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A GAzetA dos Municípios

Concurso de Presépios 
em Taubaté tem inscrições 
abertas até 26 de dezembro

Cras Sabará/Mourisco 
promove oficinas

temáticas em Taubaté

Semelp realiza intercâmbio 
adulto e festival infantil de 

natação em Pinda

Taubaté busca
prevenção ao câncer

de próstata

A Prefeitura de Taubaté 
está com inscrições aber-
tas para o 27º Concurso de 
Presépios. Os interessados 
podem se inscrever até o 
dia 26 de dezembro.
Os candidatos devem pre-
encher uma ficha na Secre-
taria de Turismo e Cultura, 
que fica no Centro Cultural 
Antônio Mendes da Silva 
(Toninho Mendes), levar 
uma uma foto 13X 18 do 
presépio, cópia do RG, do 
CPF e do comprovante de 
residência.
Podem participar do con-
curso apenas moradores 

O Cras (Centro de Re-
ferência em Assistência 
Social) Sabará/Mourisco 
abordou esta semana, em 
sua série de oficinas te-
máticas mensais, o tema 
“Idoso e sua Família”.
O encontro deste mês foi 
realizado na última quin-
ta, dia 17 de novembro, 

A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (Semelp) 
realiza, neste e no próximo 
final de semana, o Festival 
de Natação Infantil, com 
seus alunos. Dia 18, será 
na piscina do Araretama; 
dia 19 será no “João do 
Pulo”; dia 25, no Cidade 
Nova; e encerrando, dia 
26, no CE Zito, em Morei-
ra César.
O Festival de Natação é 
o principal evento para 
os alunos da escolinha de 
Esportes, tem como obje-
tivo incentivar a prática 
da modalidade, integrar os 
alunos, pais e professores, 
além de proporcionar aos 
alunos apresentarem um 
pouco do conhecimento 
adquirido na modalidade 

Unidades de saúde de 
Taubaté realizam entre os 
dias 20 e 30 de novem-
bro ações de sensibili-
zação dos pacientes do 
sexo masculino quanto à 
importância da prevenção 
e diagnóstico precoce do 
câncer de próstata.
Durante o mesmo perí-
odo, homens e mulheres 
também passarão por uma 
triagem para a detecção de 
novos casos de diabetes.
Dentro das estratégias 
específicas do Novem-
bro Azul, acontecem nos 
Pamos (Posto de Atendi-
mento Médico e Odonto-
lógico) e unidades de ESF 

de Taubaté. O Centro Cul-
tural fica na Praça Coronel 
Vitoriano, nº 01, Centro. O 
funcionamento é de segun-
da a sexta-feira, das 08h às 
12h e das 14h às 18h.
A organização fará um 
agendamento de horário 
para que os inscritos re-
cebam a visita do grupo 
de Adoração de Presépios 
e Folia de Reis durante o 
mês de janeiro de 2018. 
Os integrantes do grupo, 
juntamente com a comis-
são organizadora, farão a 
escolha dos cinco melho-
res presépios.

e contou com a presença 
de 65 pessoas. A unida-
de atende 5.000 cadas-
trados, 580 são idosos.  
A oficina temática foi con-
duzida pela orientadora 
social Rosa Moreira.
A proposta destes encon-
tros, iniciados em setem-
bro, é usar a informação 

de natação durante o ano.
O Festival acontecerá em 
todos os locais no perío-
do da manhã, a partir das 
8h30, com provas de 14 
metros e 25 metros, ela-
boradas para cada nível 
de aprendizado para que 
todos alunos participem, 
além das provas dos na-
dos Crawl, Costas, Peito e 
Borboleta. O importante é 
a participação e não a com-
petição, todos os alunos 
receberão uma medalha de 
participação do evento.
Atualmente, a modalidade 
de natação infantil atende 
1.500 alunos na faixa etá-
ria de 7 a 17 anos e conta 
com 25 profissionais tra-
balhando nas piscinas.
Intercâmbio Adulto

