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Vacinação no Dia D
supera 1.200 doses

Centro Cultural disponibiliza mais de 
100 vagas para oficinas artísticas

Escola municipal de Taubaté 
recebe Cinemateca

Prévia da Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
indica que o município 
atingiu cerca de 8,5% de 
cobertura no primeiro Dia 
D da campanha nacional 
de vacinação contra o sa-
rampo e a Poliomielite.
Em relação ao sarampo, 
foram vacinadas 1.242 
crianças entre 1 ano e 5 
anos incompletos. A vaci-
nação contra a poliomie-
lite atingiu 1.256 crianças 
dentro da mesma faixa etá-
ria. O primeiro Dia D, que 

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté abre 
mais de 100 vagas para 
oficinas artísticas que 
acontecem no Centro Cul-
tural Toninho Mendes. As 
inscrições devem ser reali-
zadas no local, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h 
e das 14h às 17h.
Para as oficinas de dese-
nho para adolescentes, de 
11 a 14 anos, são 06 vagas 
para aulas às sextas-feiras, 
das 8h30 às 9h30 ou das 
16h às 17h. As aulas são 
desenvolvidas para pro-
dução de desenhos com 
lápis grafite, lápis de cor, 
caneta e outros materiais 
que utilizam o papel como 
suporte.
Já as oficinas de artes plás-
ticas de desenho e pintura 
em tela disponibilizam 13 
vagas para jovens a partir 
dos 15 anos, com aulas 

A EMIEF Vereador Mário 
Monteiro dos Santos de 
Taubaté inicia na próxima 
quarta-feira, dia 8 de agos-
to, as atividades de uma 
Cinemateca que faz parte 
do Projeto Escola e Vida 2.
O projeto é uma parceria 
do Grupo Komedi Campi-
nas e a empresa MRS Lo-
gística S.A, via Lei Rou-
anet, e tem o objetivo de 
democratizar e expandir a 
arte e cultura para as crian-
ças das redes públicas de 
educação dos municípios.
As cinematecas são equi-
padas com estrutura de 
cinema, livros e 40 DVDs 
com gravações de peças 
teatrais socioeducativas e 
sistema de som compacto. 

marcou o início da cam-
panha, ocorreu em cinco 
UBS Mais de Taubaté en-
tre 8h e 17h no sábado, dia 
4 de agosto.
O próximo Dia D está pre-
visto para ocorrer em 18 
de agosto, das 8h às 17h, 
também nas cinco UBS 
Mais: Aeroporto, Fazendi-
nha, Gurilândia, Indepen-
dência e Mourisco.
A campanha de vacinação 
segue até o dia 31 de agos-
to. As doses vão estar dis-
poníveis nas unidades de 

às quintas-feiras, das 13h 
às 15h ou das 18h50 às 
20h50 e às sextas-feiras, 
das 10h às 12h ou em tur-
mas das 13h às 15h. Essas 
oficinas serão ministra-
das pelo professor Kleber 
Marcelino e as aulas terão 
início no dia 06 de agosto.
O professor Márcio Go-
mes comandará as oficinas 
de teatro mambembe, que 
estimula o autoconheci-
mento utilizando a expres-
são corporal e facial en-
fatizando a oralidade e os 
sentidos ampliando a sen-
sibilidade. São 23 vagas e 
composição de uma lista 
de espera. 
Além de outras catego-
rias do teatro mambembe 
como: de máscaras, que 
estimula a expressão cor-
poral e oral com músicas 
populares e a criação de 
adereços na composição 

No Estado do Rio de Ja-
neiro já foram instaladas 
10 cinematecas equipadas 
e mais 15 estruturas estão 
previstas para serem entre-
gues em escolas de Minas 
Gerais e São Paulo.
Além disso, os materiais 
impressos da MRS ficarão 
expostos permanentemen-
te nas estruturas. E será 
exibido um vídeo com in-
formações de segurança 
para os alunos.
Segundo a especialista de 
Relações Institucionais 
Verônica Mageste, “um 
dos principais objetivos 
era buscar um projeto que 
refletisse nosso desejo de 
estar presente no dia a dia 
da comunidade, de forma 

saúde que possuem salas 
de vacinação, conforme o 
horário específico de fun-
cionamento.
É obrigatória a apresenta-
ção da carteira de vacina-
ção. A meta de cobertura 
estabelecida pelo Ministé-
rio da Saúde é de 95% do 
público alvo, o que repre-
senta 14.657 crianças em 
Taubaté. Mais informa-
ções podem ser obtidas na 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté pelo telefo-
ne 3629-6232.

