi Marfrig e Seara 
Gourmet - no supermerca-
do terá direito a um ticket 
que lhe proporcionará 30 
minutos em uma tenda, 
montada próxima ao esta-
belecimento, para utilizar 
os serviços da marca que 
ele adquiriu o produto. No 
espaço, haverá degustação 
de bebidas e alimentos e 
serviços rápidos de bar-

bearia e muito mais. Cada 
cliente poderá adquirir 
quantos tickets quiser, po-
rém só poderá apresentar 
um por vez.
A ação acontece na sexta-
feira (14), das 18h às 22h, 
e no sábado (15), das 11h 
às 19h. A programação 
terá ainda um show ao vivo 
com o cantor Ivan Lemos, 
de Taubaté, trazendo os 
grandes clássicos da MPB.  
Os tickets são válidos para 
os dois dias do evento e 
podem ser adquiridos du-
rante todo o horário de 
funcionamento do super-
mercado nos dias 14 e 15.

Alckmin autoriza criação do 
novo Hospital Regional de São 

José dos Campos
A construção do novo hos-
pital faz parte do modelo 
inédito de PPP (Parceria 
Público-Privada), que im-
plantará também outras 
duas unidades, sendo uma 
na capital paulista e outra 
em Sorocaba
 O governador Geraldo 
Alckmin assinou o decreto 
de criação do novo Hospi-
tal Regional de São José 
dos Campos. Com investi-
mento de R$ 200 milhões 
do Governo do Estado 
para construção da unida-
de, o hospital ampliará o 
atendimento de média e 
alta complexidade e será 
referência para os 39 mu-
nicípios da região.
 Com o decreto, publicado 
na edição desta quinta-fei-
ra, 13, do Diário Oficial, a 
Secretaria da Saúde pode-
rá dar início à convocação 
pública para escolha da 
OSS- Organização Social 
de Saúde que fará o geren-
ciamento da área assisten-
cial do equipamento.
 A unidade contará com 
178 leitos, serviço de 
diagnóstico por imagem e 

atendimento ambulatorial, 
garantindo o acesso e os 
cuidados em saúde, dentro 
da média e alta comple-
xidade em traumatologia, 
ortopedia, neurocirurgia e 
especialidades relaciona-
das para casos de urgência 
e emergência.  O hospi-
tal ficará localizado entre 
a Rua Icatu e a Avenida 
Goiânia, no bairro Parque 
Industrial, zona Sul da ci-
dade.
 O novo hospital terá um 
custeio estimado de apro-
ximadamente R$ 200 mi-
lhões para o período de 
março (previsão de inau-
guração) a dezembro do 
próximo ano. Metade do 
recurso é para o custeio 
dos profissionais da parte 
assistencial, como equipes 
médica e de enfermagem. 
O restante é usado para 
pagamento de pessoal ad-
ministrativo e de suporte e 
manutenção da unidade.
 A construção do novo 
hospital em São José dos 
Campos faz parte do mo-
delo inédito de PPP (Par-
ceria Público-Privada), 

entre a Secretaria de Esta-
do da Saúde de São Paulo 
e a empresa Construcap 
CCPS Engenharia e Co-
mércio S/A, ganhadora 
da licitação, que implan-
tará também outras duas 
unidades, sendo uma na 
capital paulista e outra 
em Sorocaba. Esta inicia-
tiva proporcionará um in-
cremento de mais de 600 
leitos e cerca de mil aten-
dimentos ambulatoriais di-
ários à rede estadual.
 Os três complexos hos-
pitalares previstos na 
PPP terão certificação de 
Qualidade Nacional e In-
ternacional e o processo 
proporcionará uma eco-
nomia de 28% no custeio 
dos serviços de apoio 
que serão oferecidos nas 
unidades após a conclu-
são das obras. Apesar da 
economia, o processo irá 
garantir a mais elevada 
qualidade nos serviços de 
sistemas de diagnósticos 
por imagem, prontuários 
eletrônico, radiologia di-
gital e rastreabilidade de 
instrumentais cirúrgicos.
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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

