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A GAzetA dos Municípios

Contratos dos apartamentos 
do Novo Horizonte são

assinados nesta semana

Prefeitura realiza seletiva
para time de futebol
feminino em Taubaté

Quiririm apresenta
ordem dos blocos

no Carnaval
Nesta quinta e sexta-feira, 
26 e 27 de janeiro, serão 
realizadas as assinatu-
ras dos contratos dos 864 
apartamentos do conjunto 
habitacional de interesse 
social, Francisco Alves 
Monteiro, no Novo Hori-
zonte. Os contemplados 
devem comparecer das 9h 
às 18h, na Associação dos 
Funcionários Municipais 
de Taubaté, à rua Antônio 
Valente, 377, Centro.
Os funcionários do De-
partamento de Habita-
ção, acompanhados por 
representantes do Banco 
do Brasil, gestor do em-
preendimento, estão par-
ticipando da ação. Cada 
dia de assinatura foi se-
parado, considerando os 3 
condomínios do conjunto. 
Nesta quinta estão sendo 
assinados os contratos dos 
imóveis das 18 torres do 
condomínio Jequitibá e 
também das torres de 1 a 

A Secretaria de Esportes 
e Lazer de Taubaté rea-
liza nos dias 4 e 5 de fe-
vereiro, a seletiva para 
escolher as novas atletas 
que irão compor o time de 
futebol feminino da cida-
de em 2017. A avaliação 
será realizada no campo 
da CTI a partir das 14h. 

A Prefeitura de Taubaté di-
vulgou nesta quarta-feira, 
dia 25, a ordem dos desfi-
les de blocos no Carnaval 
de rua do distrito de Qui-
ririm.
No sábado, dia 25, o “Cai-
pira Brasileiro” começa a 
concentração às 16h, na 
praça da Igreja Matriz, e 
sai pela rua Coronel Mar-
condes de Mattos em dire-
ção a praça de eventos às 
19h30. No domingo, dia 
26, é a vez do “CDC”, que 
também se concentra na 
praça da igreja, às 19h, e sai 
pela rua Coronel Marcon-
des de Mattos em direção 

9, do condomínio Jacaran-
dá.  Já na sexta-feira, serão 
assinados os contratos das 
torres de 10 a 18, do Jaca-
randá, e das torres de 1 a 
18 do Ipê.
O empreendimento é uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Taubaté, a Caixa Eco-
nômica Federal, como ges-
tora do Programa Minha 
Casa Minha Vida (Gover-
no Federal), Casa Paulista 
(Governo Estadual), e o 
gestor do empreendimen-
to, Banco do Brasil. Para 
fazer parte do programa 
habitacional do município 
é necessário ter registro no 
Cadastro Único do Gover-
no Federal.
Todos os beneficiários 
tiveram seus cadastros 
aprovados e atenderam to-
das as condicionalidades 
exigidas pelo Programa. 
Os apartamentos serão 
destinados às pessoas com 
renda familiar mensal de 

Para participar as meninas 
terão que ter idade míni-
ma de 17 anos e deverão 
trazer no dia da seletiva o  
RG para inscrição no lo-
cal, além de estarem com 
vestimenta adequada para 
a prática da modalida-
de. A equipe de Taubaté 
irá disputar, em 2017, a 

a praça de eventos, às 20h. 
Na segunda-feira, dia 27, o 
“Esporte Clube Quiririm”,  
inicia a concentração 
às 16h30, na sede do 
clube, e sai às 19h30, 
pela avenida Washing-
ton Luís, passando pela 
praça Matriz e Coronel  
Marcondes de Mattos, até 
chegar a praça de eventos. 
Na terça-feira, dia 28, o 
“Bloco do Pita” começa a 
encerrar a folia às 15h, com 
saída às 19h, pela Washin-
gton Luís, seguindo pela 
praça da Igreja Matriz,  
Coronel Marcondes de 
Mattos e chegada na praça 

até R$ 1.800 que vão pa-
gar a partir de 5% de sua 
renda ao Banco do Brasil, 
sendo que 3% das unida-
des são reservadas a ido-
sos e outras 3% às pessoas 
com deficiência.
São três condomínios com 
18 torres cada e 16 apar-
tamentos por torre; tota-
lizando 288 apartamentos 
em cada um. Todos os 
apartamentos possuem 
50 m², com sala, 2 quar-
tos, 1 banheiro, cozinha 
e área de serviço. O local 
também conta com play-
ground, área de lazer com 
churrasqueira, quadra po-
liesportiva e garagem.
Chaves: Na próxima terça-
feira, dia 31, às 9h, serão 
entregues as chaves dos 
apartamentos. O evento 
será realizado na escola 
municipal Madre Cecília, 
que fica na Av. Francisco 
Alves Monteiro, s/n, pró-
ximo ao empreendimento.