de personagens com 11 va-
gas para crianças a partir 
de 12 anos; para deficien-
tes intelectuais (lista de es-
pera), para jovens com ou 
sem deficiência visual (10 
vagas para jovens de 11 a 
17 anos).
E também oficinas de te-
atro: técnicas de leitura 
dramática, com ênfase na 
diferença de textos teatrais 
e literários com exercícios 
de respiração e impostação 
de voz com 24 vagas para 
jovens a partir de 12 anos 
e técnicas de contação de 
histórias com jogos de de-
sinibição, impostação de 
voz e linguagem corporal 
com 19 vagas para maio-
res de 16 anos. 
As aulas terão início no 
dia 06 de agosto e as ofi-
cinas de contação de histó-
rias começam no dia 20 de 
agosto.

permanente e que pudesse 
trazer benefícios mais con-
cretos para as crianças e os 
adolescentes dos municí-
pios. Neste sentido, temos 
enorme prazer em realizar 
a entrega das 25 estruturas 
e saber que esses jovens 
poderão ter acesso a meios 
culturais, nem sempre dis-
poníveis, neste e nos pró-
ximos anos.”
Serviço: Inauguração da 
Cinemateca
Local: EMIEF Vereador 
Mário Monteiro dos San-
tos
Endereço: Rua Heliópolis, 
1.351|Jardim Gurilândia
Dia: 08 de agosto de 
2018|quarta-feira
Hora: 9h

Subprefeitura de Moreira Cesar 
revitaliza área de lazer no CDHU

A equipe da Subprefeitu-
ra de Moreira César está 
revitalizando uma área no 
CDHU, atendendo solici-
tação dos moradores, com 
restauro do playground e 
da academia ao ar livre. 
Além dessas melhorias, 
a Subprefeitura detectou 
o potencial da área e está 
construindo um local mais 
amplo para o lazer da co-
munidade.
Foram feitos pintura da 
quadra já existente, piso 
em concreto, formação de 

canteiros gramados, insta-
lação de bancos,  além da 
construção de uma qua-
dra de basquete de rua e 
de vôlei, e uma área para 
treino e apresentações de 
capoeira. A iniciativa está 
sendo realizada com mão 
de obra da Subprefeitu-
ra e materiais próprios do 
Departamento de Serviços 
Municipais.
“Graças a esse modelo de 
obra, foi possível reali-
zar a revitalização e com 
economia de recursos pú-

blicos . E áreas voltadas 
ao lazer, à cultura e aos 
esportes  sempre são um 
investimento para a quali-
dade de vida dos morado-
res, o que implica também 
na manutenção da saúde “, 
explicou o prefeito Isael 
Domingues.
O novo espaço de                  
lazer fica entre a rua Raul                 
Rabelo e a Avenida Bene-
dito Bernardo, proximo 
à EM Lauro Vicente de 
Azevedo, no CDHU de         
Moreira César.
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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

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um 
grande felino, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontra-
da nas Américas. É o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão 
e o maior do Hemisfério Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, 
membro da família dos felídeos é encontrada nas regiões quentes e tem-
peradas do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os vocábulos “jaguar” 
e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jaguaretê”. Este fe-
lino mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora seja geralmente 
maior e mais resistente. As características do seu comportamento e habi-
tat são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja a den-
sa floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terrenos 
abertos. Está quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. As 
ameaças incluem a perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comér-
cio internacional de onça ou de suas partes, esteja proibida, o felino ainda 
é freqüentemente morto por seres humanos, particularmente em conflito 
com fazendeiros e agricultores. O felino tem sido largamente extinto nos 
Estados Unidos desde o início do século 20. A onça faz parte da mitologia 
de diversas culturas indígenas, incluindo a dos maias, astecas e guaranis. 
Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como animal sagrado era 
caçado em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram 
fósseis humanos de dez milhões de anos, quando uma das alunas loira da 
nossa classe perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?
***
O marido dirige-se à mulher e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se 
esforçar e aprender a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim pode-
remos dispensar as nossas empregadas.
E a esposa respondeu:
- Eu tenho outra idéia bem melhor. Se você se esforçar sendo mais aten-
cioso e carinhoso comigo até poderíamos dispensar o nosso motorista e o 
nosso jardineiro.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca me-
mória, gostaria de agradecer a graça alcançada através de sua interferên-
cia. Obrigado por... Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é 
que foi que o senhor fez mesmo?  