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem frases 
para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo nas freqüências naturais 
inaudíveis para que os humanos, mas sim em freqüências mais baixa de modo que 
os humanos os possam ouvir. Alguns cientistas acreditam que os gatos aprenderam 
que os humanos não conseguem ouvir nas freqüências naturais e por isso adap-
taram-se de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino 
animal só é ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil 
gatos cor-de-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num 
raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos lavam-
se imediatamente. Isso é um instinto que lhe diz para se limparem de modo a que 
predadores não sintam o cheiro da comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as 
garras, eles deixam um sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma subs-
tância avisando aos outros gatos que eles já lá estiveram. Essas glândulas existem 
não só nas patas, mas também na face, pescoço, ombros e cauda. Os gatos conse-
guem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura chamada região 
tapetal, composta de células especiais que provocam dupla estimulação dos cones 
e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas localizadas na coróide, 
camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região funciona 
como um espelho. Atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes, uma vez e 
quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os novamente.

Humor 

Um brasileiro entra na delegacia em pleno Sul do Brasil e dirige-se ao delegado:
- Vim me entregar. Cometi um crime e desde então não consigo mais viver em paz. 
- Mas senhor, as leis daqui são muitas severas e são cumpridas e se o senhor é mes-
mo culpado não haverá apelação, nem dor de consciências que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul da cidade.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atravessam as 
ruas e as estradas a todo momento!
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o senhor seria 
outro qualquer.
- Mas não tive a hombridade de avisar a família daquele pobre homem, sou um 
crápula.
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repúdio popular, 
passeata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, acho o senhor um 
pacifista, merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, és um benfeitor, outro 
qualquer o abandonaria para ser devorado pelos urubus ou outros animais, prova-
velmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava ele gritava: Estoy vivo! Estoy vivo! No estoy muer-
to!
- Tudo mentira, o senhor sabe que esses argentinos mentem muito! Vá em paz!

Mensagens

Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A exis-
tência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você venha 
a aceitar influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para orientar-
lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você 
cometeu algum erro não se detenha para lamentar-se, raciocine sobre o assunto e 
retifique a falha havida porque somente assim, a existência lhe converterá o erro 
em lição. É muito difícil viver bem se não aprendemos a conviver. A vida é lei 
da natureza, mas a vida pessoal é obra de cada um. Toda vez que criticamos a 
experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que 
precisamos emendar em nossas próprias experiências. Seu ideal é o caminho, tanto 
quanto seu trabalho de viver.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atingir 
sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A humanida-
de caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminharem juntos, 
andarem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não se entendem 
por quê? Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a ternura do diá-
logo. Impõem quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Con-
denam quando deveriam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. 
Nem todos os homens perceberam que a meta é a mesma e uma só é a esperança. 
A esperança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos 
homens.

Pensamentos, provérbios e citações

A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.

Aquele que sabe comandar sempre encontra que sabe obedecer.

De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.

O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.

Criatividade é tornar simples o que é complicado.

Vencer é o que importa o resto é conseqüência.

Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.

A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.

O momento é sempre adequado para fazer o certo.

O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.

Continuam os serviços
de melhorias nas escolas

de Caçapava

Poupatempo reforça
Campanha do Agasalho para 
atingir meta recorde de 300 

mil peças

Funcionários da Se-
cretaria de Educação e 
voluntários do projeto  
“Exército do Bem” estão 
restaurando e embelezan-
do as escolas municipais 
de Caçapava, com servi-
ços de pintura, troca de 
telhado, reparos elétricos, 
entre outros.
Neste mês ganharam 
nova pintura as esco-
las EMEF Edimir Via-
na de Moura, EMEI  
Olímpio Alves Dos San-