Copa Paulista, o Cam-
peonato Paulista, os Jo-
gos Regionais e os Jogos  
Abertos. Mais informa-
ções pelos telefones: (12) 
99117-1076/ (12) 97402-
9636. O campo da CTI 
fica na rua José Roberto 
Bueno de Matos, 166, Vila 
Edmundo.

de eventos.
O Quiririm ainda vai 
contar com as mati-
nês para as crianças de  
sábado a terça-feira, sem-
pre das 15h às 19h, na 
praça de eventos, e com a 
festa de rua, também nos 
quatro dias, sempre das 
20h à meia-noite, no mes-
mo local.
Pré-Carnaval
Antecedendo a folia, o 
distrito também apre-
senta o 11º Concur-
so de Marchinhas nos  
dias 23 e 24 de fevereiro 
(quinta e sexta-feira), às 
20h, no palco de eventos.

Escolinha de futsal da 
quadra coberta está 
com vagas abertas

em Tremembé

Não perca essa oportuni-
dade. As inscrições podem 
ser feitas na própria Qua-

dra Coberta.
Aula toda terça e quinta-
feira a partir das 9h para 

alunos de 08 a 14 anos.
Mais informações pelo te-
lefone 3672-2846
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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.

GCM intensifica ações 
em ruas de Taubaté

A Guarda Civil Municipal 
de Taubaté realiza ações 
de permanência em ruas 
da cidade a fim de garantir 
tranquilidade aos morado-
res dos bairros Jardim Ana 

Emília e Jardim do Sol, lo-
calizados próximos à Ro-
doviária Nova.
Agentes da guarda fazem 
ronda nos arredores de 
praças e permanecem nas 

ruas realizando aborda-
gens sociais. A população 
se sente mais segura e pró-
xima da guarda municipal, 
estreitando a relação entre 
ela e a comunidade.
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Curiosidades

Conheça alguns objetos e símbolos que trazem sorte

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor, da paz e da felicidade.
Elefante: para atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebra e negatividade.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e da prosperidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fortuna e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que 
você realmente acredita que irá atrair sorte e proteção para a 
sua vida.
***
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como 
tratar as queimaduras. Em contato prolongado com a pele, o 
gelo também queima. Além disso, ele pode grudar e deslocar 
a pele que protege o local atingido. Pasta de dente, manteiga 
e qualquer outro produto caseiro também devem ser evitados. 
Em queimaduras leves a melhor indicação é usar água fria para 
resfriar o local queimado e evitar formação de bolhas. Pode ser 
água corrente, numa bacia ou em compressas.
***
O ano bissexto foi criado para compensar a diferença entre o 
ano do calendário de 365 dias e o tempo de 365,24219787 dias 
que a Terra gasta para dar uma volta completa em redor do Sol. 
A denominação bissexto deriva do dia dobrado (bis) que era 
inscrito no antigo calendário Juliano, depois do sexto dia antes 
das calendas de março.
***
Os insetos têm músculos e são extremamente fortes. Um inseto 
pode levantar uma carga pelo menos vinte vezes mais pesa-
da que seu próprio peso, enquanto que o homem só consegue 
pouco mais que seu peso. Embora tenha fibras musculares pa-
recidas com as humanas, o esqueleto dos insetos é externo e 
prende-se aos músculos formando um conjunto de grande re-
sistência. 

Humor

Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio 
encontra uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três 
pedidos. Depois de muito pensar, ele pede:
- Me dá um queijo.
Pensou mais um pouquinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo.
Pensou mais um pouquinho e fez o terceiro pedido:
- Agora me dá também uma mulher.
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o mineiro, explica:
- Ah! Seu moço, é que eu fiquei com vergonha de pedir três 
queijos.
***
Certa dona de casa chorosa apresenta-se ao Juiz e diz:
- Meritíssimo, quero acusar o meu marido de adultério. Acho 
que ele me foi infiel.
- A senhora tem alguma prova disso? Indagou o Juiz.
- Bem, Meritíssimo, eu estava examinando o rosto dos meus 
três filhos e nenhum deles se parece com ele.