Mensagens

O mundo e a vida estão sempre se movendo através do único princípio 
de esforços e realizações. Somos responsáveis pelo quem somos hoje e, 
não podemos culpar ninguém. Não temos inimigos. Aqueles que apontam 
nossos erros são nossos amigos verdadeiros. Eles estão dando dicas para 
a nossa jornada. Quanto mais receptivos nos tornamos, mais ajudamos a 
elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tornamos, mais pessoas vem 
a nós.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para 
franzir a testa e somente 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e 
animador quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ain-
da é ouvir seu próprio nome.
4º.) Seja prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros e lembre-se que você sabe o 
que sabe, porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, 
sabe encorajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa con-
trovérsia: o seu, o do outro e o lado de quem esta certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto 
ao fazer alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
O cansaço é a parte mais difícil de qualquer trabalho.
O trabalho bem executado nos traz a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem e outros duram a vida inteira.

ADL de inverno indica redução 
de risco de epidemia em Taubaté
A ADL (Análise de Densi-
dade Larvária) de inverno 
realizada pela Prefeitura 
de Taubaté em julho mos-
tra redução nos indicado-
res de infestação de larvas 
do mosquito Aedes aegyp-
ti, com 1,2 pontos no IB 
(Índice Breteau). O indi-
cador apresentou queda 
expressiva em relação ao 
mês de abril, quando che-
gou a 3,5.
De acordo com o Minis-
tério da Saúde, o índice 
de tranquilidade é 1,0 ou 
menos. Acima do nível de 
1,5 há risco de epidemia. 
Os resultados indicam que 
oito das dez regiões de 
Taubaté estão fora do risco 
de epidemia. Na amostra-
gem de julho, o destaque 
fica para as regiões 5 e 8, 
que apresentaram índice 
de 0,16. Com IB de 3,75, a 
região 7 é a que apresenta 
o maior indicador.
 Mesmo com os bons re-
sultados obtidos, a Secre-
taria de Saúde reforça a 
necessidade de conscienti-
zação da população, já que 
cabe às famílias o combate 
aos criadouros do mosqui-
to responsável pela trans-
missão da dengue, zika e 
chikungunya.
Durante a ADL foram 
coletadas amostras em 
imóveis escolhidos ale-
atoriamente em todas as 
regiões da cidade. Foram 
vistoriados cerca de 6.000 
imóveis, média de 600 por 
área. Os resultados obtidos 
geram o IB, um valor nu-
mérico que define a quan-
tidade de insetos em fase 
de desenvolvimento en-
contrados nos locais visto-
riados e permite saber em 
quais regiões da cidade há 
maior risco de transmissão 
da dengue.
Taubaté chegou ao final 
de julho com 37 casos po-
sitivos de dengue, 5 casos 
positivos de chikungunya 
e nenhum caso de zika. O 
número reduzido de ocor-
rências mostra que o en-
volvimento da população 
nas ações de prevenção e 

combate ao mosquito Ae-
des aegypti traz resulta-
dos.
Mapa da ADL
ADL Geral
Abril – 3,5
Julho – 1,2
Área 1
Abril – 4,12
Julho – 0,65
Bairros: Água Quente, 
Jardim Jaraguá, Jardim 
Califórnia, Jardim dos Es-
tados, Vila São Geraldo, 
Parque Santo Antônio, 
Jardim Mourisco, Vila 
Nossa Senhora das Gra-
ças, Vila IAPI, Jardim da 
Luz e Granja Daniel
Área 2
Abril – 5,09
Julho – 0,50
Bairros: Parque São Luiz, 
Areão, Parque Sabará, Jar-
dim Garcez, Comerciários 
II, Esplanada Santa Te-
rezinha, Esplanada Santa 
Helena, Conj. Hab. Mil-
ton de Alvarenga Peixoto, 
Parque Planalto, Parque 
Ipanema, Canuto Borges, 
Jardim das Hortênsias, Re-
canto dos Coqueirais, Jar-
dim Rezende, Vila Albina 
e Jardim Santa Catarina
Área 3
Abril – 3,48
Julho – 0,66
Bairros: Comerciários I, 
Vila Prosperidade, Vila 
Bela, Jardim Mesquita, 
Parque Aeroporto, Jardim 
das Bandeiras, Parque dos 
Bandeirantes, Vila Costa, 
Santa fé, Vila Odete, Chá-
cara do Visconde, Taubaté 
Village, Vila Edmundo, 
Bosque Flamboyant, Bar-
ranco, Portal da Manti-
queira e Esplanada Inde-
pendência
Área4
Abril – 0,66
Julho – 1,31
Bairros: Quiririm, CE-
CAP, Dom Bosco, Bon-
fim, Novo Horizonte, 
Chácara Flórida, Jardim 
dos Pássaros, Jardim Oa-
sis, Piracangaguá e Jardim 
Santa Tereza.
Área 5
Abril – 3,07
Julho – 0,16