Já foram arrecadadas cer-
ca de 140 mil peças desde 
o início da campanha no 
final de maio
 Os postos do Poupatempo 
no Estado de São Paulo já 
receberam 140 mil doa-
ções para a Campanha do 
Agasalho 2017, que termi-
na no próximo dia 31. Na 
reta final, o Poupatempo 
está reforçando os pedi-
dos de doações a todos os 
colaboradores e usuários, 
para tentar alcançar o nú-
mero recorde de 300 mil 
peças doadas à campanha 
coordenada pelo Fundo 
Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo.
A campanha arrecada pe-
ças de roupas, agasalhos 
e cobertores em bom es-
tado nos 72 postos fixos 
do Poupatempo para doar 
a entidades de assistência 
social no Estado. Em vá-
rios postos, os colaborado-
res fazem oficinas de tricô 
e crochê e se mobilizam 
em campanhas internas 
em uma corrente solidária, 
que inclui rifas e reuniões 
de arrecadação de fundos 
para a campanha.
As unidades do Poupatem-
po que mais conseguiram 
doações nesta campanha, 
lançada oficialmente em 
25 de maio, foram as de 
Ribeirão Preto (17,4 mil 
peças), Campinas (15,1 

tos, EMEF Zélia De Souza 
Madureira, EMEIPI Profª 
Márcia Aparecida de Fa-
ria, EMEI Profª Hyeda de 
Mattos Spinelli, EMEIPI 
Maria José de Siqueira 
Lara, EMEIPI Padre José 
Benedito Alves Monteiro 
e EMEF Profª Maria Apa-
recida de Pinho.
Já a escola EMEF Dr Raif 
Mafuz teve toda a parte elé-
trica restaurada e na EMEF  
Prof Lindolpho Machado 
está sendo reformada a 

mil), São José do Rio Pre-
to (13,4 mil) e Itaquera 
(11,9 mil).
Para incentivar as doações, 
a agência de publicidade 
Lew’Lara\TBWA produ-
ziu para o Fundo Social 
de Solidariedade o filme 
curta-metragem de anima-
ção “Malu Moletom, uma 
história para aquecer a to-
dos”.
Os colaboradores do Pou-
patempo Mauá, que par-
ticipam este ano pela pri-
meira vez - o posto foi 
inaugurado em maio do 
ano passado - já consegui-
ram 1,4 mil peças doadas, 
com uma campanha que 
aproveita um colaborador 
identificado na unidade 
como sósia do persona-
gem ‘Gigante’, do filme 
promocional da campa-
nha. Gustavo Besana, alto 
e com barba generosa, 
trabalha na área de servi-
ços municipais e resolveu 
incorporar o personagem 
para ajudar na campanha, 
se prontificando a posar 
para fotos ao lado do car-
taz da ‘Malu Moleton’.
 “As pessoas me pergun-
tam se eu tenho uma blu-
sa de retalhos igual à do 
personagem, mas infeliz-
mente não tenho ainda, 
se tivesse eu doaria para a 
campanha”, brinca o fun-
cionário de 28 anos que já 

nova sala da orientadora 
pedagógica, com a troca 
de telhas, janelas e porta, 
também estão sendo insta-
lados painéis nas salas de 
aula.
O trabalho tem o obje-
tivo deixar os prédios 
com boa estrutura e ofe-
recer um ambiente es-
colar mais agradável  
e bonito, contribuindo, 
assim, com o processo de 
ensino-aprendizagem e 
desempenho dos alunos.

trabalhou com informáti-
ca, contabilidade e deu au-
las de violão antes de ser 
contratado em abril do ano 
passado. Ele diz que usa a 
barba há vários anos e que 
até a família acha que foi 
ele quem inspirou a cria-
ção do personagem do fil-
me.
Durante o lançamento ofi-
cial da campanha, a pre-
sidente do Fundo Social 
destacou a beleza da cam-
panha promovida todos os 
anos durante o inverno. 
“O importante é as pesso-
as doarem com amor. Po-
dem ser roupas até usadas, 
mas que sejam lavadas, 
pois quem vai receber tem 
que sentir amor. As pesso-
as que receberem as peças 
em bom estado se sentirão 
protegidas e acolhidas”, 
ressaltou Lu Alckmin. Em 
2016, mais de 9,5 milhões 
de peças foram arrecada-
das e distribuídas para 231 
municípios, além de 283 
entidades que solicitaram 
a doação.
As doações podem ser fei-
tas até o fim de julho nas 
unidades do Poupatempo, 
durante o horário de fun-
cionamento. Para localizar 
o endereço do Poupatem-
po mais próximo, basta 
acessar o portal www.pou-
patempo.sp.gov.br e ou o 
aplicativo SP Serviços.
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Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da 
Comarca de Tremembé - SP

Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12) 3672-1628 - 12120-000 Tre-
membé - SP 

E D I T A L

Existem neste Tabelionato, sito à Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12)
3672-1628 - 12120-000 - Tremembé - SP, para serem PROTESTADOS os títulos 
abaixo discriminados cujos Devedores ou Sacados, não foram encontrados. Por 
não ter sido possível localizar os responsáveis pelos referidos títulos, os intimo 
para os fins de direito, e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a presente 
intimação, os notifico do competente protesto. Conforme normas de serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, fica autorizado o pagamento do título em dinhei-
ro, quando o valor não exceder o correspondente a 50 (cinquenta) Ufesp´s, o que 
equivale a R$ 0,00. Quando se tratar de valor superior, o pagamento do título 
só poderá ser efetuado através de cheque administrativo ou visado, emitido por 
estabelecimento bancário, mas, sempre no valor correspondente apenas ao da 
obrigação, em nome e a ordem do apresentante e pagável na praça deste Tabe-
lionato, sem prejuízo das custas e emolumentos devidos, que serão pagos em 
dinheiro, no ato e em apartado. Certifico que esta relação se acha em lugar de 
acesso ao público, no horário das 11:00 às 17:00hs. horas.

O prazo para pagamento dos títulos é até o dia 14/07/2015.

Protocolo : 3 - 10/07/2017
Devedor : FONTE PEDRA NEGRA COM E DISTR
Documentos : CNPJ 02.451.406/0001-16
Espécie : DMI

Protocolo : 7 - 10/07/2017
Devedor : CLAUDIA GUEDES SABINO DE MELLO
Documentos : CPF 259.470.158-03
Espécie : DMI

Protocolo : 10 - 10/07/2017
Devedor : AUIRA ARIAK BOAINAIN
Documentos : CPF 185.684.508-73
Espécie : DMI

Protocolo : 11 - 10/07/2017
Devedor : LEOPOLDINA APARECIDA RABELO
Documentos : CPF 138.351.518-27
Espécie : DMI

Protocolo : 12 - 10/07/2017
Devedor : TIAGO DOS SANTOS
Documentos : CPF 364.050.348-10
Espécie : DMI

Protocolo : 19 - 10/07/2017
Devedor : NEUDIVANIA ALVES VIEIRA
Documentos : CPF 262.274.438-24
Espécie : DMI

Protocolo : 20 - 10/07/2017
Devedor : CAMILLA FIGUEIREDO VARGAS CAMPOS
Documentos : CPF 337.795.518-61
Espécie : DMI

Protocolo : 21 - 10/07/2017
Devedor : PRATO CHEIO COMERCIAL DE ALIMENTOS
Documentos : CNPJ 17.977.838/0001-32
Espécie : DMI

Protocolo : 29 - 10/07/2017
Devedor : NELSON BORDIN JUNIOR
Documentos : CPF 299.971.138-70
Espécie : CDA

Protocolo : 30 - 10/07/2017
Devedor : WALDIR JOSE DOS SANTOS
Documentos : CPF 098.410.238-81
Espécie : CDA

Protocolo : 33 - 10/07/2017
Devedor : S B M INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES I
Documentos : CNPJ 10.251.091/0001-91
Espécie : CDA

Tremembé, 13 de Julho de 2017.