Mensagens

Se aceite tal como és, buscando melhorar-se. Suportar com pa-
ciência as provas do caminho. Se você cair, erga-se logo para 
seguir adiante. Se já conhece o que seja tentação, já sabe clara-
mente como evitá-la. Deixe de criar motivações a sofrimento 
de que não tem necessidade. Abstenha-se de relações que lhe 
prejudique a paz. Não tente sanar amarguras da alma com mo-
dificações que lhe criem exagerada dependência. Cultive forta-
leza de ânimo e escolha a realidade tal como se apresenta. Faça 
todo bem que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não 
possa estar com todos. Trabalhe sempre. Não diga que isso é 
óbvio ou que já sabe tudo, porque os planos do bem devem ser 
infinitamente repetidos e a construção mais simples é sempre a 
mais difícil de fazer.
***
Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo de cair e saciar 
a sede da Terra. Não aprece o por do Sol, ele tem seu tempo 
certo de anunciar o amanhecer até o último raio. Não aprece a 
tua alegria, ela tem seu tempo certo para aprender com a sua 
tristeza. Não aprece o teu silêncio, ele tem seu tempo certo de 
paz após o barulho cessar. Não aprece teu amor, ele tem seu 
tempo certo de semear nos solos mais áridos do teu coração. 
Não aprece a tua raiva, ela tem seu tempo certo para abrir-se 
nas águas mansas da tua consciência. Não aprece o outro, pois 
ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos do Criador. 
Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo para sentir a 
tua própria evolução.
***
Saudade... Sinto saudade de tudo que marcou a minha vida. 
Quando vejo retratos, quando sinto cheiro, quando escuto uma 
voz, quando me lembro do passado, eu sinto saudades... Sinto 
saudades dos amigos que nunca mais vi, de pessoas com quem 
não mais falei ou cruzei... Sinto saudades dos que se foram e 
de quem não me despedi direito... Daqueles que não tiveram 
como me dizer adeus... Sinto saudades das coisas que vivi e 
das que deixei passar sem curtir na totalidade... Quantas vezes 
tenho vontade de encontrar não sei o quê... Não sei onde... Para 
resgatar alguma coisa que nem sei certo o que é e nem onde a 
perdi.

Pensamentos, provérbios e citações

É um amor pobre aquele de se pode medir.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
Os remorsos superam a justiça.
Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.
Em economia a maioria está sempre enganada.
Bondade em balde sempre será devolvida em barril.

MISCELÂNEA



27 de janeiro de 2017página 4 A GAzetA dos Municípios



27 de janeiro de 2017 página 5A GAzetA dos Municípios

Recadastramento 
para isenção de 
pedágio termina 

terça-feira
em Pinda

O recadastramento para a 
isenção de pedágio na es-
trada do Atanázio (acesso 
ao Feital) será realizado 
até o dia 31 de janeiro de 
2017. Pessoas que estu-
dem e ou trabalhem de for-
ma permanente em Pinda-
monhangaba, que residem 
e têm o veículo licenciado 
em outra cidade, e que uti-
lizam a estrada, devem fa-
zer o recadastramento para 
isenção da taxa.
O trabalhador de forma 
permanente na cidade 
deve apresentar cópias le-
gíveis do licenciamento 
do veículo em seu nome 
(cônjuge com certidão 
de casamento), carteira 
nacional de habilitação 
(CNH), comprovante de 
endereço (máximo mês 
anterior), carteira de traba-
lho (CTPS) e declaração 
do RH da empresa.
Estudantes devem apre-
sentar cópias do licencia-
mento do veículo em seu 
nome (cônjuge com certi-
dão de casamento ou pais 
com autorização com fir-
ma reconhecida), carteira 

nacional de habilitação 
(CNH), comprovante de 
endereço (máximo mês 
anterior) e declaração de 
matrícula da instituição de 
ensino.
Os Policiais Militares, os 
Policiais Federais em ge-
ral, Corpo de Bombeiros 
e das Forças Armadas de-
vem apresentar cópias le-
gíveis do licenciamento do 
veículo em seu nome (côn-
juge com certidão de casa-
mento), carteira nacional 
de habilitação (CNH), 
comprovante de endereço 
(máximo mês anterior), 
carteira funcional e decla-
ração do Batalhão/Compa-
nhia.
A isenção também pode 
ser concedida às pessoas 
jurídicas. O (re) cadastra-
mento da isenção 2017 é 
feito no Setor de Protocolo 
da Prefeitura ou Subpre-
feitura, em Moreira César, 
de segunda a sexta-feira 
das 8 às 17 horas.
Na SP-62, veículos de pas-
seio não pagam indepen-
dentemente de onde foram 
licenciados. 
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Nota de Esclarecimento alerta sobre falso concurso público de Taubaté
Após algumas publica-
ções falsas, por meio 
das redes sociais na in-
ternet, a Prefeitura de  
Taubaté esclarece que não 
está com nenhum concur-
so público aberto e pede  
atenção aos internautas 

por possíveis fraudes ou  
envio de vírus atra-
vés de falsos links.  
A administra-
ção municipal não  
tem previsão para abertura 
de novos concursos públi-
cos.