Bairros: Distrito Una, 
Residencial San Marino, 
Gurilândia, Vila Olímpia, 
Parque Urupês, Parque 
Taubateguassu, Lotea-
mento Bardan, Residen-
cial Shalon, Jardim Ana 
Rosa, Vila São José, Resi-
dencial Sítio Santo Antô-
nio, Jardim do Sol e Par-
que Paduan
Área 6
Abril – 6,69
Julho – 0,82
Bairros: Jardim Ana Emí-
lia, Vila São Carlos, Jar-
dim Maria Augusta, Jar-
dim Santa Clara, Centro e 
Chácara Pastoreli
Área 7
Abril – 3,43
Julho – 3,75
Bairros: Alto São João, 
Santa Luzia, Independên-
cia, Jaboticabeiras, Jardim 
das Nações, Jardim de 
Alah, Vale dos Príncipes, 
Humaitá, Chácara Hipóli-
to e Jardim Eulália.
Área 8
Abril – 0,81
Julho – 0,16
Bairros: Itaim, Chácara 
Silvestre, Parque Três Ma-
rias, Alto São Pedro, Fonte 
Imaculada, Jardim Améri-
ca, Terra Nova, Bosque da 
Saúde e Granjas Reunidas 
São Judas Tadeu
Área 9
Abril – 0,64
Julho – 1,66
Bairros: Campos Elíseos, 
Granjas Panorama, Belém, 
Jardim Baroneza, Jardim 
Julieta, Jardim Eliete, Jar-
dim Eulália, Granja Santa 
Terezinha, Caixa D’água, 
Hípica Pinheiro, Cidade 
Jardim, Cidade de Deus, 
Jardim Paulista e Cataguá 
Way
Área 10
Abril – 6,55
Julho – 0,66
Bairros: Barreiro, São 
Gonçalo, Quinta das Fru-
tas, Quinta dos Eucaliptos, 
Sítio Tangará, Sítio Belo 
Horizonte, Jardim Conti-
nental, Estoril, Morada dos 
Nobres, Chácaras Ingrid, 
Marlene Miranda, Vila Ve-
lha e Chácara Dallas
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Taubaté Handebol traz treinador da
seleção brasileira para palestrar na Eafi

CAS cria e-mail para denúncias 
sobre acumuladores

Aulas de Tai Chi retornam nesta 
segunda-feira no Cpic

Museu apresenta exposição 
itinerante sobre Nova Gokula

Na última quarta-feira, 
dia 1 de agosto, o Tauba-
té Handebol, em parceria 
com a Escola de Atletas e 
Formação Integral (Eafi), 
promoveu uma palestra 
com o treinador da Sele-
ção Brasileira de Hande-
bol, Washington Nunes. O 
técnico visitou a EMIEF 
Anna dos Reis Signorini 
(Sedes), conheceu o pro-
jeto e conversou com as 
crianças atendidas sobre 
a oportunidade que estão 
tendo e todo o cenário es-

O Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) de 
Taubaté criou um e-mail 
para o recebimento de de-
núncias sobre acumulado-
res compulsivos no muni-
cípio.
A população pode cola-
borar e encaminhar as de-
núncias no endereço   acu-
muladores.compulsivos@
taubate.sp.gov.br. A ideia é 
envolver a comunidade no 
monitoramento e combate 
a este transtorno.
A acumulação caracteriza-
se pela dificuldade de des-
fazer-se de pertences, em 
consequência de uma forte 

As aulas de Tai Chi Pai Lin 
retornam das férias, nesta 
segunda-feira (6), no Cpic 
- Centro de Práticas Inte-
grativas e Complementa-
res. A atividade é gratuita 
e aberta a população.

