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A GAzetA dos Municípios

Ala de Taubaté é
convocado para a

Seleção Brasileira de
Basquete sub 14

FAMUTRE conquista
campeonato estadual
de bandas e fanfarras

Escola Fêgo Camargo 
abre inscrições para

processo seletivo 2018

A Confederação Brasileira 
de Basquetebol convocou 
o atleta de Taubaté Kauã 
Ala de Taubaté é convo-
cado para a Seleção Bra-
sileira de Basquete sub 
14Mauad, 13 anos, a se 
apresentar para integrar a 
equipe da Seleção Brasi-
leira Sub 14.

Dessa forma, nossa queri-
da Fanfarra se torna Octa-
campeã Estadual. 
“Agradecemos ao pre-
feito Marcelo Vaqueli, 
a Secretária de Cultura 

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 16 de outubro, 
estarão abertas as inscri-
ções para o Processo Sele-
tivo da Escola Municipal 
de Artes Maestro Fêgo 
Camargo.  Estão disponí-
veis 455 vagas em cursos 
nas áreas de Artes Visuais, 
Dança, Musicalização In-
fantil, Instrumento Musi-
cal, Canto e Teatro.
As inscrições vão até o dia 
20 de outubro. O candida-
to pode se inscrever em 
apenas um curso e deve 
comparecer à secretaria da 
escola na entrada lateral 
pela Rua Portugal, nº 38, 
Jardim das Nações. O ho-
rário de atendimento é das 
8h às 11h e das 14h às 17h.
Os interessados devem 
apresentar os seguintes 
documentos no ato da ins-
crição: xerox do RG ou da 
certidão de nascimento, 
cópia de um comprovan-
te de residência atual (em 
nome do candidato maior 
de idade ou do responsá-
vel quando o mesmo for 
menor) e uma foto 3X4 re-
cente. No ato da inscrição 
o aluno optará pelo perío-
do pretendido para fazer o 
curso. Neste mesmo perí-
odo será realizado o teste, 
que acontecerá de 27 a 30 
de novembro, conforme a 
área. O candidato será in-
formado da data e horário 
no ato da inscrição.
Dentro das áreas disponi-
bilizadas existem as se-
guintes opções de cursos:
A área de Artes Visuais é 
dividida pelas modalida-
des: Experimental são 10 
vagas divididas entre os 
períodos manhã e tarde 
para o 1º ano, destinadas 
às crianças de 7 a 9 anos. 
Infantojuvenil são 8 vagas 
divididas entre os períodos 
manhã e tarde para jovens 
de 10 a 14 anos). Básico 

Bebê, como é chamado 
pelo colegas de time, irá 
representar o Brasil no 
Campeonato Sul-Ameri-
cano que acontecerá na 
Venezuela. O atleta viajou 
nesta segunda-feira, dia 16 
de outubro, a  Belo Ho-
rizonte (MG) para início 
dos treinamentos com seus 

Marcela Tupinambá, aos 
Professores Lucas Assis, 
Gabriela Guedes e Car-
los Cristiano da Silva,  
a coreógrafa Vanes-
sa Vialta, a baliza Ca-

em Artes Visuais são 36 
vagas divididas entre os 
períodos manhã, tarde e 
noite para pessoas com 
idade acima de 15 anos. 
Básico em Cerâmica são 
24 vagas divididas entre 
os períodos manhã, tarde 
e noite para pessoas com 
idade acima de 15 anos. 
O curso Técnico possui 36 
vagas, para os candidatos 
com idade acima de 15 
anos, distribuídas nos perí-
odos manhã, tarde e noite.
A Área de Dança possui: 
Básico para o Balé Clássi-
co no 1º ano são 40 vagas 
divididas entre os perío-
dos manhã e tarde desti-
nadas às crianças de 7 e 8 
anos; para 9 e 10 anos 20 
vagas no 1º ano no perío-
do da manhã e no 3º ano 
6 vagas na manhã e 2 va-
gas a tarde; para 12,13 e 
14 anos 2 vagas para o 3º 
ano no período da tarde. 
Para o 4º ano no curso de 
Balé Clássico e Sapateado 
são 6 vagas no período da 
manhã, na faixa etária aci-
ma de 10 anos. Para o 5º 
ano são 10 vagas no perío-
do da manhã, destinadas a 
pessoas acima dos 11 anos 
de idade para o curso de 
Balé Clássico, Sapateado 
e Jazz.  Já a formação de 
dança em nível Técnico 
tem 20 vagas para os aci-
ma de 15 anos, no período 
da tarde.
A área de Musicalização 
Infantil é dividida em: Mu-
sicalização I para crianças 
de 7 e 8 anos com 40 vagas 
distribuídas nos períodos 
manhã e tarde. Musicali-
zação II para 09 e 10 anos 
também com 40 vagas nos 
períodos manhã e tarde.
Na área Instrumento Mu-
sical existe o curso Básico 
para jovens a partir dos 12 
anos com vagas divididas 
por instrumentos. Viola de 