O que te impede
de realizar seus 

sonhos?
Por José Roberto Marques
Qual o seu maior sonho? 
Conhecer a Europa, encon-
trar o amor da sua vida e for-
mar uma família, montar o 
seu próprio negócio, ser um 
grande líder em uma multi-
nacional, fazer uma facul-
dade em outro país, mudar 
de cidade ou largar tudo e 
todos e viver viajando com 
uma mochila nas costas? O 
que falta para realizar seus 
sonhos?
Seja qual for o seu sonho, 
saiba que apenas você é ca-
paz de fazer com que ele se 
torne realidade. Por isso, se 
ainda não foi possível fazer 
com que o seu maior sonho 
se torne realidade, reflita um 
pouco e pense em tudo que 
o está impedindo de realizar 
seu desejo.
Agindo dessa forma, será 
possível eliminar tudo que 
está inibindo suas conquis-
tas e vitórias, encontrando 
os verdadeiros motivos, será 
possível seguir a diante e co-
locar em prática tudo que é 
preciso para alcançar os ob-
jetivos.
Como identificar as barrei-
ras que te impede de realizar 
seus sonhos?
Comece prestando atenção 
nas pessoas que estão a sua 
volta. Quando você comenta 
de alguma vontade, desejo 
ou sonho, como elas rea-
gem? Existe compreensão 
por parte dessa pessoa em 
relação ao seu desejo? Ou 
existe desconforto, questio-
namento e imposição de di-
ficuldades?
A partir disso, observe como 
você reage quando o com-
portamento de uma dessas 
pessoas é negativo. Você 
logo desiste e encontra difi-
culdades que antes não tinha 
visto? Ou você nem liga e 
continua com seus planos?
São com essas observações 
que se torna possível enxer-
gar de onde vem as barreiras 
que estão impedindo você 
de realizar seus sonhos. Por 
isso, veja quais são os princi-
pais fatores que influenciam 
as pessoas a não realizarem 
seus desejos e alcançar seus 
objetivos:
Ignorar Sua Própria Vontade
Geralmente, as pessoas que 
se sabotam e ignoram suas 
próprias vontades, são pes-
soas que preferem agradar 
outras pessoas a fazer aquilo 
que é a sua maior vontade. 
Não se mostrar e não impor 
seus desejos e vontades de 
forma saudável pode ser uma 
barreira que impede você de 
conquistar seus sonhos.
Diante disso, comece a fa-
lar o que está pensando, fale 
suas vontades, seus sonhos e 
tudo aquilo que deseja, passe 
a fazer coisas pequenas que 
você queira, ainda que outra 
pessoa diga que não goste ou 
não queira.
Dê prioridade as suas vonta-
des, mesmo que isso acabe 
desagradando outras pesso-
as. Pense que você não pre-
cisa estar presente em todos 
os encontros chatos de fa-
mília ou de amigos que não 
tem muito haver com você. 
Faça o que você tem vontade 
e com o tempo verá que rea-
lizar o seu sonho está muito 
mais fácil que antes.
Fazer Comparações
Ao se comparar com outras 
pessoas sempre se colocando 
menor, no sentido de inferio-

