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Carnaval “Tem Folia na 
Montanha” terá cinco dias 
de muita festa e tradição
em São Bento do Sapucaí

Maior evento de São Ben-
to do Sapucaí reuni famí-
lias e visitantes para curtir 
com muita alegria na Serra
Do dia 09 ao dia 13 de 
fevereiro, São Bento do 
Sapucaí estará em clima 
de folia promovendo mais 
um Carnaval “Tem Folia 
na Montanha” com muitas 
atrações familiares para 
todas as idades na Aveni-
da Conselheiro Rodrigues 
Alves e Praça de Eventos 
Dr. Adhemar Pereira de 
Barros.
Mais de dez blocos de 
carnaval, tradicional cor-
tejo do centenário Bloco 
Zé Pereira de bonecos gi-
gantes - que sai todos os 
dias da semana um mês 
antes e durante o Carna-
val - shows de marchinha 

e axé, concurso de perei-
rinhas, desfile da Escola 
de Samba Mocidade Inde-
pendente conduzida pelo 
Pároco Pe. Ronaldo Castro 
e muitas outras atividades 
aguardam munícipes e vi-
sitantes nesses cinco dias 
de folia, das 14h às 02h, 
que há 25 anos são feitos 
na rua, com caráter tradi-
cional e bem familiar. 
Como já vem sendo feito 
há alguns anos, não será 
permitida a entrada de co-
olers, garrafas de vidro, 
caixas térmicas e afins na 
área do evento por reco-
mendação da Polícia Mili-
tar do Estado de São Paulo 
para garantir melhor se-
gurança aos participantes, 
bem como fazer necessi-
dades na rua, estacionar 

em zona retrita e jogar 
água e spray nos bonecos 
da Família Zé Pereira.
A Prefeitura da Estân-
cia Climática São Ben-
to do Sapucaí se empe-
nhou com contratação 
de seguranças e também  
fez uma parceria com a 
Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo afim de 
garantir o melhor evento 
para as famílias que esti-
verem na cidade durante 
todo o período.
Venha curtir o melhor Car-
naval da região em São 
Bento do Sapucaí. Tem 
Folia na Montanha!
Mais informações:
Diretoria de Cultura e 
Eventos de São Bento do 
Sapucaí
(12) 3971-1255

Senac inicia atividades 
em Pindamonhangaba

Unidade abre as portas no 
dia 14 de fevereiro; prédio 
com mais de 5 mil m² con-
ta com 24 ambientes edu-
cacionais, como salas de 
aula, laboratórios, biblio-
teca e auditório
O Senac São Paulo conso-
lida a sua presença no Vale 
do Paraíba com a abertura, 
no dia 14 de fevereiro, da 
unidade Pindamonhanga-
ba, a quinta na região. A 
instituição já está presente 
em São José dos Campos, 
Taubaté, Guaratinguetá 
e em Campos do Jordão, 
onde está instalado o Cen-
tro Universitário Senac.
O portfólio educacional 
oferecido pelo Senac Pin-
damonhangaba será um 
combinado entre cursos 
livres (de curta duração) e 
técnicos presenciais, bem 
como o programa Apren-
dizagem, voltado para jo-
vens aprendizes de 14 a 24 
anos. Reforçando o com-
promisso da instituição 
com o desenvolvimento de 
pessoas por meio da edu-
cação profissional, 80% 
das vagas ofertadas pela 
unidade serão gratuitas, 
por meio do Programa Se-
nac de Gratuidade.
As áreas de conhecimen-
to dos cursos são: admi-
nistração geral e gestão 
de pessoas; gestão e ne-
gócios; tecnologia da in-
formação; moda e beleza; 
design e arquitetura; even-
tos; e saúde e bem-estar. 
Além disso, a unidade é 
polo da rede Senac EAD, 
inclusive com oferta de 
cursos de graduação e pós-
graduação a distância.
Segundo a gerente do Se-