CDHU entrega
certificados de confecção 

industrial a moradores
de conjunto
em Taubaté

Mitos e verdades: 
Saiba tudo sobre a 
limpeza correta dos 

óculos
Carreta Via Rápida ofe-
receu aos moradores dos 
residenciais Taubaté A3, 
A4 e E oficinas de corte e 
costura. No dia da forma-
tura, o Centro Terapêutico 
Madre Teresa será presen-
teado com 120 almofadas 
produzidas durante as au-
las 
Na próxima quarta-fei-
ra (19/7), às 18h30, 52 
moradores dos conjuntos 
Taubaté A3, A4 e E rece-
berão seus certificados de 
conclusão do Curso de 
Confecção Industrial da 
Carreta Via Rápida. Eles 
aprenderam técnicas de 
corte de tecidos, costura 
em máquinas retas e de 
overlock, entre outras téc-
nicas. A Carreta está esta-
cionada ao lado do con-
junto Taubaté E, dentro 
do CEMTE (Centro Edu-
cacional Municipal Tera-
pêutico Madre Teresa), na 
Estrada Municipal Fran-
cisco Alves Monteiro, no 
Parque Senhor do Bonfim. 
No dia da formatura, serão 
entregues 120 almofadas 
confeccionadas pelos alu-
nos ao Centro Terapêu-
tico. O gesto representa 
um agradecimento, pois 
cederam o espaço para 
estacionar a carreta além 
de fornecerem energia. E 
também um incentivo para 
os alunos continuarem 
praticando as lições apren-
didas com o curso de con-
fecção industrial. Foram 
disponibilizados materiais 

Especialista da Óticas Di-
niz esclarece as principais 
dúvidas em relação a hi-
gienização das lentes
De grau ou escuros, os 
óculos necessitam de cui-
dados diários para se man-
terem bem conservados.  
Isto porque, extremamente 
delicados, eles exigem não 
apenas o manuseio zelo-
so, mas, principalmente, 
a limpeza adequada que 
prolongue a vida útil do 
acessório.
Por isso, para evitar arra-
nhões nas lentes, a parte 
mais sensível dos óculos, 
algumas precauções de-
vem ser seguidas na hora 
de higienização. “O pri-
meiro passo é lavar bem as 
mãos com água corrente 
e um sabonete líquido ou 
em barra de boa qualidade, 
deixando a pele livre da 
sujeira ou produtos como 
cremes hidratantes, óleos 
ou outras substâncias que 
possam ser repassadas 
ao objeto”, explica Lean-
dro Escudeiro, gerente de 
Marketing e Produto da 
Óticas Diniz – maior rede 
de varejo óptico do Brasil.
Ainda de acordo com o Es-
cudeiro, o passo seguinte 
é lavar o acessório cuida-
dosamente com água cor-
rente, num fluxo constante 
e suave, sem esfregar. “A 
ducha da torneira mesmo 
vai remover a poeira e os 
demais resíduos, evitando 
riscos nas lentes. Por isso, 
não é recomendável o uso 
de água quente, pois o re-
vestimento de alguns mo-
delos de armações pode 
ser modificado nesse pro-
cesso devido a alta tempe-
ratura”, afirma.
Abaixo, o especialista da 
Óticas Diniz esclarece as 
principais curiosidades so-
bre a limpeza correta dos 
óculos:
1.    Não pode lavar com 
água
Mito. Deixe o álcool e a 
acetona de lado, pois são 
produtos gordurosos que 
contém substâncias quími-
cas que podem danificar as 
lentes. O melhor jeito de 
eliminar todas as impure-
zas é com água corrente, 
e de preferência gelada, e 
utilizar sabão ou sabonete 
neutros.
 2.    As mãos devem estar 
limpas
Verdade. Aliadas da água 
na hora da higienização, é 
preciso estar atento que as 

didáticos para as aulas te-
óricas (livros, apostilas). 
Os tecidos, linhas e todo o 
material técnico (tesouras, 
agulhas) utilizados para as 
aulas práticas. Além das 
25 máquinas de costura 
que se encontram dentro 
da carreta. 
Eles foram divididos em 
três turmas. No período 
da manhã, a turma teve 
18 alunos e as aulas acon-
teceram das 8h às 12h. À 
tarde, mais 19 alunos das 
13h às 17h. E à noite ou-
tros 15 alunos das 18h às 
22h. A carga horária foi de 
100 horas. Trabalham na 
iniciativa profissionais da 
CDHU e professores das 
ETECs, sob a supervisão 
do Centro Paula Souza. 
Morar Bem, Viver Melhor 
O Morar Bem, Viver Me-
lhor é a Política Habitacio-
nal do Estado de São Pau-
lo. Reúne todas as ações 
e investimentos da Secre-
taria de Estado da Habita-
ção, como infraestrutura, 
urbanização, requalifica-
ção, acessibilidade, qua-
lidade das construções e 
equipamentos, cuidados 
com o meio ambiente, ino-
vações e qualidade de vida 
para as famílias atendidas.  
Serviço Local: Centro 
Educacional Municipal 
Terapêutico Madre Teresa 
– Estrada Municipal Fran-
cisco Alves Monteiro, no 
Parque Senhor do Bonfim, 
Taubaté  Data: 19/07  Ho-
rário: 18h30