(Estratégia de Saúde da 
Família) palestras educa-
tivas para a sensibilização 
do público masculino em 
aderir às consultas e aos 
programas de saúde dispo-
níveis na rede. O Inca (Ins-
tituto Nacional do Câncer) 
estima 61.200 novos casos 
de câncer de próstata em 
2016/2017 no Brasil. Em 
2016, no Estado de São 
Paulo, foram estimados 
cerca de 12.730 novos ca-
sos de câncer de próstata.
O câncer de próstata tem 
se mostrado com aumento 
acentuado na população 
acima de 60 anos,  com 
grande taxa de mortalida-

Os jurados avaliarão ilu-
minação, figuras básicas, 
beleza e organização. Os 
escolhidos serão premia-
dos com troféus e cer-
tificados no Encontro 
de Folias, que será dia 
4 de fevereiro de 2018,  
domingo, às 9h, no Centro 
Cultural. O evento contará 
com a apresentação dos 
grupos de Folia de Reis e 
um café de confraterniza-
ção.
O edital está disponível no 
site www.taubate.sp.gov.
br. Mais informações pelo 
telefone (12) 3621-6040.

como ferramenta para a 
prevenção da situação de 
vulnerabilidade.
O Cras Sabará/Mouris-
co fica na Rua Vicen-
te Santoro, 211, Parque 
Sabará.  O horário de  
atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
17h.

No domingo (12), o Cen-
tro Esportivo João Carlos 
de Oliveira “João do Pulo” 
recebeu o “Intercambio de 
Natação Adulto “, evento 
que tem como principal 
objetivo a integração dos 
alunos e professores. 
Participaram cerca de 200 
alunos dos quatro centros 
esportivos: Araretama, Ci-
dade Nova, João do Pulo e 
Zito, em Moreira César.
Atualmente, a Semelp - 
Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - conta 
com 40 turmas de natação 
para adultos, distribuídos 
nos períodos manhã, tarde 
e noite, nos quatro Cen-
tros Esportivos, com aulas 
para níveis de iniciação até 
aperfeiçoamento.

de nesta faixa etária. Em 
Taubaté, por exemplo, 
foram registrados no ano 
passado 19 mortes por 
câncer de próstata. Até 
outubro de 2017 já são 26 
mortes confirmadas.
Diabetes
Aproveitando o momen-
to da campanha, também 
será feita a triagem de no-
vos casos de diabetes atra-
vés do teste de glicemia 
capilar. Estima- se que a 
prevalência de diabetes 
média na população bra-
sileira, acima de 18 anos, 
seja de 6,9%. Em Taubaté 
seriam previstos cerca de 
16.870 novos casos.
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Atletas de Pindamonhangaba 
participam dos 81º Jogos

Abertos do Interior

Pindamonhangaba está 
enviando uma delegação 
de cerca de 100 pessoas 
para representarem a cida-
de nos 81º Jogos Abertos 
do Interior, que tiveram 
início na quinta-feira (16) 
e seguem até o dia 25 de 
novembro, no Consórcio 
Grande ABC. A abertura 
oficial com o desfile das 
delegações será realizada 
nesta sexta-feira (17), às 
10 horas, em São Bernar-
do do Campo.
As competições serão rea-
lizadas também em Santo 
André, São Caetano, Ri-
beirão Pires, Rio Grande 
da Serra e Mauá, divididas 
por modalidades. Os atle-
tas da Semelp representa-
rão Pindamonhangaba nas 
modalidades: Atletismo 
Masculino e Feminino, 
Atletismo PCD Mascu-
lino, Futebol Masculino, 
Ginástica Artística Mascu-
lina e Feminina, Ginástica 
Rítmica, Natação Mascu-
lina e Feminina e Natação 
PCD Masculina.
As primeiras competições 
serão de Ginástica Artís-
tica Masculina e Futebol 
Masculino, que joga já 

nesta sexta-feira (17) con-
tra Americana.
Para o secretário de Es-
portes de Pindamonhan-
gaba, Everton Chinaqui, a 
participação dos atletas da 
cidade na competição é de 
grande importância. “ Os 
Jogos Abertos do Interior 
são considerados a maior 
competição poliesportiva 
do Estado e, para nós, que 
estamos retomando neste 
ano os esportes competiti-
vos em nossa cidade, essa 
participação é uma vitória. 
Estamos indo com grande 
esforço, mas muito mo-
tivados pois sabemos da 
importância que é para os 
nossos atletas levarem o 
nome de Pindamonhanga-
ba para esta competição”, 
garantiu.
Jogos Abertos: Os Jogos 
Abertos do Interior foram 
criados em 1936 e surgi-
ram com o nome de Cam-
peonato Aberto do Interior. 
Este ano, participam cerca 
de 12 mil atletas de quase 
200 cidades paulistas. Os 
atletas ficarão alojados em 
escolas públicas estaduais 
e municipais da região. 
O evento terá o apoio do 

Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC.
Os Jogos Abertos são co-
nhecidos por revelar atle-
tas de ponta como Hugo 
Hoyama (Tênis de Mesa – 
São Bernardo do Campo), 
Fabiana Murer (Vara – São 
Caetano do Sul), Edinanci 
Silva (Judô – São Caeta-
no do Sul) e André Heller 
(Vôlei – Suzano).
Até esta 81ª edição, so-
mente nove cidades con-
quistaram o título. A maior 
campeã é Santos, com 26 
títulos; seguida de São 
Caetano do Sul, com 16; 
e Santo André, com 12. E 
a cidade que mais vezes 
conquistou o segundo lu-
gar foi Campinas, com 18 
vice-campeonatos. Santos 
também é a cidade que 
mais vezes sediou os Jo-
gos Abertos do Interior, 
com oito edições, seguida 
de Ribeirão Preto, com 
cinco.
Todas as informações dos 
Jogos Abertos do Interior 
2017, como programação 
de jogos e resultados, po-
dem ser encontrados no 
site oficial www.jogos-
grandeabc.com.br .

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 22/2017,para Registro de Preços 
nº18/2017, Processo nº39/2017, para Contratação de Empresa para possível For-
necimento de Combustíveis para Veículos e Máquinas. Abertura da Sessão Pública 
dia 05/12/2017 às 13:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, 
mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 04/12/2017, na Av. XV 
de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital 
estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA 
LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Termo de Retificação de Publicação de Extrato de Atas de Registro de Pre-
ços - Na publicação à página de nº 235 do Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, do dia 11/11/2017, da Ata de Registro de Preços Nº 104/2017 
à 114/2017, com referência a vigência, onde se lê: 15/09/17 a 15/09/18; 
leia-se: 19/09/17 a 19/09/18. Publique-se. Potim, 21 de novembro de 2017. 
Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P. M. de Potim torna pública a abertura de licita-
ção na modalidade Pregão N° 046/2017. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de locação de programas de informática (sof-
twares): 01 - Sistema Contábil, Financeiro e Orçamentário; 02 - Sistema de 
Compras e Licitações; 03 - Sistema de Administração de Pessoal e Folha 
de Pagamento; 04 - Holerite web; 05 - Sistema de controle de freqüência 
- Ponto eletrônico; 06 - Sistema de Administração Tributaria; 07 - Sistema 
de Serviços WEB;  08 - Sistema de Nota Fiscal Eletrônica; 09 - Sistema de 
Saneamento; 10 - Sistema de Almoxarifado; 11 - Sistema de Controle de 
Frota; 12 - Sistema de Controle Patrimonial; 13 - Sistema de Gerenciamen-
to da Educação; 14 - Sistema de Gerenciamento do Social; 15 - Sistema 
de Protocolo; 16 - Portal da Transparência. Data da realização: 05/12/2017 
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 Licitações ou retirado gratui-
tamente no site: www.potim.sp.gov.br.
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 071/2017. Objeto: Registro 
de Preços para aquisição futura e parcelada de Cestas Básicas. Data da 
realização: 04/12/2017 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.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°066/2017 – No dia 21 de 
novembro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudi-
cação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº066/2017, referente 
aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aqui-
sição Futura e Parcelada de Conjuntos Escolares, à empresa: ARTEMÓ-
VEIS SOLUÇÕES E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA ME, com valor total de 
R$930.600,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°067/2017 – No dia 21 de 
novembro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudica-
ção proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº067/2017, referente aos 
itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição 
Futura e Parcelada de Equipamentos de Informática, às empresas: ENTEK 
EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA EPP, com valor total de R$100.785,00; 
GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, 
com valor total de R$1.124.700,00; LETTECH INDÚSTRIA E COMER-
CIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, com valor total de 
R$1.025.000,00; MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATI-
CA EIRELI ME, com valor total de R$64.740,00; MIKROMIX SISTEMAS 
COPIATIVOS LTDA EPP, com valor total de R$47.850,00; ZUMGIRAM PH 
COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EPP com valor total 
de R$52.190,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 070/2017. Objeto: Registro 
de Preços para aquisição futura e parcelada de Pneus. Data da realização: 
06/12/2017 às 10h00min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°060/2017 – No dia 21 de 
novembro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudi-
cação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº060/2017, referente 
aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aqui-
sição Futura e Parcelada de Eletrodomésticos, às empresas: ELIO DA SIL-
VA PIÃO ME, com valor total de R$42.058,00; ENTEK EQUIPAMENTOS 
TAUBATE LTDA EPP, com valor total de R$70.200,00; FERRINI COMER-
CIO E CONSULTORIA LTDA ME, com valor total de R$192.335,00. Fica a 
empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.