ridade, consequentemente 
sua autoestima fica baixa, 
a insegurança e o medo to-
mam conta do seu estado 
emocional, e com isso, seus 
desejos e sonhos são “joga-
dos para escanteio”.
E o que fazer? Comece a 
perceber quantas vezes você 
se compara a outras pesso-
as, e como essa comparação 
é feita, você se inferioriza? 
Tente valorizar seus pontos 
positivos, mantenha o foco 
e procure não se comparar 
a ninguém, e se ainda assim 
se encontrar em meio a uma 
comparação, pare e reconhe-
ça que isso não está certo, 
aos poucos as comparações 
vão diminuindo e com isso 
sua autoestima vai aumen-
tando, seu medo vai sumin-
do e a vontade de realizar 
seus sonhos volta.
Seguir Regras
Criar, estabelecer ou seguir 
regras nem sempre é con-
veniente. Muitas vezes, as 
melhores ideias são extintas 
porque as pessoas possuem 
medo de violar algumas re-
gras que muitas vezes a so-
ciedade impõe.
Quando as regras são avalia-
das como ‘normas sociais’, é 
fundamental que as pessoas 
parem e pensem que se dei-
xar levar por essas regras, 
pode ser um caminho sem 
volta.
Uma sugestão para quem 
costuma agir dessa forma é 
tentar mostrar seu ponto de 
vista antes das pessoas, é 
tentar liderar um grupo de 
pessoas ou debater sobre um 
assunto sem desistir na pri-
meira opinião contrária.
Ser Perfeccionista
É natural que as pessoas 
queiram fazer tudo da manei-
ra correta, mas exagerar no 
perfeccionismo não é saudá-
vel. Pessoas perfeccionistas 
não gostam de arriscar e tem 
medo de cometer erros, con-
sequentemente deixam seus 
sonhos e desejos de lado. Al-
gumas pesquisam dizem que 
o perfeccionismo exagerado 
pode levar a pessoa ao cami-
nho da depressão, ansiedade 
e paralisia. Por isso, deixar 
de lado a armadura e viver 
a vida de maneira mais leve, 
relevando alguns deslizes 
e passando por cima de bo-
bagens do dia a dia, fazendo 
aquilo que você verdadeira-
mente gosta, pode ajudar na 
realização de alguns sonhos.
Exagerar no trabalho
Se manter sempre ocupa-
do e exausto é uma barreira 
que as pessoas criam como 
“justificativa” para boicotar 
seus sonhos. Muitas vezes, 
as pessoas que trabalham 
demais, ou os Workaholics, 
sofrem em suas vidas pesso-
ais e entram de cara no tra-
balho para evitar a solidão 
e a tristeza. A solução para 
deixar de lado tudo que está 
te impedindo de seguir rumo 
aos seus sonhos sempre será: 
Passar a fazer aquilo que 
tem vontade, sem deixar que 
as pessoas interfiram com 
ações ou opiniões, se agrupe 
a pessoas que goste de fazer 
o mesmo que você esteja ao 
lado de pessoas que torçam 
verdadeiramente para o seu 
crescimento pessoal e pro-
fissional, trabalhe o seu pen-
samento positivo, aprenda 
a relevar coisas fúteis e se 
importe apenas com o que 
realmente faz sentido.
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Risco de
mortalidade 

também é alto 
para fumantes 

ocasionais
Fumar menos de um cigar-
ro por dia já aumenta em 
64% o risco de morrer pre-
cocemente
 Muitos acreditam que 
fumar um cigarro ocasio-
nalmente ou apenas um 
ou dois por dia quase não 
prejudica a saúde. Mas, 
uma nova pesquisa do 
pelo National Cancer Ins-
titute (Instituto Nacional 
do Câncer), dos Estados 
Unidos, divulgada no úl-
timo mês de dezembro, 
mostra que pessoas que 
fumam menos de um ci-
garro por dia ainda têm um 
risco 64% maior de morrer 
precocemente em compa-
ração a quem não fuma. 
A porcentagem sobe para 
84% entre aqueles que fu-
mam entre um e dez cigar-
ros por dia. “Essa pesquisa 
põe abaixo ideia de que se 
pode parar de fumar aos 
poucos ou que se diminuir 
a quantidade de cigarro a 
saúde não será tão prejudi-
cada”, disse o oncologista 
do Instituto de Hematolo-
gia e Oncologia Curitiba 
(IHOC), Elge Werneck 
Junior.
O tabagismo é conside-
rada a principal causa de 
morte evitável em todo o 
mundo pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
e está relacionado a mais 
de 50 tipos de doenças, 
principalmente, o câncer. 
“A estatística é clara: 30% 
de todos os cânceres têm 
origem no tabagismo, ou 
seja, de cada 10 fumantes, 
três terão câncer”, revela 
Dr. Werneck.
O estudo do National Can-
cer Institute mostrou uma 
forte ligação do hábito de 
fumar com o câncer de 
pulmão. As chances de 
morrer por causa da doen-
ça são nove vezes maiores 
em quem fuma menos de 
um cigarro por dia e 12 
vezes maior naqueles que 
fumam até dez cigarros 
por dia comparando a pes-
soas que não fumam. “Um 
pouco disso já comprova-
mos no dia a dia, já que 
90% dos pacientes que 
desenvolveram a doença 
fumam, já fumaram ou 
convivem com fumantes”, 