companheiros de seleção.
Kauã tem 1,88m. Apesar 
de ainda não ter completa-
do 14 anos, integra a equi-
pe de Taubaté na categoria 
sub 16. O ala é um dos 
destaques do time já que, 
além dos rebotes, tem um 
bom aproveitamento nos 
arremessos.

mila Yumi de Oliveira  
Kawakami, a toda 
equipe de pais e a  
velha guarda da Famutre.” 
finalizou Alexandre Vile-
la, maestro.

Arco período da manhã, 
1 vaga.  Violino, a tarde, 
1 vaga. Violoncelo, 6 va-
gas divididas nos perío-
dos manha, tarde e noite. 
Violão são 3 vagas de ma-
nhã, 3 vagas a tarde e 5 a 
Noite. Piano são 15 vagas 
distribuídas nos períodos 
manhã, tarde e noite. Para 
Trombone, Trompete e 
Tuba (Sopro Metais) são 
2 vagas de manhã, 2 a tar-
de e 1 a noite. Saxofone, 
Flauta Transversal, Cla-
rinete (Sopro Madeiras) 
são 3 vagas de manhã e 4 
a tarde.  O curso Técnico 
tem 20 vagas e faixa etária 
a partir dos 15 anos.
A área de Canto são ofer-
tadas no nível Básico, com 
9 vagas distribuídas nos 
períodos manhã, tarde e 
noite. Técnico, com dis-
ponibilidade de 3 vagas. 
Ambos os módulos são 
indicados para jovens a 
partir dos 16 anos que já 
apresentem maturidade do 
aparelho vocal.
Na área de Teatro são ofer-
tadas vagas para o curso 
de Iniciação, sendo Infan-
til para crianças de 7 a 10 
anos com 11 vagas de ma-
nhã e 9 a tarde. E a inicia-
ção Juvenil para faixa etá-
ria de 11 a 13 anos com 1 
vaga de manhã e 15 a tar-
de.  O nível Básico tem 21 
vagas para pessoas a partir 
dos 14 anos no período da 
tarde. O curso Técnico a 
partir dos 16 anos tem 20 
vagas.
Para todos os cursos de ní-
vel Técnico é requisito que 
o aluno esteja cursando ou 
tenha concluído o Ensino 
Médio.
Os interessados em mais 
informações devem con-
sultar o Edital comple-
to disponível em www.
taubate.sp.gov.br/fego.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