Prefeitura lança
“Acelera Taubaté”

A Prefeitura de Taubaté 
promoveu na manhã desta 
sexta-feira, dia 17 de no-
vembro, o lançamento do 
programa Acelera Tauba-
té, que prevê um conjunto 
de obras voltadas a setores 
como mobilidade urbana e 
meio ambiente, totalizan-
do cerca de R$ 427 mi-
lhões.
A apresentação do pro-

grama foi feita para par-
lamentares da região, re-
presentantes de entidades 
e lideranças comunitárias.
Estão previstos o desen-
volvimento de novos sis-
temas viários, duplicação 
e alargamento de estradas, 
construção de viadutos, 
obras de pavimentação, 
infraestrutura e contenção 
de enchentes, além da ma-

nutenção de áreas verdes 
e criação de parques li-
neares. A recuperação da 
malha viária municipal, 
por exemplo, vai envolver 
141 quilômetros de ruas e 
avenidas.
O detalhamento das prin-
cipais intervenções está 
disponível na internet pelo 
sitewww.acelera.taubate.
sp.gov.br/.
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Dia Nacional de Combate 
ao Câncer Infantil

Instituído em 2008, o Dia 
Nacional de Combate ao 
Câncer Infantil é celebra-
do em 23 de novembro, 
quando são realizadas 
campanhas de conscienti-
zação sobre a doença que 
mais causa morte entre 
crianças e adolescentes de 
1 a 19 anos. A leucemia é 
o tipo mais comum nessa 
faixa etária, corresponden-
do a 30% de todos os tipos 
de câncer infantil.
Entre as leucemias – cân-
cer da medula óssea e do 
sangue –, a linfoide aguda 
está em primeiro lugar de 
ocorrência. Esse tipo de 
câncer progride rapida-
mente e precisa ser tratado 
assim que for diagnosti-
cado. Não existem sinais 
específicos para sua iden-
tificação, o que chama a 
atenção é a persistência de 
sinais e sintomas comuns 
a outras doenças, tais 
como febre, dor abdomi-
nal, aumento de gânglios, 
que não melhoram com o 
tratamento habitual e que 
devem ser levados em 
consideração.
Em adultos, condições ex-
ternas têm papel no desen-
volvimento do câncer, tais 
como fatores ambientais 
ou hábitos como o taba-
gismo, que pode provocar 
tumor no pulmão, e a ex-
posição excessiva ao sol, 
que aumenta as chances de 
câncer de pele. Na criança, 
menos sujeita a estas fon-
tes de risco, as causas ex-
ternas não têm relevância.