nac Pindamonhangaba, 
Ana Claudia Galhardo Pal-
ma, com o início das ativi-
dades, a unidade passa a 
ser um importante polo de 
disseminação da educação 
profissional de qualidade 
na região. “Nossa missão 
é formar profissionais pro-
tagonistas e com atitudes 
empreendedoras. Dessa 
forma, conseguiremos 
contribuir ainda mais para 
o desenvolvimento social 
e econômico do Vale do 
Paraíba”.
O Senac Pindamonhanga-
ba também coloca o seu 
atendimento corporativo 
à disposição de organiza-
ções públicas, privadas 
e do terceiro setor com 
equipe especializada em 
desenvolver soluções cus-
tomizadas e alinhadas às 
necessidades dessas insti-
tuições.
Instalações e abrangência
Instalado em um prédio 
de três pavimentos e com 
mais de 5 mil metros qua-
drados de área construída, 
o Senac Pindamonhanga-
ba possui 24 ambientes 
educacionais, divididos 
em 11 salas de aula, 11 
laboratórios (um de har-
dware; quatro de softwa-
re; um de beleza, cabelo, 
manicure e pedicure; um 
de farmácia, enfermagem 
e meio ambiente; um de 
multiprocedimentos, esté-
tica, massoterapia e podo-
logia; um de modelagem, 
estilismo e design; dois 
laboratórios móveis para 
uso convencional e de in-
formática), um auditório 
com capacidade para 123 
pessoas e uma biblioteca 

aberta ao público.
O projeto considerou con-
ceitos de sustentabilidade, 
como a utilização de água 
de reuso; a iluminação na-
tural incide em todos os 
ambientes; todas as tor-
neiras, os acionadores de 
mictórios e descargas são 
dotados de sistema mecâ-
nico com fechamento au-
tomático; e a iluminação 
artificial recebeu lâmpa-
das de LED. O Senac Pin-
damonhangaba também 
atende aos conceitos de 
acessibilidade universal.

A unidade está equipada 
para atender, além da co-
munidade de Pindamo-
nhangaba, os moradores 
das cidades vizinhas como 
Tremembé, Santo Antônio 
do Pinhal e São Bento do 
Sapucaí. A estimativa é de 
que sejam atendidas 9 mil 
pessoas anualmente.
Cursos com início em abril
Os cursos do Senac Pinda-
monhangaba estarão com 
inscrições abertas a par-
tir do dia 14 de fevereiro. 
Para se candidatar a uma 
vaga gratuita, o interessa-
do deve ter renda familiar 
per capita de até dois salá-
rios mínimos federais e se 
inscrever pelo Portal Se-
nac: www.sp.senac.br/bol-
sasdeestudo. As inscrições 
podem ser realizadas até 
dois meses antes da data 
de início do curso, sempre 
a partir do meio-dia.
Serviço:
Senac Pindamonhangaba
Endereço: Rua Suíça, 1.255 
– Santana
Informações: www.sp.se-
nac.br/pindamonhangaba
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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

Estranhas fobias

Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido che-
gou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e 
ligou a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso 
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a pró-
xima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o 
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos 
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inve-
ja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração 
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A 
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma 
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção 
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando 
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progres-
so é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É mais 
natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que 
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso 
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e 
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem 
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando. 

Rede Municipal de
Ensino finaliza

preparativos para volta 
às aulas em Pinda

A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação e Cultura, está rea-
lizando diversas ações de 
preparação para volta às 
aulas para a rede munici-
pal de ensino.
As aulas terão início na 
próxima segunda-feira, 
05 de fevereiro, nas uni-
dades escolares. Espera-
se receber 14 mil alunos 
em todos os atendimentos 
oferecidos nos 17 Centros 
Municipais de Educação 
Infantil (CMEIs) e nas 40 
escolas. 
Ações iniciais com os do-
centes
Para preparar os espaços 
escolares para o acolhi-
mento, as gestoras regio-
nais e professores corres-
ponsáveis, cujo retorno 
aconteceu no dia 1º de fe-
vereiro, se reuniram para 
discutir as ações iniciais a 
serem realizadas e, assim, 
dar o suporte necessário, 
promovendo alinhamen-
to do trabalho em todas 
as unidades. No dia 29 
de janeiro, o secretário de 
Educação, Prof. Júlio Val-
le, fez um balanço do tra-
balho realizado em 2017 
e conversou com os pro-
fessores sobre as expec-
tativas para o ano letivo. 
Como uma das ações ini-
ciais, destacam-se as Dire-
trizes Educacionais para a 
cidade 2017-2020 em que 

os professores e conselhos 
de escola dialogarão com 
as diretrizes propostas, 
apresentando sugestões 
para o aprimoramento do 
material para que retrate a 
realidade das escolas e de 
como gostariam que elas 
fossem nesses próximos 
anos. “A Secretaria de 
Educação busca realizar 
em conjunto com os edu-
cadores muitas reflexões 
e diálogos durante o ano, 
em busca de um ensino de 
qualidade para as crianças 
e facilidade para o tra-
balho dos profissionais”, 
destacou o prof. Júlio.
Para a gestora regional de 
educação básica, Elaine 
Grazieli, toda a discus-
são realizada com foco na 
qualidade do ensino a par-
tir das ações realizadas em 
2017 norteando as ações 
para o ano de 2018 é um 
ganho, pois sinaliza os ca-
minhos, conferindo mais 
segurança e transparência 
nos serviços oferecidos.
Elaine Aparecida Antunes 
Ferreira, professora cor-
responsável, destaca que 
essa semana foi produtiva 
e intensa. “A oportunida-
de de conhecer mais so-
bre as diretrizes, a partilha 
com as professoras Lisete 
Arelaro e Sônia Kruppa, 
possibilitando direcionar o 
olhar para alinhar o cami-
nho foi de grande valia”, 
disse. Manutenção nas 