Qual a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortali-
ças é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas 
diferenças entre esses tipos de alimentos.   Verduras: A palavra verdura 
representa um termo genético para designar alimentos verdes, como fo-
lhas, entre elas: coentro, alface, couve, etc. Também fazem parte deste 
grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicória, a escarola, o espinafre, o 
repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos outros alimentos nutritivos. 
As verduras são muito utilizadas em saladas ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de ali-
mentos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o 
feijão, a ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse 
grupo são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e os legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem 
ser chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo 
familiar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente 
importantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas 
e sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. 
Estima-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Es-
tes alimentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, 
cálcio, ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são: aspargo, 
tomate, couve-flor, brócolis, etc.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele qui-
sesse fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é saber que você 
está bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presente 
para viver. Por isso, comemore este novo dia e agradeça. A partir de agora 
você retoma o contato com a magia de fazer parte da raça humana. Viva 
este evento como algo fantástico. Afinal, você também é um milagre da 
natureza. Cada manhã faz a oportunidade de sintonia com o Universo 
através de múltiplos canais de percepção. Enquanto você ainda está no 
silêncio, na intimidade dos seus pensamentos, nos devaneios do espírito 
da rotina de mais um despertar, a vida se revela. Emocione-se com os fe-
nômenos da natureza: a chuva, o vento, as nuvens, os trovões, os primei-
ros raios do Sol que estão começando a colorir o Céu e principalmente, 
emocione-se porque você faz parte desse espetáculo. Esperamos demais 
para fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de 
cada vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que 
a vida fosse curta, agimos como se estivéssemos à nossa disposição um 
estoque inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer palavras de 
perdão que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser 
expulsos, para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. 
Esperamos demais para ser generosos, deixando que demora diminua a 
alegria de dar espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nos-
sos filhos pequenos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são 
pequenos, quão depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos de-
mais para dar carinho aos nossos pais, irmãos e amigos, quem sabe quão 
logo será tarde demais. Esperamos demais para enunciar as preces que 
estão esperando para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas 
que estão esperando para serem cumpridas, para demonstrar o amor que 
talvez não seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastido-
res, quando a vida tem um papel para desempenharmos no palco. Deus 
também está esperando nós pararmos de esperar.
Esperando nós começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia 
e esta vida nos foram dados

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem sem propósito é como um navio sem rumo.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.

Biblioteca do Bosque de
Pinda promove Semana
de Incentivo à Leitura

A Biblioteca Pública Mu-
nicipal “Vereador Rômu-
lo Campos D’Arace”, no 
Bosque da Princesa, irá 
promover uma programa-
ção repleta de atividades 
em comemoração à Sema-
na Municipal de Incentivo 
à leitura, de dia 23 a 29 de 
outubro.
As bibliotecas municipais 
buscam incentivar a leitura 
da população dando aces-
so livre aos leitores e não 
leitores de todas as idades. 
“Durante essa semana, a 
biblioteca estará de portas 
abertas realizando diversas 
atividades para que as pes-
soas possam manifestar 
seu desejo na arte de ler. 
Ler é participar e conviver, 
usufruir dos livros, dos 
contos, histórias, desafios, 
memórias, lembranças... A 
viagem nos livros nos faz 
conhecer lugares, histórias 
apaixonantes e até histó-
rias que nos levam a sentir 
calafrios. Esse é o mundo 
dos livros, esse é o mundo 
das bibliotecas”, comenta 
a coordenadora da biblio-
teca, Carmen Pamplim.
Programação
Na segunda-feira (23), 
será realizada uma distri-
buição de livros do Projeto 
Andalivros com o apoio da 
FABAD. Essa distribuição 
será realizada nas ruas em 
pontos estratégicos, como 

praças e pontos de ônibus.
A Escola Municipal Profª 
Isabel do Carmo Nogueira 
irá participar, no período 
da manhã, de uma sessão 
de cinema dos “Livros que 
viraram filme”. Já a pra-
ça Monsenhor Marcondes 
irá receber a “árvore do 
saber”, com frases e rese-
nhas de livros com intuito 
de estimular a população, 
que poderá buscar o livro 
na biblioteca.
A distribuição de livros 
continua na terça-feira 
(24), que conta também 
com uma apresentação te-
atral da peça “O mágico 
de Oz” na Brinquedoteca 
Educarte, com a presença 
dos alunos da Escola Mu-
nicipal Dulce Pedrosa Ro-
meiro Guimarães.
A quarta-feira (25) terá 
uma programação mais 
extensa, com a distribui-
ção de livros e a “história 
com a vovó” na biblioteca. 
No período da manhã, a 
professora Vânya D’Ara-
ce contará a história do 
livro “Um apólogo” de 
Machado de Assis para as 
crianças da Escola Dulce 
Pedrosa. No período da 
tarde, a professora Ma-
ria Lúcia Gualda Teixeira 
contará a história “João 
e o pé de feijão” para os 
alunos do Colégio Mestre, 
em seguida a professora 