“Cerca de 10% das causas 
do câncer infantil estão 
relacionadas a síndromes 
constitucionais. Crianças 
que têm alguma síndro-
me, como Down ou neu-
rofibromatose, possuem 
um fator de risco maior 
para o desenvolvimento 
do câncer. As alterações 
somáticas adquiridas são 
responsáveis pelos demais 
90%, sem relação com 
fatores de risco pré-deter-
minados”, aponta Ethel 
Fernandes Gorender, pre-
sidente do Departamento 
Científico de Oncologia da 
Sociedade de Pediatria de 
São Paulo (SPSP).
Apesar da pouca idade e 
da capacidade de discerni-
mento e julgamento crítico 
ainda em formação, a con-
dição de saúde da criança 
não deve ser escondida 
dela. É preciso que saiba 
de sua doença para que 
não descubra a real con-
dição por meio do conví-
vio com outras pessoas no 
tratamento e pelas dificul-
dades que podem vir a ser 
enfrentadas. O tratamento 
necessário – quimiotera-
pia, radioterapia ou proce-
dimento cirúrgico –, deve 
ser explicado ao jovem 
paciente como formas de 
lidar e curar o câncer.
Frente à suspeita do diag-
nóstico, a criança deve ser 
encaminhada ao oncolo-
gista, que direcionará o 
caso ao melhor tratamento 
em função do tipo de cân-
cer. Os cuidados nessa fase 

dependerão dos procedi-
mentos a serem adotados. 
Quando há quimioterapia, 
devem ser tomados cui-
dados específicos como a 
atenção a picos de febre e 
evitar que o paciente tenha 
alguma doença infecciosa 
transmissível como, por 
exemplo, catapora. Apesar 
dessas precauções, não há 
nada que impeça que se te-
nha uma vida normal, fre-
quentando a escola e man-
tendo seus hábitos.
Cerca de 70% das crian-
ças e adolescentes que de-
senvolvem o câncer ficam 
curados. “Atualmente, as 
leucemias, em geral, têm 
chance de cura em torno 
de 70% a 80%, dependen-
do do risco. Alguns tumo-
res como, por exemplo, o 
renal e o linfoma de Hod-
gkin têm chances acima de 
90%. No entanto, alguns 
tumores, como o câncer 
do sistema nervoso central 
, têm ainda índices de cura 
menores.” informa a espe-
cialista.
Para Ethel Gorender, o Dia 
Nacional de Combate ao 
Câncer Infantil é de gran-
de relevância para mudar 
a perspectiva de visão da 
população em relação à 
doença. “É preciso cha-
mar a atenção da socieda-
de para uma doença que é 
rara, mas que existe. Mui-
tas pessoas veem o cân-
cer como um diagnóstico 
de morte. Pelo contrário, 
ele é tratável e é curável”, 
afirma.

Prefeitura lança
“Acelera
Taubaté”

A Prefeitura de Taubaté 
promoveu na manhã desta 
sexta-feira, dia 17 de no-
vembro, o lançamento do 
programa Acelera Tauba-
té, que prevê um conjunto 
de obras voltadas a setores 
como mobilidade urbana e 
meio ambiente, totalizan-
do cerca de R$ 427 mi-
lhões.
A apresentação do pro-
grama foi feita para par-
lamentares da região, re-
presentantes de entidades 
e lideranças comunitárias.
Estão previstos o desen-
volvimento de novos sis-

temas viários, duplicação 
e alargamento de estradas, 
construção de viadutos, 
obras de pavimentação, 
infraestrutura e contenção 
de enchentes, além da ma-
nutenção de áreas verdes 
e criação de parques li-
neares. A recuperação da 
malha viária municipal, 
por exemplo, vai envolver 
141 quilômetros de ruas e 
avenidas.
O detalhamento das prin-
cipais intervenções está 
disponível na internet pelo 
sitewww.acelera.taubate.
sp.gov.br/.
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Miscelânea
Curiosidades

Por que se atira arroz aos noivos?