mãos estejam limpas, sem 
cremes ou óleos. O ideal é 
sempre lavá-las antes com 
um sabonete neutro e secar 
com uma toalha lisa, sem 
fiapos, ou com papel ultra-
macio.
 3.    Roupas ajudam a eli-
minar a sujeira
Mito. Os fiapos de roupas, 
seja a barra de uma cami-
seta, manga da camisa ou 
da calça, podem causar 
danos permanentes nas 
lentes dos óculos. Por isso, 
utilize sempre a flanela 
para eliminar a sujeira su-
perficial das lentes e não 
riscá-las.
  4.    Lencinho é suficiente 
para limpar os óculos
Verdade. As flanelas que 
acompanham o acessório 
no momento da compra 
são suficientes para rea-
lizar uma limpeza mais 
superficial nas lentes, 
principalmente em casos 
de marcas de dedos ou de 
pequenas sujeiras.  O len-
ço deve ser armazenado 
sempre dentro da caixinha 
para evitar que fiquei em-
poeirado rapidamente.
 5.    Não precisa higieni-
zar sempre os óculos
Mito. O objeto deve ser 
limpo diariamente, não 
apenas as lentes, mas, tam-
bém, as plaquetas (suporte 
para o nariz) e as extremi-
dades da orelha, pois a área 
do rosto acumula muita 
poeira e óleos naturais que 
a própria pele produz. Daí 
a higienização deve ser 
feita regularmente.
 Sobre a ÓTICA DINIZ
Atendimento personaliza-
do, soluções para a saúde 
visual e as melhores op-
ções em óculos de grau e 
solares são os alicerces da 
Óticas Diniz, maior rede 
de franquias de varejo 
óptico do Brasil. Sua pri-
meira loja, no centro da 
capital maranhense, foi 
fundada pelo empresário 
Arione Diniz, em junho 
de 1992. Atualmente, com 
mais de 950 unidades nas 
principais cidades do País, 
a rede preza pelo trei-
namento da equipe para 
oferecer um atendimento 
de excelência e qualidade 
que já é referência nacio-
nal. E disponibiliza o me-
lhor e mais completo mix 
de produtos das maiores 
grifes do mundo, além da 
sua marca própria DNZ 
EyeWear. www.oticasdi-
niz.com.br

Cinema é um dos destaques culturais 
da 44ª Semana de Vela de Ilhabela

Uma das atrações culturais 
mais concorridas durante 
a 44ª Semana de Vela de 
Ilhabela é a programação 
cinematográfica. Até o 
dia 31 de julho, sempre a 
partir das 10h, o cinema 
montado no Race Village 
exibirá sessões especiais – 
todas gratuitas.
A Prefeitura de Ilhabela, 
em parceria com a Paris 
Filmes, apresenta filmes 
para todos os gostos e ida-
des, como o sucesso de 
bilheteria ‘La La Land’; o 
infantil ‘Masha e o Urso’; 

a comédia ‘Meus 15 anos’; 
o drama ‘O Dia do Atenta-
do’, entre outros sucessos. 
“O cinema é uma das atra-
ções do Race Village e fica 
até o dia 31 de julho, de-
pois vamos trabalhar para 
montarmos as nossas duas 
salas de cinema, além dis-
so, estamos com o projeto 
da “Mostra de Cinema de 
Ilhabela”, declarou o pre-
feito Márcio Tenório, que 
participou da sessão inau-
gural, que exibiu o filme 
“A Cabana”.
O secretário de Desenvol-