No meses de agosto e se-
tembro, o Museu Histórico 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina abrirá 
suas portas para a expo-
sição itinerante “Faces do 
Amor: uma representação 
em poema e imagem da 
Fazenda Nova Gokula”, 
organizada pelo diretor 
do museu, José Caramez, 
e pelos Departamentos 
de Educação e Cultura e 
de Comunicação de Nova 
Gokula.
A exposição consiste em 
propor um diálogo com o 
observador a partir de um 
encontro entre texto e ima-
gem. Os poemas são da 

portivo atual.
O treinador participa de 
uma semana de treina-
mentos com a equipe prin-
cipal do Taubaté e a pales-
tra, além de incentivar as 
crianças, objetiva a união 
do esporte de alto rendi-
mento com os trabalhos 
sociais desenvolvidos.
Washington Nunes parabe-
nizou o projeto realizado 
pela Prefeitura de Taubaté 
e disse que “foi muito gra-
tificante poder conversar 
com as crianças e acima 

percepção da necessidade 
de conservá-los e do so-
frimento associado ao seu 
descarte.
Atualmente 17 casos são 
acompanhados pelo proje-
to de acumuladores com-
pulsivos . Desde 2015, o 
CAS mantém em parceria 
com a Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social (Sedis) este pro-
jeto. As ações incluem o 
levantamento dos casos 
problemáticos, a criação 
e manutenção de vínculo 
com os portadores, ações 
de remoção de inservíveis 
e acompanhamentos in-

A prática meditativa é mi-
nistrada pela educadora 
física Ana Paula Beral-
do, todas as segundas, às 
14h30. O Tai chi é indica-
do para quem busca uma 
vida equilibrada e de qua-

escritora Eva Andrade e 
as fotos são do fotógrafo e 
pintor Jay Gopala.
Segundo a autora, “os tex-
tos foram construídos a 
partir de um olhar subje-
tivo, respaldado no vasto 
legado literário-filosófico 
de A. C. Bhaktivedhanta 
Swami, que trouxe a tra-
dição vaishnava, também 
conhecida como Hare 
Krishna, para os países 
ocidentais, nos anos 60 do 
século passado”.
Neste ano, a Fazenda co-
memora seus 40 anos e a 
exposição é vista como 
um marco de vindouras e 
crescentes parcerias.

de tudo ter visto um pro-
jeto tão maravilhoso”. O 
coordenador do projeto, 
Marcelo Mansoldo, agra-
deceu a presença e atenção 
do técnico, destacando que 
foi enriquecedora a expe-
riência. O Eafi acontece 
nas instalações da escola 
do Sedes e atende cerca de 
250 crianças matriculadas 
na rede municipal de en-
sino, tendo como objetivo 
proporcionar o desenvol-
vimento integral dos alu-
nos enquanto cidadãos.

tersetoriais. As atividades 
também contam com a 
participação de profissio-
nais do Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps).
O projeto também conta 
com o apoio do Ministério 
Público por meio da 4ª Pro-
motoria de Justiça. Cabe 
ao representante do MP o 
ajuizamento de ações que 
permitem o cumprimento 
de remoções coercitivas 
de materiais, a exemplo do 
ocorrido nos dias 24 e 25 
de julho, quando 20 tone-
ladas foram coletadas na 
residência de uma idosa de 
71 anos.

lidade.
Para participar, é só com-
parecer no Cpic, junto ao 
prédio da Secretaria de 
Saúde, na Rua Dr. José 
Luís Cembranelli, 1005, 
Parque das Nações.

Nos meses da exposição, 
haverá também palestras 
sobre os 40 anos da fa-
zenda e como o local se 
configurou, com o tempo, 
numa opção de turismo 
espiritual, voltado ao bem
-estar. As palestras serão 
realizadas por Eka Murti, 
moradora da fazenda há 
mais de 30 anos. A expo-
sição já está aberta e pode 
ser visitada de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 12h e 
das 13h às 17 horas, e aos 
sábados, das 9 às 12h e das 
13 às 16h30. Aos domin-
gos e feriados, o museu 
não abre. Mais informa-
ções pelo 3648-1779.

Taubaté altera mais 4 linhas 
do transporte público

A Prefeitura de Taubaté 
vai promover alterações 
nas linhas 01 (Parque Três 
Marias / Estoril), 10 (Chá-
cara Silvestre / Parque Ipa-
nema), 13 (Santa Tereza / 
Gurilândia) e 14 (Quiririm 
/ Gurilândia).
As linhas 01 e 10 mudam a 
partir do dia 11 de agosto e 
as linhas 13 e 14 no dia 18 
de agosto. Todas têm um 
perfil diametral e passarão 
a ser radiais. 
Nas primeiras semanas de 
alteração das linhas, se-
rão mantidas duas viagens 
diametrais no horário de 
pico da manhã e da tarde, 
e uma viagem na hora do 
almoço, para os passagei-
ros que ainda não possuem 
o cartão rápido.
A última mudança aconte-
ceu no dia 7 de julho em 
três linhas. Com essa pró-
xima etapa, Taubaté deixa 
de ter linhas diametrais, 
que são aquelas que co-
nectam duas regiões ex-
tremas da cidade com pas-