O habitual lançar arroz aos noivos é uma dessas práticas 
que por mais anos que passem não deixa de fazer parte 
dessa tradição cerimonial. Este ritual contém uma série 
de simbologia, significados e tradições. Essa tradição tem 
mais de quatro mil anos e provém da China Antiga, onde 
o arroz é símbolo de prosperidade, felicidade e abundân-
cia. Nessa altura acredita-se que o arroz atrai a felicidade, 
a sorte, a longevidade e a fertilidade. Prometendo assim 
a reprodução de gerações vindouras. Foi então, com base 
nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez 
mais expressão, percorreu várias gerações até chegar 
aos dias de hoje. Atualmente, depois dos noivos darem 
provas de amor eterno, no tão sonhado sim, os convida-
dos juntam-se à entrada da Igreja para desejarem votos 
de felicidades e prosperidade. Apesar de este ritual ser 
uma prática comum em alguns locais é necessário ter uma 
autorização da Igreja para que tal acontecimento, já que 
o arroz é extremamente escorregadio e pode dar caso de 
acidente entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser 
acomodados com a extremidade mais fina para baixo. A 
clara envolve a gema mantendo-a centralizada no interior 
do ovo. Com o passar do tempo, a densidade da clara di-
minui porque a albumina, uma proteína presente em sua 
composição, reage com o ar externo que passa pelos po-
ros existentes na casca e isso faz com que a gema flutue e 
começa a se deteriorar caso entre em contato com a casca 
do ovo. Se a parte mais estreita estiver voltada para bai-
xo a gema flutua e antes de chegar na casca baterá numa 
câmara de ar localizada na mais longa. O ar entra pelos 
poros com bactérias, levedura e fungos que fazem com 
que essa câmara se degenere rapidamente, se a clara e a 
gema repousarem nela.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao 
proprietário, um velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia 
de plantação de maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai pra-
quelas bandas porque...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal 
comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e 
diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e 
entrar em qualquer propriedade. Eu não preciso pedir ou 
responder a nenhuma pergunta. Ficou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para 
os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e 
vê o oficial do governo federal correndo em direção dele, 
para salvar a sua própria vida, sendo perseguido pelo tou-
ro Diamante, o maior touro das redondezas. A cada paço 
que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendei-
ro, o oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. 
Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo 
necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras eta-
pas que precisamos viver. Feche a porta, mude o disco, 
limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar 
votos de esperança de si mesmo. É dar-se uma nova opor-
tunidade de construir uma nova história melhor. Libertar-
se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo 
consigo mesmo. Não se preocupe tanto com coisas sem 
importância. Sinta-se livre, sem perder o rumo. Se ne-
cessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando for 
demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se 
guiar por teus sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare 
de caminhar em círculos. Prefira ser e não parecer. Deixe 
de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se prender 
a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da 
ilusão. Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. 
Que a luz te guie, porém, não se encandeie, seja realista, 
não desanime, se acha que perdeu o elevador, pois sempre 
haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final fe-
liz.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver 
a alma.
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Projeto Cinema 
no Centro Cultural 

traz sessões
gratuitas em 

Taubaté

Nas quartas-feiras de no-
vembro, às 19h30, a Secre-
taria de Turismo e Cultura 
de Taubaté, em parceria 
com o Sesc, oferece ao 
público uma programação 
diversificada de filmes que 
estão fora do circuito co-
mercial.
As exibições aconte-
cem na Sala Mazzaro-
pi do Centro Cultural  

Toninho Mendes. A en-
trada é gratuita e o Centro 
cultural fica na Praça Co-
ronel Vitoriano, nº 1, Cen-
tro.  Confira as próximas 
exibições:
Dia: 22/11 – O Abraço 
da Serpente (2015, Ciro 
Guerra)
Dia: 29/11 – O Segredo 
das Águas (2014, Naomi 
Kawase)

Prefeitura de 
Caraguá

entrega Praça 
da Bíblia

totalmente
revitalizada

A Prefeitura de Caraguata-
tuba entrega oficialmente 
na próxima quarta-feira 
(22/11), às 18h, a reforma 
e revitalização da tradicio-
nal Praça da Bíblia, loca-
lizada na região central da 
cidade. O espaço ganhou 
novo piso, bancos, bolsão 
para entrada de ônibus, 
arborização e paisagismo, 
novo passeio, lixeiras em 
aço inox, revestimentos 
dos pilares, bem como 
bloquetes intertravados no 
estacionamento de veícu-
los. Além disso, a estru-
tura monumental foi toda 
restaurada e o acesso ao 
púlpito recebeu um per-
gaminho com passagens 
bíblicas.
A praça ganhou também 
um monumento em ho-
menagem às vítimas da 
catástrofe de 1967, obra 
realizada pelo artista Júlio 
Carpinteiro.