vimento Econômico, Tra-
balho e Turismo, Ricardo 
Fazzini, disse que a par-
ceria para os novos proje-
tos são importantes para a 
cidade. “A pareceria para 
as salas e o festival de ci-
nema de Ilhabela, serão de 
extrema importância para 
a cidade, gerando empre-
gos, renda e atraindo ain-
da mais turistas para o ar-
quipélago”. Para adquirir 
ingresso e garantir lugar 
nas sessões, a organização 
orienta que os interessados 
se apresentem na recepção 

do cinema uma hora an-
tes da exibição do filme. 
A capacidade da sala é de 
57 lugares, sendo dois ex-
clusivos para portadores 
de necessidades especiais. 
Cada ingresso também dá 
direito a um saquinho de 
pipoca.
A programação completa 
dos filmes em cartaz pode 
ser obtida na página da Se-
mana de Vela no Facebook 
(www.facebook.com/svi-
lhabela) e no site da Pre-
feitura (www.ilhabela.sp.
gov.br).
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Projeto Arena na
Abernéssia traz filmes, 
música e diversão para 

turistas e população

Projeto Comunidade da 
Música abre inscrições

em Taubaté

Shows de Aniversário 
são sucesso no Parque 

da Cidade de Pinda

De 13 a 30 de julho, 
o PROJETO ARE-
NA ocupará 5.000 m²  
no  Campos de Futebol do 
bairro do Abernéssia, em 
Campos do Jordão, com 
uma programação variada 
e de qualidade que prome-
te agradar ao público de 
todas as idades.
A iniciativa e realização 
são do Instituto Base3 
de Economia Criati-
va em parceria com a  
Prefeitura Municipal e  
apoio das Secretarias Mu-
nicipais de Turismo e de 
Esporte.
A área de recreação que 

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté abre 
do dia 6 ao dia 21 de julho, 
das 8h às 12h e das 14h às 
18h, no Centro Cultural 
‘Toninho Mendes’, as ins-
crições para o Projeto Co-
munidade da Música com 
os cursos de Viola Caipira 
e Sopro Metais.
O curso de Viola Caipira é 
destinado a iniciantes, com 
idade mínima de 8 anos, e 
não é necessário possuir 
o instrumento. As turmas 
serão divididas por idade 
e as aulas, com 45 minu-
tos de duração, acontece-
rão todas as quartas-feiras, 
com turmas no período da 
manhã e da tarde.

O final de semana foi mar-
cado pelos shows come-
morativos aos 312 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa de Pindamo-
nhangaba, no Parque da 
Cidade. De sexta (7) a se-
gunda-feira (10), foram re-
alizados oito shows: Cor-
poração Musical Euterpe, 
A Tropa, Sambatuque, 
Sandamí, La Brava, Mal-
ta, Dj Yago e Caio César 
& Diego.
A centenária Corporação 
Musical Euterpe se apre-
sentou pela primeira vez 
na festa do Parque da Ci-
dade. Os músicos apresen-
taram diversos pot-pour-
ris, e um repertório pop, 
com sucessos de músicos 
como Roupa Nova, Tim 
Maia e Ari Barroso, encan-
tando a todos. Em seguida, 
a banda A Tropa agitou o 
público, que não se inti-
midou com a noite fria e 
compareceu ao Parque da 
Cidade. A Banda de Pin-
damonhangaba é forma-
da pelos músicos Kene 
Konaman, Jota P, Mateus 
da Mata, Marco Vinci, 
Marcos Guimarães e Ale-
xandre Campos, em mais 
de dez anos de estrada. A 

irá contar com uma es-
tação de games, bares 
e atividades como as  
aulas de Zumba. O acesso 
nesta área é gratuito, res-
peitando o limite de ocu-
pação do espaço. Basta le-
var um quilo de alimentos 
ou agasalho.
Uma das atrações será 
uma sala de cinema aque-
cida, com cobertura de 
cristal e vista panorâmi-
ca, com capacidade para 
400 pessoas, que exibirá  
grandes sucessos de bilhe-
teria do cinema nacional  
e internacional, com vá-
rios títulos infantis e adul-