comenta Elge Werneck Ju-
nior.
A pesquisa também reve-
lou que o tabagismo oca-
sional aumenta em seis ve-
zes a propensão de morrer 
por enfisema pulmonar e 
cerca de uma vez e meia 
por doenças cardiovascu-
lares. Por isso, o oncolo-
gista ressalta que é fun-
damental que os fumantes 
realizem check-ups regu-
lares. Porém, parar de fu-
mar é o mais importante. 
“O cigarro é uma droga 
tão forte para o organis-
mo, que os riscos ainda 
existirão durante dez anos. 
Mas, após esse período, as 
chances de desenvolver a 
doença se igualam as das 
pessoas que não fumam”, 
destaca.  Parar de fumar: 
Largar o tabagismo não é 
uma atitude fácil e a falta 
de força de vontade costu-
ma ser o maior empecilho. 
“Sabemos que menos da 
metade das pessoas conse-
guem abandonar o cigarro, 
pois qualquer crise de an-
siedade ou tristeza torna-
se um momento propício 
para fumar novamente”, 
salienta. Por isso, a reco-
mendação é fazer um tra-
tamento multidisciplinar, 
que inclua medicamentos 
e terapia comportamental. 
“A psicoterapia ajuda a 
mudar os hábitos de vida, 
e esse é um artifício críti-
co na luta contra o cigarro. 
A vontade é a ferramenta 
fundamental e mais im-
portante no combate ao 
tabagismo”, afirma Elge 
Werneck Júnior. O Siste-
ma Único de Saúde (SUS) 
oferece um tratamento 
gratuito para quem deseja 
parar de fumar. Para mais 
informações, deve-se ligar 
para o Disque Saúde 136.
Sobre o IHOC
Fundado em abril de 2000, 
o Instituto de Hematolo-
gia e Oncologia Curitiba 
é um centro de tratamento 
médico multidisciplinar, 
que conta com o atendi-
mento de hematologistas, 
oncologistas e cirurgiões 
oncológicos. Seu foco é 
o tratamento de pacientes 
portadores de neoplasias e 
doenças hematológicas. 
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Poupatempo 
Caraguatatuba 

realiza
simulado de 
abandono 

Ação capacita funcio-
nários para situações de 
emergência
O Poupatempo Caraguata-
tuba realizou na tarde des-
ta quinta-feira, dia 26 de 
janeiro, um exercício de 
abandono do prédio com a 
participação de funcioná-
rios e cidadãos presentes 
na unidade.
A iniciativa faz parte dos 
procedimentos de segu-
rança e é importante para 
que a equipe esteja pre-
parada nas situações que 
exijam uma eficaz e orga-
nizada evacuação do local. 
Após a simulação, todos 
retornarão para prossegui-
rem com os atendimentos.
O simulado de abandono 
de área nos postos Poupa-
tempo acontece duas ve-
zes por ano e é determina-
do pelo Decreto Estadual 
nº 56.819/11, que define 
a obrigatoriedade da ação 
em situações de emergên-
cia em edificações e áreas 
de risco.
O Poupatempo Caragua-
tatuba fica na Avenida Rio 
Branco, 955 – Indaiá. O 
horário de atendimento é 
de segunda a sexta-feira, 

das 9h às 17h, e aos sába-
dos, das 9h às 13h.
Programa Poupatempo
O Poupatempo é um pro-
grama do Governo do 
Estado, executado pela 
Diretoria de Serviços ao 
Cidadão da Prodesp – Tec-
nologia da Informação. 
Desde a inauguração do 
primeiro posto, em 1997, 
o Poupatempo já prestou 
mais de 524 milhões de 
atendimentos. Atualmen-
te, conta com 72 postos 
fixos e uma unidade mó-
vel, instalados em todas 
as regiões administrativas 
do Estado, que atendem 
mais de 175 mil cidadãos 
por dia. Em 2016, o Pou-
patempo foi eleito pelo 
segundo ano consecutivo 
o ‘melhor serviço público 
de São Paulo’ pelo Institu-
to Datafolha. Em pesquisa 
anual de satisfação, o Pou-
patempo obteve 99% de 
aprovação dos usuários. A 
Prodesp, que administra o 
Poupatempo desde a sua 
criação, foi eleita em 2016 
a ‘melhor indústria digital 
do Brasil’, no ranking Me-
lhores & Maiores da revis-
ta Exame.