sagem pela região central, 
e contará somente com as 
linhas radiais, que ligam a 
área central aos bairros por 
meio de percursos bairro-
centro e centro-bairro.
A alteração para linhas 
radiais busca maior efici-
ência na distribuição da 
oferta de acordo com a de-
manda existente, além de 
diminuir o tempo do pas-
sageiro dentro do veículo 
e garantir o cumprimento 
dos horários de partida.
Os horários das novas 
linhas e viagens serão 
disponibilizados no site 
da empresa ABC (www.
cartaorapidotaubate.com.
br) e no site da prefeitura, 
a partir de 08 de agosto. 
Também serão colocadas 
faixas nas entradas dos 
bairros para informar so-
bre as alterações.
TCTAU – O transporte 
complementar, que está 
em operação nas linhas 10 
(Chácara Silvestre / Par-
que Ipanema), 13 (Santa 

Tereza / Gurilândia) e 14 
(Quiririm / Gurilândia) 
também fará o percurso 
radial a partir dos dias 11 
e 18 de agosto.
CARTÃO – Para fazer 
integração em outra linha 
e dar continuidade à via-
gem, o passageiro precisa 
ter o cartão rápido. 
Ele pode ser adquirido na 
loja da empresa ABC de 
segunda-feira a sexta-fei-
ra, das 7h30 às 18h, e aos 
sábados das 8h às 12h.
As linhas desmembradas 
passarão a ter a seguinte 
nomenclatura:
Linha 01 – Estoril / Rodo-
viária Velha
Linha 25 A – Pq. 3 Marias 
/ Rodoviária Velha
Linha 10 – Pq. Ipanema / 
Rodoviária Velha
Linha 25 B – Chácara Sil-
vestre / Rodoviária Velha
Linha 13 – Gurilândia / 
Rodoviária Velha
Linha 14 – Santa Tereza, 
Quiririm, Cecap / Rodovi-
ária Velha
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Prefeitura de Caraguatatuba fará novo plantão 
na SMAAP para que caçambeiros tirem dúvidas 

sobre regulamentação da atividade

Cemug Caraguatatuba recebe Festival 
Secer de Artes Marciais

Caraguatatuba celebra Hora do
Mamaço com mais de 300 participantes

Proerd forma alunos das
EMEFs Massaguaçu e Tabatinga

A Prefeitura de Caraguata-
tuba fará um novo plantão 
no dia 08/08 (quarta-feira), 
das 8h às 12h e das 13h30 
às 17h, na Secretaria de 
Meio Ambiente, Agricul-
tura e Pesca (SMAAP), 
para receber caçambeiros 
da cidade que ainda te-
nham dúvidas sobre a re-
gulamentação da atividade 
de coleta, transporte e de-
pósito de resíduos sólidos 
da construção civil.
O trabalho dos caçambei-
ros está sendo regulamen-
tado por meio do Decreto 
905, assinado em 6 de ju-
lho passado, que faz parte 
do Plano de Gerenciamen-
to de Resíduos da Cons-
trução Civil – RCC.
No dia 26 de julho, cerca 
de 15 empresas transporta-
doras participaram de um 
encontro promovido pela 
SMAAP, em parceria com 

Neste final de semana (04 
e 05/08), o Centro Espor-
tivo Municipal Ubaldo 
Gonçalves (Cemug), em 
Caraguatatuba, foi palco 
do Festival Secer de Ar-
tes Marciais. Na abertura 
oficial do evento, no sába-
do pela manhã, estiveram 
presentes o secretário de 
Esportes de Caraguata-
tuba, Edvaldo Ormindo, 
a secretária de Comuni-
cação, Malu Baracat e os 
vereadores Evandro Nas-
cimento (Vandinho), João 
Silva de Paula Ferreira 