Para o curso Sopro Metais 
é necessário que o interes-
sado possua o instrumento 
que irá praticar (trompete, 
trombone, eufônio, trom-
pa e tuba). Serão formadas 
turmas para iniciantes e 
para os que possuem pré-
vio conhecimento, com 
idade mínima de 8 anos. 
As aulas para as turmas 
iniciantes serão às segun-
das ou às terças-feiras. Já 
as aulas do nível básico 
acontecem às sextas. Os 
cursos acontecem nos pe-
ríodos da manhã e da tar-
de.
Os cursos têm início em 
31 de julho no Centro Cul-
tural ‘Toninho Mendes’. 

Tropa contagiou o públi-
co presente em um show 
cheio de energia, espiritu-
alidade e muito groove.
O evento foi realizado pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Coordenadoria de Eventos 
e apoio de todas as secre-
tarias e departamentos, 
além do Fundo Social de 
Solidariedade. A festa teve 
um grande caráter social, 
com entrada solidária tro-
cada por 1 kg de alimento 
não-perecível, praça de 
alimentação com barradas 
das entidades assistenciais 
da cidade, estacionamento 
revertido para as institui-
ções filantrópicas e feira de 
artesanato Arte Encanto, 
com doações dos artistas 
para o Fundo Social.
Público aprova a festa
O público esteve presente 
e levou sua doação de 1 
kg de alimento ao Fundo 
Social de Solidariedade. O 
evento foi um grande su-
cesso, com grande públi-
co e muita segurança, por 
meio do apoio da Polícia 
Militar, Guarda Munici-
pal, Brigadistas e seguran-
ça contratada.
A munícipe Camila Sales 

tos. Serão duas sessão 
diárias. Entre os filmes a 
serem apresentados estão 
Mulher Maravilha, A Bela 
e a Fera, A Cabana e Mi-
nha Mãe é uma Peça 2.
De segunda a quinta-fei-
ra, os ingressos do cinema 
são promocionais e cus-
tam R$ 20,00. Jordanen-
ses pagam meia, ou seja 
R$ 10,00. Os ingressos de  
quinta a domingo custam 
R$ 50,00 na bilheteria. 
Mas moradores de Cam-
pos do Jordão que apre-
sentarem comprovante de 
endereço pagam meia en-
trada, ou seja R$ 25,00.

Para a inscrição é impres-
cindível que se apresente a 
cópia do RG do aluno, có-
pia do RG do responsável 
(quando menor de idade), 
comprovante de endereço 
atualizado e, caso o aluno 
apresente idade inferior a 
13 anos, os responsáveis 
precisarão assinar uma au-
torização que será anexada 
ao comprovante do cadas-
tramento.
Mais informações, sobre 
os horários das aulas e tur-
mas  pelo telefone 3621-
6040.Endereço:
Centro Cultural ‘Toninho 
Mendes’
Praça Coronel Vitoriano, 
nº 1 – Centro

exalta o sucesso da festa. 
“Eu achei legal, a organiza-
ção está bem feita, eu vim 
por causa da Banda Malta, 
porque eu adoro eles, mas 
achei que está tudo muito 
legal”, afirmou. 
Outra cidadã que foi à fes-
ta com sua família para 
prestigiar a Banda Malta 
foi Kathleen Naiala, que 
se surpreendeu com a se-
gurança do evento. “Estou 
achando bem tranqui-
lo comparado aos outros 
anos, que sempre tinha 
brigas”, completa.  
O coordenador de even-
tos da Prefeitura, Ricar-
do Flores, faz um balanço 
positivo da festa. “Con-
seguimos num momento 
difícil do país manter as 
comemorações de aniver-
sário da cidade. Desde o 
começo do ano observa-
mos cidades cancelando  
o carnaval e festas tradi-
cionais, porém consegui-
mos em Pinda, fazer as 
festas acontecerem. Isso 
só foi possível reduzin-
do quase que pela metade 
dos investimentos, sempre 
com foco na valorização 
regional e sem economizar 
em segurança”.

em Tremembé