Vânya retorna para contar 
a história para os alunos da 
Escola Dulce Pedrosa. No 
período da noite, a Escola 
Julieta Reale, no Castolira, 
irá receber uma oficina de 
Trovas com o Dr. Valdez.
Na quinta-feira (26), a 
distribuição de livros con-
tinua e a Biblioteca irá 
receber uma Oficina de 
Trovas com o Dr. Valdez 
no período da noite com 
a participação dos alunos 
da EJA (Educação de Jo-
vens e Adultos) da Escola 
Municipal Manoel César 
Ribeiro.
A distribuição de livros 
do Projeto Andalivros, 
com o apoio da FABAD, 
se encerra na sexta-feira 
(27). No sábado (28), ha-
verá um estande na Praça 
Monsenhor Marcondes e 
no domingo (29) a feira de 
livros realizada todos os 
meses na biblioteca.
Dos dias 27 a 31 será re-
alizada uma distribuição 
de livros no almoxarifado 
para os funcionários da 
Prefeitura durante a entre-
ga das cestas.
Todos os eventos são gra-
tuitos e abertos ao públi-
co em geral. Em caso de 
dúvidas, basta entrar em 
contato com a Biblioteca 
Vereador Rômulo Campos 
D’Arace pelos telefones 
3643-2399 ou 3645-1701.
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Guarda Municipal
completa 10 anos e recebe 

homenagem da Câmara

Ontem (10) a Câmara Mu-
nicipal de Caçapava rea-
lizou uma sessão especial 
comemorativa aos 10 anos 
da Guarda Civil Munici-
pal. A solenidade foi rea-
lizada com base no reque-
rimento nº 846/2017, de 
autoria do vereador Glau-
co Jannuzzi .
Os integrantes da GCM 
foram homenageados e 
receberam uma creden-

cial funcional das mãos do 
Prefeito Fernando Cid Di-
niz Borges e do presidente 
da Câmara Lúcio da Pas-
telaria.
Na oportunidade, a ins-
petora Maiana Ma-
chado contou um pou-
co sobre a trajetória da 
Guarda em Caçapava,  
com imagens da GCM em 
ação, exibidas em um te-
lão. Ela também recebeu 

uma placa comemorativa 
em nome de toda organi-
zação.
Também estiveram presen-
tes o comandante da Polí-
cia Militar de Caçapava, 
capitão Franco e o  coman-
dante da GCM de Lorena,  
Celso Dinarte Rocha Ce-
sar, e os vereadores Jean 
Vaca, Jorge Treinador, 
Jaime Costa e Reinalma 
Montalvão.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 054/2017. Objeto: Regis-
tro de Preços para Prestação de Serviço de Divulgação de Anúncios com 
Carro de Som e Gravações de Vinhetas de 30 a 60 Segundos. Data da 
realização: 30/10/2017 às 10h00min - Início do credenciamento. Local da 
realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, 
Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Lici-
tações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 056/2017. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Mídia Visual. 
Data da realização: 30/10/2017 às 15h00min - Início do credenciamento. 
Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 
nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor 
de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 197, Termo nº 6662
Faço saber que pretendem se casar ADEMIR EDUARDO DOS SANTOS JU-
NIOR e THAIS ABOUD CAMPMANY, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de São Paulo - SP, nascido em 10 de agosto de 1993, de profissão 
atendente, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço 
da contraente, filho de ADEMIR EDUARDO DOS SANTOS, de 52 anos, nasci-
do na data de 18 de outubro de 1964, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 
natural de Jandaia do Sul/PR e de MARIA BATISTA NEVES DOS SANTOS, de 
64 anos, nascida na data de 11 de junho de 1953, residente e domiciliada em São 
Paulo/SP, natural de Junqueiropolis/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida 
em 27 de abril de 1989, de profissão assistente de cadastro, de estado civil sol-
teira, residente e domiciliada Rua Joaquim Tavorá, nº 423, nesta cidade, filha de 
RICARDO ESCRIBANO CAMPMANY, de 57 anos, nascido na data de 30 de 
maio de 1960, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de São Paulo/
SP e de MARIA CORRÊA ABOUD CAMPMANY, de 57 anos, nascida na data 
de 8 de fevereiro de 1960, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Pindamonhangaba/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Mecânico  de  motor  a  diesel (para pessoa com deficiencia)
Operador  de  vendas  (para pessoa com deficiencia)
office boy (para pessoa com deficiencia)
Auxiliar  de  limpeza (para pessoa com deficiência)
Auxiliar de cozinha
auxiliar de enfermagem
Auxiliar de limpeza
chefe de cozinha
Chefe  Departamento  Pessoal
controlador  de  entrada  e saida
copeiro
comprador
cozinheiro industrial
garçom
Instalador de alarmes
nutricionista
supervisor administrativo
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚMERO DO 
PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com
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Taubaté faz campanha 
para tratamento da