unidades Umas das ações 
realizadas durante o mês 
de janeiro foram as me-
didas de conservação nas 
instituições da rede muni-
cipal de ensino, em par-
ceria com a Secretaria de 
Serviços Públicos.
Em Moreira César, 13 es-
colas e CMEIs receberam 
capina e roçada, assim 
como outras 10 ganharão 
o mesmo tratamento até 
o início das aulas. No res-
tante da cidade, nove insti-
tuições de ensino já foram 
atendidas com os serviços.
 O secretário de Educa-
ção, professor Júlio Valle, 
ressalta a importância da 
manutenção realizada nas 
unidades, já que os locais 
serão sede diária de alu-
nos, professores, entre 
outros funcionários. “Nos 
dedicamos arduamente 
desde o início da gestão ao 
cuidado das escolas, com a 
infraestrutura dos prédios 
que diariamente recebem 
milhares de crianças de 
nosso município. Espera-
mos que esse cuidado seja 
sentido agora no retorno às 
aulas em que quase vinte 
escolas receberam servi-
ços de manutenção da rede 
elétrica, hidráulica, de te-
lhado, alvenaria e pintura. 
Cuidar da escola é o modo 
que encontramos para re-
velar o respeito que temos 
às crianças e aos professo-
res”, disse.



página 3A GAzetA dos Municípios07 de fevereiro de 2018

Vírus HPV também pode 
ser causa de câncer

Os vírus HPV (papiloma-
vírus humano) são capa-
zes de infectar a pele ou 
as mucosas. Existem mais 
de 100 tipos diferentes de 
HPV, cerca de 40 tipos 
podem infectar o trato 
ano-genital e 13 tipos são 
considerados oncogênicos 
(com potencial para causar 
câncer).
O HPV é transmitido pelo 
contato direto com a pele 
ou mucosa infectada, mas 
principalmente pelo ato 
sexual sem proteção. O 
papilomavírus pode cau-
sar câncer principalmente 
no colo do útero, na vagi-
na, vulva, ânus, pênis, oro-
faringe e boca. Isso não 
significa que estes tipos de 
câncer são causados ape-
nas por esses vírus. Apro-
ximadamente 291 milhões 
de mulheres no mundo são 
portadoras do HPV, sendo 

que 32% estão infectadas 
pelos tipos relacionados 
ao câncer, ou seja, a infec-
ção pelo vírus é um fator 
necessário, mas não sufi-
ciente para o desenvolvi-
mento do câncer.
Os sintomas do papilo-
mavírus humano são as 
infecções, que podem ser 
clínicas ou subclínicas. A 
infecção clínica se apre-
senta como verrugas ou 
lesões exofíticas nos lo-
cais afetados. A subclínica 
não pode ser vista a olho 
nu, não apresenta nenhum 
sintoma ou sinal.  Não há 
tratamento específico para 
eliminar o vírus, é algo 
individual, depende do 
caso, da pessoa, do está-
gio da infecção e do local 
afetado, só o médico pode 
indicar o tratamento mais 
adequado.
Para a prevenção do HPV 

e consequentemente do 
câncer que ele pode gerar, 
é indicado o uso de preser-
vativo (camisinha) durante 
todo contato sexual, com 
ou sem penetração, mas 
vale lembrar que o contá-
gio também pode ocorrer 
de outras formas fora do 
ato sexual. Existem tam-
bém duas vacinas que po-
dem prevenir alguns dos 
tipos dos vírus.
Em caso de diagnósti-
co positivo para o cân-
cer, venha o conhecer o 
GAPC – Grupo de Apoio 
a Pessoas com Câncer, 
temos como objetivo aju-
dar a melhorar a saúde 
e qualidade de vida dos  
assistidos. Nossa casa 
fica na Rua Doutor Sou-
za Alves, 369 – Centro de 
Taubaté. Telefone: (12) 
3413-4901 ou acesse: 
www.gapc.org.br