A Semana Mundial de 
Aleitamento Materno 
(SMAM), realizada entre 
os dias 1º e 7 de agosto, 
foi celebrada pela Prefei-
tura de Caraguatatuba com 
a Hora do Mamaço, neste 
sábado (04/08), no Serra-
mar Shopping. O evento 
contou com a presença de 
mais de 300 pessoas entre 
mães, apoiadores do alei-
tamento materno e envol-
vidos.
Com o tema “Amamen-
tação é a base da vida”, 
a SMAM deste ano visa 
promover ações conjuntas 
em prol da amamentação, 
no sentido de fortalecer 
as políticas e programas 
de aleitamento materno 
e alimentação infantil. O 
evento contou com a par-
ticipação do Coral Chorus 
Vocalis, regido pelo maes-
tro Fernando Montemor.
Uma das participantes, 
Fabrízia Evangelista, 32 
anos, mãe de Maria, de três 
meses, que mama exclusi-
vamente no peito, fala so-
bre a importância da ama-
mentação. “Com minha 
primeira filha, eu não pude 
amamentar. Hoje, a Maria, 
que só mama no peito, é 
uma criança de três me-
ses com carinha de cinco. 
Super saudável, tranquila, 
que não fica doente. Ama-
mentação no peito é tudo 
de bom. Insistam, pois não 
é fácil, mas os benefícios 
são infinitos e se refletem 
por toda a vida da crian-
ça”, afirma.
Pais também estiveram 
presentes para apoiar a 
causa. Fabrício, pai de Ar-
thur de nove meses, conta 
que o neném mamou ex-
clusivamente no peito até 
os seis meses. “Mesmo A rede municipal de ensi-

no de Caraguatatuba rea-
lizou hoje a cerimônia de 
formatura do Programa 
Educacional de Resistên-
cia às Drogas (Proerd). 
Foram formados 135 alu-
nos do 5º ano, da EMEF 
Benedito Inácio Soares, no 
Massaguaçu, e  da EMEI/
EMEF Pedro João de Oli-
veira, na Tabatinga.
O curso, que tem a duração 
de três meses, com aulas 
uma vez por semana, é vol-
tado para estudantes do 5º 
ano, com idade entre nove 
e dez anos. O objetivo é de 
instruir os alunos sobre os 
perigos das drogas lícitas 
(álcool e tabaco) e ilícitas 

a Associação Comercial e 
Empresarial de Caraguata-
tuba, com a mesma finali-
dade de prestar esclareci-
mento sobre as mudanças 
que ocorrerão.
“É fundamental que todos 
os que atuam nessa ativi-
dade aproveitem a oportu-
nidade para tirar as dúvi-
das sobre o decreto 905. É 
o momento para entender 
o processo de cadastro e 
funcionamento do progra-
ma”, destacou o secretá-
rio da pasta, Marcel Luiz 
Giorgeti.
“Queremos deixar bem 
claro que estamos traba-
lhando para regulamentar 
a atividade e também para 
tornar mais eficiente os 
serviços e atribuições ine-
rentes à Secretaria”, con-
cluiu o secretário.
De acordo com o Decreto, 
a empresa que exerce a ati-

(De Paula) e Dennis da 
Silva Guerra.
O evento contou com 13 
modalidades participantes, 
mais de 25 professores da 
Secretaria de Esporte e Re-
creação de Caraguatatuba, 
além de, aproximadamen-
te, 1200 atletas iniciantes 
que tiveram sua primeira 
oportunidade e gradua-
dos. A abertura também 
contou com a participação 
do campeão mundial de 
Kung Fu, Thiago William 
Barros, de 33 anos, na mo-
dalidade há 27 anos, que 

agora, com nove meses, 
ele continua mamando. A 
amamentação vem refle-
tindo na imunidade dele, 
pois fica menos doente. 
Além disso, eu como pai, 
vejo que o suporte da pre-
sença paterna; no aspecto 
moral, principalmente, 
reforça a importância des-
te vínculo do bebê com a 
mãe. Agradecemos muito 
ao Ceami e a enfermeira 
Ana Cláudia, que foi até 
nossa casa e nos deu todo 
suporte necessário e fun-
damental nesta nova fase”, 
destacou, Fabrício, esposo 
de Cláudia Balassi.
1º Fórum de Aleitamento 
Materno
Nesta terça-feira (07), 
das 8h às 17h, para dar 
continuidade as ações da 
semana, será realizado o 
1º Fórum de Aleitamento 
Materno. Durante o even-
to, serão arrecadados fras-
cos de vidro com tampa 
plástica, que serão utiliza-
dos no Banco de Leite.
O Fórum acontecerá no 
Teatro Municipal Mário 
Covas com as seguintes 
palestras:
– 9h: “Benefícios do alei-
tamento materno”, com 
a pediatra e integrante do 
Comitê Municipal de In-
vestigação de Mortalidade 
Materna, Infantil e Fetal 
de Ubatuba, Dra. Márcia 
de Carvalho Pinto;
– 10h30: “Leite materno 
padrão ouro na nutrição do 
lactente”, com a pediatra 
e cofundadora do CIA-
MA (Centro de Incentivo 
ao Aleitamento Materno) 
e Banco de Leite Huma-
no de São Sebastião, Dra. 
Flávia Martinelli Ramos;
– 11h30: “Apresentação 
do Banco de Alimentos e (maconha, cocaína, crack, 