gagueira

Alto São Pedro e Jardim 
América recebem

campanha Xô Escorpião

Para reforçar o slogan 
“Gagueira não tem graça, 
tem tratamento”, a Prefei-
tura de Taubaté promove 
uma série de atividades 
este mês. Em 22 de outu-
bro ocorre o Dia Interna-
cional de Atenção à Ga-
gueira.
Murilo Benício, Marcos 
Frota, Malvino Salva-
dor e Nelson Gonçalves. 
Você sabe o que essas 
personalidades têm em 
comum? A gagueira.  
Todos eles tiveram que li-
dar com esse problema e 
conseguiram superá-lo. Se 
a gagueira não tem cura, 
tem sim tratamento. O que 
não tem cura é o precon-
ceito.
Em Taubaté, o Fonem 
(Núcleo Especializado em 
Fonoaudiologia e Otor-
rinolaringologia) atende, 
em média, 30 pacientes 

A campanha Xô Escor-
pião, promovida pela Pre-
feitura de Taubaté, começa 
na próxima segunda-feira, 
dia 16 de outubro, na re-
gião do Alto São Pedro e 
Jardim América. Esta é a 
oitava megaoperação des-
de o início do ano na cida-
de.
Uma panfletagem pelas 
ruas do bairro marca o 
início da operação. Agen-

com esse problema. Eles 
são acompanhados sema-
nalmente por um fonoau-
diólogo e um psicólogo. 
Toda semana chegam no-
vos casos, que são agenda-
dos para triagem e grupos 
de orientação.
A campanha desenvolvi-
da pelo Fonem tem o ob-
jetivo de conscientizar a 
população e quebrar as 
barreiras do preconcei-
to. Ainda há pouco es-
clarecimento da família 
e professores quanto ao  
assunto. Algumas atitudes 
ajudam e outras até mes-
mo agravam o problema. 
Além disso existem mui-
tas informações errôneas 
circuladas na mídia, prin-
cipalmente na internet.
Entre as atividades previs-
tas estão a realização de 
uma roda de conversa com 
pais e familiares, pacien-

tes do CAS (Controle de 
Animais Sinantrópicos) 
vão distribuir o material 
educativo e orientar mo-
radores e comerciantes 
sobre cuidados em relação 
aos escorpiões. Também 
está previsto um pente-fi-
no nos terrenos dos bair-
ros, além da limpeza de 
bocas de lobo e remoção 
de entulho. As atividades 
acontecem até o dia 27 de 

tes adultos, adolescentes 
e crianças para debater o 
tema. Esta atividade está 
prevista para ocorrer no 
dia 18 de outubro, a partir 
das 9h30 no Sítio do Pica-
pau Amarelo.
Professores de escola da 
rede municipal que te-
nham alunos com gagueira 
também irão participar de 
um encontro com especia-
listas, a ser realizado no 
Sedes no dia 24 de outu-
bro às 18h. Está prevista 
a participação de cerca de 
50 professores.
Além disto, todos muníci-
pes que tiverem queixa de 
gagueira poderão compare-
cer previamente ao Fonem  
(sem necessidade de enca-
minhamento médico), mu-
nidos do cartão SIM, para 
agendamento de triagem a 
ser realizada no dia 25 de 
outubro.

outubro.
A megaoperação de com-
bate aos escorpiões vai 
englobar 26 bairros de 
Taubaté e acontecerá men-
salmente até novembro.
A portaria municipal nº 
780, de 6 de junho de 
2016, determina a realiza-
ção de operações de com-
bate aos escorpiões envol-
vendo diversos setores da 
prefeitura.