Toda reforma e revitaliza-
ção teve um investimento 
na ordem de R$ 145 mil, 
com recursos próprios.
História
A Praça da Bíblia foi inau-
gurada em 20 de abril de 
1988, durante o 131º ani-
versário da cidade. O mo-
numento à Bíblia é uma 
concepção do arquiteto 
De Carlo, que na época 
atendia na Divisão de En-
genharia e Urbanismo da 
prefeitura.
O simbolismo de sua 
criação consiste pelo cír-
culo central que repre-
senta o mundo; os arcos 
que se unem ao centro 
significam a Trinda-
de de Deus: Pai, Filho e  
Espírito Santo. Dessa 
união ao centro surge uma 
Luz que ilumina a Bíblia, a 
palavra de Deus e, o Sagra-
do Livro, na época foi feito 
de mármore.
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Árvore dos
Sonhos já está 
no Pátio Pinda

Black Week no Taubaté
Shopping terá

descontos de até 70%

Na campanha “Natal Soli-
dário” os clientes do centro 
de compras têm a chance 
de presentar uma criança 
em situação de vulnerabi-
lidade social com um kit 
de Natal
Pelo quarto ano consecuti-
vo, o Shopping Pátio Pin-
da recebe uma das unida-
des da Árvore dos Sonhos, 
iniciativa que acontece por 
meio da campanha “Na-
tal Solidário” organizada 
pela FUNVIC (Fundação 
Universitária Vida Cristã), 
este ano em parceria com 
o Fundo Social de Solida-
riedade, da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, o Clu-
be Paineiras, e o projeto 
Gestão 10, da Associação 
Atlética Ferroviária. 
No período da campanha, 
os clientes do shopping 
podem retirar voluntaria-
mente os dados de uma 
criança (de 0 a 12 anos), 
que são atendidas pela 
APAE e dos projetos Ge-

A conhecida promoção 
anual terá duração de uma 
semana no centro de com-
pras A “Black Friday”, 
famosa promoção que 
tem origem nos Estados 
Unidos e se transformou 
em data esperada também 
no Brasil, tem conquista-
do cada vez mais adeptos 
desde 2011, quando a pro-
moção chegou no País. De 
acordo com uma pesquisa 
do site comparador de pre-
ços e produtos Zoom, 52% 
dos consumidores brasi-
leiros pretendem gastar na 
faixa de R$ 1 mil na Bla-
ck Friday neste ano, o que 
mostra um aumento de 
2% quando comparado ao 
mesmo período de 2016. 
O Taubaté Shopping vai 
aderir à promoção propor-
cionando aos clientes uma 

ração Futuro e Nação 
Despertai. O balcão com 
os nomes está localizado 
próximo às Lojas Ameri-
canas. Com os dados da 
criança em mãos, a pessoa 
deve realizar a entrega de 
um kit no mesmo local, 
contendo uma peça de 
roupa, um par de calçados, 
um brinquedo e uma cai-
xa de chocolates e ou uma 
cesta básica. A entrega dos 
kits precisa ser realizada 
até o dia 10 de dezembro.
Segundo os organizado-
res da ação, o objetivo é 
estimular atitudes de so-
lidariedade, de respeito e 
amor ao próximo, a acei-
tação das diferenças e o 
fortalecimento dos víncu-
los de afetividade e a au-
to-estima. As crianças e os 
adolescentes participantes 
da ação estão cadastrados 
e integram projetos sociais 
da cidade de Pindamo-
nhangaba e de outras cida-
des da região.

semana para aproveitar os 
descontos.
 A promoção começa 
nesta segunda (20) e se 
estende até o domin-
go (26), contando com a  
participação de mais de 
70 empreendimentos, en-
tre lojas e quiosques do 
centro de compras, que 
estarão com descontos 
de até 70%. Os alvos de 
compras dos consumido-
res, em sua maioria, são 
perfumaria, vestuário,  
smartphones, TVs, eletro-
domésticos e notebooks, 
entre outros itens. 
 Durante os sete dias, o sho-
pping espera um aumento 
de 39% em seu fluxo de  
pessoas e de 33% no volu-
me de vendas, em relação 
ao mesmo período do ano 
passado.