ecstasy, etc.) e reforçar va-
lores como amizade, ética 
e relações familiares.
Participaram do evento o 
secretário de Educação, 
Ricardo de Lima Ribeiro, 
o Capitão da Polícia Mi-
litar, Luiz Fernando Oli-
veira (Comandante da 2ª 
Companhia de Caraguata-
tuba), o vereador Aguinal-
do Butiá, supervisoras de 
ensino, professores, pais e 
alunos.
A participação especial na 
cerimônia ficou por conta 
do mascote do Proerd, o 
leão chamado Daren, que 
fez a alegria das crianças 
presentes. O leão foi o ani-

vidade deverá credenciar-
se obrigatoriamente junto 
à SMAAP. Somente serão 
credenciadas as empresas 
que possuam sede ou fi-
lial na cidade.  O creden-
ciamento é individual e 
deverá ser atualizado anu-
almente, não sendo admi-
tidos consórcios ou asso-
ciações ou consórcios de 
operadores cadastrados.
A Prefeitura destinou, 
inicialmente, a Área de 
Transbordo e Triagem 
(ATT) no Barranco Alto 
(Região Sul) para receber 
os resíduos oriundos da 
construção civil. A área 
foi devidamente cercada 
e será utilizada exclusiva-
mente para esse fim.
Serviço:
A Secretaria de Meio Am-
biente, Agricultura e Pesca 
fica localizada na Rua San-
tos Dumont, 502 – Centro.

incentivou aos jovens pre-
sentes a não desistirem do 
esporte.
As modalidades esportivas 
participantes foram boxe, 
capoeira, hapkido, jiu jit-
su, judô, karatê kyokushin, 
karatê so kyokushin, ka-
ratê shotokan, kung fu, 
MMA, Sanda, Taekwondo 
e Tai Chi Chuan. O Fes-
tival Secer, além de apre-
sentações, contou com 
oito áreas de tatame, um 
ring, uma área de Capoeira 
entre outros espaços, nas 
dependências do ginásio.

importância da introdução 
da alimentação saudável 
para menores de 2 anos”, 
com a nutricionista da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba, Fernanda Cardoso;
– 13h30: “O desmame pre-
coce e o desenvolvimento 
infantil no contexto da so-
ciedade e das relações fa-
miliares”, com o pediatra, 
especialista em pediatria 
social e comunitária pelo 
Centro Internacional da 
Infância de Paris (França) 
e autor de 19 livros sobre 
desenvolvimento infantil, 
Dr. José Martins Filho;
– 15h: “Importância do 
leite materno para pre-
maturos”, com a pediatra 
neotalogista da Casa de 
Saúde Stella Maris e espe-
cialista em pediatria e UTI 
Pediátrica, plantonista da 
UTI Neonatal de Caragua-
tatuba, Dra. Yara Ota.
– 15h45: Apresentação do 
Banco de Leite Humano, 
com a Enfª Ana Cláudia 
F. O. Tripac Coordenadora 
Unidade Centro de Aten-
dimento Materno Infantil 
– CEAMI e Banco de Lei-
te Humano.
– 16h: Apresentação de 
Coral, com os alunos do 
Profº Montemor
– 16h30: Encerramento
Serviço: Banco de Leite 
Humano de Caraguatatuba 
/ Centro de Atendimento 
Materno Infantil (CEAMI)
Avenida Maranhão, n. 451 
– 1º andar
Jardim Primavera
Edifício Dr. Luiz Roberto 
Barradas Barata – Telefo-
ne: 3897-2102
Teatro Mário Covas
Avenida Goiás, 187
Indaiámal escolhido como mas-

cote do Programa, por ser 
forte, corajoso e que do-
mina seu território, além 
de proteger sua prole dos 
inimigos e a droga é um 
inimigo da sociedade.
Durante o evento, Ricar-
do Ribeiro cumprimentou 
os presentes em nome do 
prefeito Aguilar Junior, e 
falou sobre a importância 
da participação dos pais na 
vida dos filhos. 
“A escola é importante, 
mas, os pais têm que ser 
presentes e atuantes no 
desenvolvimento e apren-
dizado dos filhos para que 
possamos ter cidadãos de 
bem”.