2ª Semana de Segurança 
Alimentar é iniciada com 
palestra sobre agricultura 

familiar em Caraguá

A 2ª Semana de Segurança 
Alimentar de Caraguatatu-
ba começou nesta segun-
da-feira (16/10) com uma 
palestra sobre agricultura 
familiar, ministrada pelo 
engenheiro agrônomo da 
Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral 
(CATI) no Estado de São 
Paulo, Gilberto Figueire-
do.
Ele explicou um pouco 
sobre segurança alimen-
tar. “Isso é um conjunto 
de normas de produção e 
transporte. É uma padro-
nização, para manter a 
qualidade dos alimentos”, 
afirmou.
Além disso, Figueiredo 
ressaltou a importância da 
agricultura familiar para 

Caraguatatuba. “Nosso 
município não é só sinô-
nimo de praia. As famílias 
têm muita força dentro da 
agricultura e estão cada 
vez mais fortalecidos, 
principalmente com as 
diversas parcerias com a 
Prefeitura”, falou o enge-
nheiro.
O prefeito de Caragua-
tatuba, Aguilar Jr, falou 
durante a abertura do 
evento sobre as conquis-
tas recentes do município 
em relação a doações de  
alimentos. “Em um mês 
desde a inauguração do 
Banco Municipal de Ali-
mentos, nós arrecadamos 
quatro toneladas de ali-
mentos, que foram rea-
proveitados e doados para 

instituições sociais da ci-
dade. Essa é a nossa res-
ponsabilidade. E vamos 
continuar esse trabalho”, 
disse o prefeito.
Para o secretário de Desen-
volvimento Social, Jonas 
Fontes, é importante todo 
o apoio dados pelas outras 
secretarias e pelos servi-
dores públicos. “Durante o 
evento temos várias ativi-
dades em conjunto com as 
secretarias. Além disso, os 
nossos trabalhadores estão 
se esforçando ao máximo  
para realizar um bom aten-
dimento. Então o Banco 
de alimentos tem a possi-
bilidade de crescer ainda 
mais, pois o prefeito tam-
bém nos ajuda muito”, 
afirmou.

Fundo Social abre nova 
turma para curso de

camareira e inscrições 
podem ser feitas

nesta semana

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba 
abriu nova turma para o 
curso rápido de camareira.
As inscrições poderão ser 
feitas somente nesta terça-
feira (17/10), na sede do 
Fundo Social (Rua Jorge 
Burihan, 10, bairro Jardim 
Jaqueira) no período entre 
9h e 16h. Os interessados 
devem comparecer ao lo-
cal munidos de RG e com-
provante de residência.
Inicialmente foram ofere-
cidas 16 vagas para o cur-
so de camareira, 16 para 

bartender e 16 para gar-
çom, totalizando 48 vagas 
para os três cursos, cujas 
aulas foram iniciadas nes-
ta segunda-feira (16/10).
“O curso de camareira foi 
o mais procurado no perí-
odo de inscrições, inclusi-
ve com fila de espera. Por 
isso, decidimos pela aber-
tura de mais uma turma 
com 15 vagas”, explicou a 
presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, Sa-
mara Fraschetti Bastos de 
Aguilar.
As aulas são realizadas por 

meio de uma parceria com 
o Sinthoresp (Sindicato 
dos Hotéis, Apart Hotéis, 
Motéis, Flats, Restauran-
tes, Bares, Lanchonetes e 
Similares de São Paulo e 
Região) visando a qualifi-
cação para preenchimento 
de vagas de emprego que 
surgem no período da alta 
temporada.
O curso para a nova turma 
de camareira será iniciada 
já na quarta-feira (18/10), 
a partir das 9h, na sede 
do Sinthoresp que fica no 
bairro do Porto Novo.