Saguão da Prefeitura 
passa a ter nova

exposição em fevereiro 
em Pinda

Carnaval no Taubaté Shopping 
terá atividades recreativas 

para crianças

Carnaval deve movimentar 
o comércio da região

Ao todo, sete quadros da 
pintora Mônica Kaneshi-
ro, de 51 anos, foram 
instalados no saguão da 
Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba nesta 
quinta-feira, o primeiro 
dia do mês de fevereiro. 
A exposição faz parte do 
projeto do Departamento 
de Cultura que visa apre-
sentar trabalhos artísticos 
na sede da Prefeitura.
Mensalmente, artistas re-
gionais têm a oportunida-

Durante os quatro dias de 
festa os pequenos poderão 
se divertir em oficinas gra-
tuitas
O tempo de folia chegou 
e o Taubaté Shopping em-
barcou no clima com ativi-
dades especiais para todo 
mundo entrar no ritmo de 
Carnaval. Serão oficinas, 
concurso de fantasias e 
muita marchinha. A festa 
começa sábado (10) e vai 
até a terça de Carnaval, dia 
13 de fevereiro.

Pesquisa do Sincovat mos-
tra  que lojas especializa-
das esperam 15% a mais 
no movimento
A volta do carnaval em 
São Luiz do Paraitinga e 
as festas nas ruas e clubes 
de várias outras cidades da 
região devem movimentar 
o comércio nesta semana./ 
Segundo o Sincovat (Sin-
dicato do Comércio Va-
rejista), a expectativa dos 
lojistas de Taubaté, de se-
tores de decoração e aces-
sórios, fantasias e também 
de bebidas e alimentação, 
é que as vendas aumentem 
15% com relação ao mes-

de de ter suas obras expos-
tas. E, desta vez, Mônica 
Coura do Espírito Santo 
Kaneshiro é a autora que 
dispõe do espaço público 
para exibir suas criações, 
dotadas de releituras com 
técnicas concretizadas 
através de materiais sim-
ples como Eucatex e tinta 
para tecidos. Mônica nas-
ceu em Itajubá (MG) e re-
side em Pinda há 30 anos. 
Ela tem formação artística 
autodidata, venceu a pri-

Em parceria com o CCAA 
Idiomas, o centro de com-
pras vai ter oficinas de 
máscaras nos quatro dias 
de festividade: 10, 11, 12 e 
13, sempre das 14h às 20h.  
As crianças sairão de lá 
com muito glitter e pron-
tos para a folia. O concur-
so de fantasias vai aconte-
cer no domingo (11) e na 
terça-feira (13), com par-
ticipação gratuita, preci-
sando apenas de inscrição 
prévia, que pode ser feita 

mo período de 2017.
Na região, apenas a cidade 
de Tremembé cancelou a 
folia deste ano. Além das 
festas abertas ao público, 
escolas, clubes e condomí-
nios também comemoram, 
fomentando ainda mais o 
comércio local.
Entre os adereços que de-
vem ser mais procurados 
estão chapéus, máscaras, 
coroa de flores e plumas. 
Já as fantasias são mais 
procuradas pelas crianças. 
Os super-heróis e as prin-
cesas continuam ganhando 
a preferência dos peque-
nos.  

meira e a segunda etapa 
do Mapa Cultural Paulista 
em 2013 e já mostrou seu 
trabalho no Museu, Patri-
mônio e Arquivo Histórico 
de Taubaté. Ademais, ex-
pôs algumas produções no 
novo centro de Fisiotera-
pia de Pindamonhangaba.
Vale lembrar que as expo-
sições na sede da Prefeitu-
ra são abertas à visitação 
gratuita, de segunda à sex-
ta-feira, das 8 horas às 17 
horas.

durante os dias da oficina.  
O concurso é para as 
crianças de 3 a 12 anos e 
terá premiação. E durante 
todos os dias haverá ban-
dinhas pelo shopping to-
cando marchinhas, para 
não faltar animação.
Toda essa diversão 
será na Praça de Even-
tos, gratuitamente e  
com distribuição de balões 
e algodão-doce para os pe-
quenos e os pais curtirem 
a folia.

Outro setor que aquece 
com a alegria dos foliões 
é o de bebidas. Alguns 
supermercados da região 
esperam aumento de até 
30% na procura por cerve-
jas e vodkas.
“O carnaval é a principal 
e mais movimentada festa 
popular do país e aqui na 
nossa região, temos mui-
tas opções. A volta da tra-
dicional folia de São Luiz 
do Paraitinga deve movi-
mentar ainda mais as lojas 
dos setores de decoração, 
e também alimentação”, 
comenta Dan Guinsburg, 
presidente do Sincovat.
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