Café dos Associados ACIT acontece na nesta quarta-feira
O tradicional Café dos Associa-
dos da Associação Comercial e 
Industrial de Taubaté (ACIT), 
evento esperado pelos empre-
sários para troca de informa-
ções e networking, acontece no 
próximo dia 22 de novembro, 
quarta-feira, a partir das 8h30 no 
auditório da instituição. Os pa-
lestrantes convidados para essa 
edição são Carina Whately e Vi-
tor Chinaglia, que trazem um as-
sunto pertinente e importante ao 
cenário atual, abordando o tema 
“Os Pilares da Alta Performan-

ce”. Em um ambiente de negó-
cios cada vez mais competitivo 
e imprevisível, marcas que dese-
jam dialogar e conquistar espaço 
nos corações e nas mentes dos 
clientes precisam ter um objeti-
vo claro e criar um significado 
único capaz de mobilizar e enga-
jar as pessoas.  O ambiente é pre-
parado para que os participantes 
possam trocar experiências e fa-
zer contato com outros empresá-
rio da cidade. Todos tem, ainda, 
a oportunidade de divulgar sua 
empresa ou negócio disponibi-

lizando material informativo aos 
convidados, além de uma rápida 
apresentação aos demais presen-
tes. Além disso, participam do 
sorteio de brindes oferecido pe-
las empresas. A realização dessa 
edição tem a parceria da Santa 
Berry – Bolos, doces e salgados 
congelados. O evento é aberto 
à todos os associados mediante 
confirmação de presença prévia, 
que pode ser feita pelo telefone 
(12) 2125-8210, whatsapp (12) 
99189-7964 ou ainda pelo email 
cursos.acit@taubate.com.br.Os 

interessados em divulgar sua 
empresa por meio do sorteio do 
brindes que acontece durante o 
evento ou de patrocinar o Café 
dos Associados devem entrar 
em contato direto com o Depar-
tamento de Desenvolvimento 
Humano da ACIT para maiores 
informações. 
Serviço: Café dos Associados 
Data: 22/11/2017 - quarta-fei-
raHorário: 8h30 Local: Audi-
tório da ACIT Endereço: Rua 
Jacques Felix, 675 - Centro Te-
lefone: (12) 2125-8210.
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Fonem faz ação voluntária para
pacientes com gagueira em Taubaté

Profissionais do Fonem 
(Núcleo Especializado em 
Fonoaudiologia e Otorri-
nolaringologia) de Tauba-
té promovem nos dias 18 
e 25 de novembro ações 
voluntárias de atendimen-
to a 40 pacientes com ga-
gueira. As atividades serão 
realizadas no período da 
manhã, das 8h às 12h, e no 
período da tarde, das  14h 
às 17h. Para isto, o Fonem 
conta com a parceria da 
Oficina de Fluência.
Foram selecionadas 40 

pessoas que gaguejam, de 
todas as faixas etárias, que 
se encontram em atendi-
mento fonoaudiológico ou 
ainda estão em lista de es-
pera.
Além da Prefeitura de 
Taubaté, esta ação também 
conta com o apoio da Abra 
Gagueira (Associação 
Brasileira de Gagueira).
O Fonem de Taubaté re-
alizou em outubro uma 
campanha com o objetivo 
de conscientizar a popula-
ção e quebrar as barreiras 

do preconceito contra a 
gagueira. Ainda há pouco 
esclarecimento 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.
Mais informações sobre as 
atividades desenvolvidas 
pelo Fonem podem ser ob-
tidas pelo telefone 3621-
9888.

Estrada das Oliveiras
recebe manutenção

em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba reali-
zou, na última sema-
na, a manutenção da  
Estrada das Oliveiras. O 
local apresentava uma 
tubulação rompida, que 

deu origem a um bu-
raco apresentando ris-
co para os carros que 
transitam naquele local.  
O serviço foi concluído 
por meio da tubulação e, 
em seguida, a pavimenta-

ção do trecho consertado.
Outras ações como esta 
estão sendo realiza-
das por toda a cidade,  
levando melhoria da qua-
lidade de vida da popula-
ção. 


